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In carnavalstijd heet de stad Utrecht Leemput. Deze naamgeving gaat 
terug op de in die stad beroemde Cathrijn van Leemput (of Leemputte) , 
die in 1577 met een groep vrouwen de sloop van het gehate kasteel 
Vredenburg op gang zou hebben gebracht. Een prachtig verhaal (zie Afbeel
ding 1), waarbij overigens zowel vroegere2 als hedendaagse^ historici (als
mede een kunsthistoricus4) wel enige vraagtekens wensten te plaatsen. In 
geromantiseerde versies van het verhaal ontbreekt die twijfel;-* die zou ook 
niet passen bij dat genre. Wat overigens geen twijfel lijdt is dat Cathrijn in 
de 16de eeuw in Utrecht een persoon van betekenis was. 

De geschiedenis van deze Cathrijn van Leemput en haar gezin is niet 
alleen verbonden met die van Utrecht, maar ook met de historie van 
Breukelen. 

Het echtpaar Van Leemput en Utrecht 

Cathrijn heette, volgens sommige bronnen, van huis uit Catharina de 
Berghes van (of: ten) Essendelle.6 In de oudste bewaard gebleven docu
menten wordt ze echter aangeduid als Catrijn Willem Claeszoonsdochter/ 
Ze was (vermoedelijk omstreeks 1552) getrouwd met Jan Jacobsz van 
Leemput, die vooral bekendheid verwierf als hopman van een burger
vendel van de Utrechtse schutterij. 

Het echtpaar maakte de begintijd van de Tachtigjarige Oorlog mee. In de 
stad Utrecht hield een garnizoen Spanjaarden het kasteel Vredenburg in 
bezit tot na de succesvolle belegering van 21 december 1576 tot 11 febru
ari 1577, onder leiding van de waarnemend stadhouder Maximