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Joan Raye, heer 
1737- 1823 

van Breukelerwaard, 

W.N. Flinkenflögel 
Marnixstraat 161, 1015 VN Amsterdam 

Een van de vorige nummers bevatte een bijdrage die de geschiedenis 
van het gerecht Breukelerwaard behandelde, gelegen tussen de Aa en de 
Vecht*. In het onderhavige artikel wordt ingegaan op een heer van dit 
gerecht, die leefde in de achttiende eeuw. 

Joan Raye, die de titel heer van Breukelerwaard tot zijn dood in 1823 
voerde, hield tussen 1765 en 1769 een correspondentie met zijn neef 
Henrick Backer^ over een reis die Raye in die jaren naar de Levant maakte. 
De brieven van Joan zijn bewaard gebleven en bevinden zich thans in het 
Amsterdams Gemeentearchief^, die van Backer zijn waarschijnlijk verloren 
gegaan4. Raye berichtte over zijn lotgevallen in Duitsland, Oostenrijk, 
Hongarije, de Balkan, Turkije, de Griekse Archipel, Italië en Frankrijk. 
Hoewel de brieven niet van veel diepgang getuigen zijn zij zeer 
lezenswaardig daar zij ons in aanraking brengen met een regentenzoon die 
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Afb. 1. Halteplaats bij Mustapha Bassa Palanca in de bergen van Bulgarije. Tekening 
van de hand van Joan Raye van Breukelervaart. 
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ons zijn zieleroerselen zonder al te veel vernis presenteert. Het latere 
verslag van zijn reis, dat in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bewaard 
wordt, is misschien mooier en informatiever, maar ook gekunstelder en 
afstandelijker-*. De brieven daarentegen waren voor een beperkte kring 
van intimi bestemd waarvoor Raye zich niet beter hoefde te houden dan hij 
was. 

Bij lezing van de vijftien brieven ontstaat een opmerkelijk beeld van 
Joan Raye van Breukelerwaard. Hij deed geen enkele poging om zijn 
zelfzucht te verbloemen. Men krijgt sterk de indruk dat het lot van 
anderen, ook van personen uit zijn directe omgeving, hem niet deerde. 
Vergenoegd schreef hij geluk te hebben gehad dat hij de aardbeving te 
Constantinopel niet zelf ondervonden had. Met geen woord repte hij over 
zijn kennissen die op dat moment in die stad verbleven . Tijdens de reis 
verdronk een van de leden van het gezelschap, hofmeester Puvy. Raye 
vermeldde het treurige voorval niet. Hoewel een beoordeling op grond van 
deze voorbeelden een oppervlakkige is geeft hij ons inziens toch door dit 
karaktertrekje een slecht visitekaartje af als exponent van de Hollandse 
regenten van dat tijdvak, of, andersom geredeneerd, juist een goed visite
kaartje; maar beide gevolgtrekkingen zijn, het zij nogmaals gezegd, voor
barig. 

De vijftien brieven vormden de aanleiding tot het schrijven van een 
werkstuk7 als bijdrage aan de publikatie "Een levenslustig Heer op Reis 
naar de Oriënt" van Doedens en Mulder8. Het is wellicht de moeite waard 
om op deze plaats wat dieper in te gaan op de figuur van Joan Raye. 

De familie Raye 

Op 21 november 1737 werd Joan Raye in Suriname geboren^. Het milieu 
waarin hij opgroeide was welgesteld. De familie had in de West fortuin 
gemaakt met het raffineren van suiker. Wijnman noemt Jehan Raye, de 
betovergrootvader van Joan, als suikerraffinadeur te Amsterdam^. Joans 
vader was kapitein ter zee en gouverneur van Suriname1 . Hij bestuurde 
deze kolonie van juli 1735 tot zijn dood in augustus 173712. Zijn 
gouverneurschap maakte hem onbemind. De geschiedschrijver Wolbers 
stelde vast: "Tijdens het bestuur van Raye wendden de raden van policie 
zich reeds tot de Staten Generaal om te klagen over de 'despotique 
conduiten van den nieuwen gouverneur Raye." Het door hemzelf 
aangevraagde ontslag kwam pas op 4 november, drie maanden na zijn 
overlijden, aan1-*. In de laatste maanden van zijn leven trouwde hij met 
Charlotte Elizabeth van der Lith . De geboorte van zijn zoon Joan zou hij 
niet meer beleven. Tot zijn tiende jaar bleef deze onder de hoede van zijn 
moeder. In november 1747 reisde hij vergezeld door de negerslaaf 
Champagne naar Holland. Daar aangekomen werd hij ondergebracht bij zijn 
grootmoeder, de weduwe Aletta Catharina Bicker. Twee ooms hielden als 
toeziend voogd een oogje in het zeil15. Eén van hen was de bekende Jacob 
Bicker Raye, schrijver van "Het Merkwaerdigste Meyn bekent". In dit 
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Àfb. 2. Audiëntie van de ambassadeur bij de grootvizier Ibrahim Pacha. Tekening van 
de hand van Joan Raye van Breukelerwaart 

geschrift wordt een gedetailleerd en onthullend beeld gegeven van de 
Amsterdamse regentenklasse in het midden van de achttiende eeuw16. De 
andere voogd was de Amsterdamse schepen Pieter van Loon. Op 
twaalfjarige leeftijd doorstond Joan Raye een zware ziekte. Zijn oom de 
schrijver heeft "hem, toen de knaap in 1749 met pokken uit de school van 
Monsieur du Prez naar zijn grootmoeder was gezonden, opgepast"^. Over 
zijn schoolcarrière is niet zoveel bekend. We weten dat hij de Latijnse 
school bezocht en dat hij in 1754 in de Waalse kerk te Haarlem een oratie 
in het Latijn hield die bij de geleerde heren in goede aarde viel15, Hij 
bekroonde zijn opleiding met een promotie op de "beide rechten"17. 

Reis naar Turkije 

Vier jaar na het afsluiten van zijn studie reisde hij, samen met de gezant 
Dedel, naar Constantinopel18. Mr. Willem Gerrit Dedel zou in Turkije baron 
de Hochepied als ambassadeur opvolgen. Op 12 juli 1765 kwam hij op zijn 
post aan; vier maanden later werd hij door de sultan in audiëntie 
ontvangen, een gebeurtenis die Raye aan Backer uitvoerig beschreef19. 
Dedel overleed in 1768 in Buyukdar bij Constantinopel "ten gevolge van 
een onaangename ziekte"20. Dedel gaf in een brief aan zijn zuster een 
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aardige schets van het reisgezelschap: "Zij waren alle drie goed gekleed, 
vooral Raye, die aan deze zaken veel geld besteedde en, niet zonder een 
vleugje behaagzucht, graag een mooi pak aan het lijf had. Zij doen het goed 
in alle voorname huizen"21. In 1769 keerde Raye terug in Amsterdam. In 
zijn tweede manuscript lezen wij: " . . . en nadat ik mijn rijtuig op een 
kopjagt (sic), een groot zeilschip waarop het goed toeven is, gezet had, zakte 
ik de Maas af tot aan de stad Rotterdam, waarvan ik mij na de paarden 
verwisseld te hebben via Leiden en Den Haag naar Amsterdam begaf waar 
ik midden December 1769 terugkwam om mij daar met een zeker 
welbehagen aan de boezem van mijn familie en van mijn vriendenkring te 
koesteren na een afwezigheid van vijf jaar"22. 

De families Raye en Dedel moeten elkaar goed hebben gekend. Mr. 
Willem Gerrit Dedel Sr. was bewindhebber van de West Indische Com
pagnie en had daardoor ook contacten met Joans vader, de gouverneur van 
Suriname. In 1763 was Dedel Jr. gelijktijdig met Rayes oom Pieter van Loon 
schepen van Amsterdam20. Onze hoofdpersoon was edelman. Zijn titel 
dankte hij aan zijn grootmoeder van wie hij de ambachtsheerlijkheid 
erfde15. De heerlijkheid stelde niet zo veel voor: 'Zij is een polder. 192 
morgen groot2 3, zonder eenig heerenhuis en met enkele woningen. Aan 
tienden brengt zij nog geen 70 gulden 's jaars op, aan thijnsen enkele stuks 
jong vee. Maar de ambachtsheer bezat het vischrecht, in deze waterrijke 
streek van groot belang en het dagelijksch gerechte ". Waarschijnlijk is Raye 
wel in Breukelen geweest, maar bewijzen hiervoor ben ik tot nu toe niet 
tegengekomen. 

De Breukelerwaard: gerecht bij Breukelen, plantage in Suriname 

Al op 30 januari 1660 kwam het gebied in het bezit van de Rayes. Jehan 
of Johan Raye kocht de polder voor 6600 gulden van het kapittel St. Marie 
te Utrecht. Op 7 november 1679 erfde zijn zoon Johan Raye het gebied. Deze 
huwde op 15 januari 1696 Aletta Catharina Bicker naar wie bij het 
overlijden van haar echtgenoot op 14 december 1712 de rechten van Breu-
kelerwaard overgingen. Zij leefde tot 23 december 1755 waarna het 
gerecht Breukelerwaard aan onze Raye toeviel24. Volgens sommigen gaat 
de adeldom van de Rayes nog verder terug dan 1660. Er zou verband 
bestaan met een kasteel bij het dorpje Raet, onder Mülheim aan de rivier 
de Ruhr. Het wapen van de familie Raet of De Raet vertoont drie schaatsen 
en een gekroonde helm in een rood veld; het schild wordt vastgehouden 
door twee griffioenen. Het devies luidt "Cito et Bene"25. Een vrouwelijke 
telg van dit geslacht trouwde met een van de Rayes. De gegevens daarover 
zijn echter schaars. 

Joan Rayes inkomen werd bepaald door een "Breukelerwaard" onder de 
tropenzon, de suikerplantage aan de beneden Commewijne in Suriname. Het 
was een middelgrote plantage met 100 tot 200 slaven die grensde aan de 
plantages "Mijn Hoop en Jalouzie" en "Bergerac"2^. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 3 nr. 2, 1988 



69 

Afb, 3 Het dorp Rosnali in Servië. Tekening van de hand van Joan Raye van Breu-
kelerwaart 

In 1771 begon Raye een studie filosofie aan de Leidse Universiteit17. 
Gegevens over deze periode hebben wij helaas niet gevonden. In 1783 
ontmoeten wij hem weer in Amsterdam. Hij erfde een pand aan de 
Herengracht nummer 452, dat hij aanvankelijk verhuurde. Zelf bewoonde 
hij op dezelfde gracht een pand tussen de Spiegelstraat en Leidsestraat. In 
1800 trok hij met drie dienstboden in het geërfde grachtenhuis. Acht jaar 
later verhuisde hij naar Herengracht nummer 29. Op 19 maart 1823 
overleed hij op vijfentachtig jarige leeftijd. In de overlij densacte werd als 
beroep "planter" vermeld4. 

Joan is nooit getrouwd geweest, ondanks de hartstocht voor vrouwen die 
overduidelijk uit zijn brieven blijkt. Met hem stierf zijn familietak uit. 
Familieportretten zijn niet bewaard gebleven. Misschien zijn deze 
vernietigd zoals in die dagen vele laatste afstammelingen beschikten4. De 
Breukelerwaard werd op 29 december 1823 verkocht. De naam Raye wordt 

27 in de verkoopnota niet genoemd". 

Noten 

1 A.A. Manten, 1987. Het gerecht Breukelerwaard. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 2, nr. 3, blz. 107-118. 

2 Henrick Backer, de neef van Joan Raye, leefde van 1730 tot 1779. Hij bezat een 
huis ter vaarde van 40.000 gulden aan de Keizersgracht en het buiten 
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'Hartenlust" dat hij op 8 oktober 1767 voor 36.000 gulden kocht. Hij vas commies 
bij de convooien en licenten van de Amsterdamse admiraliteit, kerkmeester van 
de Nieuwe Zijds Kerk en regent van een oudemannen- en oudevrouvenhuis Hij 
vas gehuvd met Cornelia Maria Elias (1732 -1769). Het echtpaar had drie dochters 
en één zoon. In 1769 had zij een miskraam die haar noodlottig verd. Zie: JE. Elias, 
1904. De Vroedschap van Amsterdam 1578 -1795. Vincent Loosjes, Haarlem. 

3 Brieven aan Henrick Backer van J. Raye van Breukelervaert geschreven op zijn 
reis naar Constantinopel en Italie 1765 - 1769. Gemeentearchief Amsterdam, 
Particulier Archief Backer, 172 - 119. De brieven zijn in het Frans geschreven! 
Hierna te noemen Raye 1. 

4 Wij hebben ze althans niet kunnen achterhalen. Het is niet onvaarschijnlijk dat 
Raye ze heeft vernietigd of laten vernietigen. Van Nierop geeft aanvijzingen in 
die richting. Hoevel deze aanvijzingen of gissingen betrekking hebben op Rayes 
familieportretten is het niet ondenkbaar dat zij ook voor de antvoordbrieven 
opgaan. Zie: L. van Nierop, 1935- Het Dagboek van Jacob Bicker Raye, in 
Jaarboeken van Amstellodamum nr. 32, biz. 142. JH. de Bussy. Amsterdam. 

5 Het reisverslag van J. Raye in vier delen. Geschreven in het Frans. Koninklijke 
Bibliotheek 133 M 59 - 60 - 61 - 62. Hierna te noemen Raye 2. 

6 Raye 1. Brief nr. 6 uit Smyrna: ". . . mais que j'ai heureusement échappé (sic) 
étant (sic) dans ce tems (sic) a (sic) parcourir la Grèce (sic) et la Morée m'a 
tellement effrayé ...". 

7 W.N. Flinkenflögel, 1987. Entre Perruques et Turbans. Amsterdam, 
8 A. Doedens en L. Mulder, 1987. Een Levenslustig Heer op Reis naar de Orient 

Bosch en Keuning, Baarn, 95 blz. 
9 VanNierop, 1935, blz. 137. 
10 HF. Wijnman, 1963. D'Ailly's Historische Gids van Amsterdam. Allert de Lange 

Amsterdam, blz. 310. 
11 JE, van Someren Brand, 1890. De Lodensteyns en hun magen. De Nederlandsche 

Leeuv, nr. 11, blz. 74. 
12 CA. van Sypesteyn, 1854. Beschrijving van Suriname, historisch, geografisch en 

statistisch overzicht, uit officiële bronnen bijeengebracht. De Gebroeders van 
Cleef, 's Gravenhage, blz. 244 

13 J. Wolbers, 1861 Geschiedenis van Suriname. H. de Hoogh, Amsterdam blz 104 
14 P.C. Molhuysen en P.J. Blok, 1911 - 1937. Nieuv Nederlandsch ' biografisch 

voordenboek. A.W. Sijthoff, Leiden, blz. 1038 - 1039 
15 Van Nierop, 1935, blz. 124. 
16 Zie voor een uitgebreide behandeling van dit unieke document Van Nierop in 

Amstellodamum nr. 32,1935 en nr. 35,1937. 
17 Werd op 9 april 1755 ingeschreven bij de Universiteit van Leiden. Dissertatie in 

1760: Specimen politico-juridicum inaugurale de asylis. In 1771 schreef hij zich 
veer in, nu bij de faculteit Philosophia Cultor. Zie: Guilielmus du Rieu 
(Redactie), Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae, 1875. Martinum 
Nijhoff, 's Gravenhage. 

18 Hij vertrok op 19 december 1764 uit Utrecht. In Nijmegen voegde hij zich bij de 
ambassadeur. Raye 2, deel 11, blz 1. 

19 Raye 1, brief 5 uit Pera. 
20 Elias, 1904, blz. 682. 
21 Brieven aan Clara Magdalena Dedel van Willem Gerrit Dedel 1764 -1767 Gemeente 

Archief Amsterdam, Particulier Archief Bicker, 195 - 120. Geschreven in het 
Frans. 

22 Raye 2, deel II2, blz. 347. 
23 Van Nierop geeft 192 morgen op. Waarschijnlijk de Rijnlandse morgen = 8516 m2 

Zie ook Manten, 1987, blz. 116. 
24 Van Nierop, 1935, noot 26 
25 Johan Theodor de Raadt, Geslacht Raije, Raeij en de Raadt, blz. 580 In De 

Navorscher 1878, nummer XXVIII, J.C, Loman, Amsterdam 
26 Van Sypesteyn, 1854, blz. 110. Zie ook A.J. van der Aa, 1840. Aardrijkskundig 

Woordenboek der Nederlanden. Jacobus Noorduyn, Gorinchem, blz. 751. 
27 J.J. Bastert, 1905. De erven van Raye van Breukelervaard. In: De Nederlandsche 

Leeuv, jaargang 23. Zie ook Manten, 1987, blz, 117, 
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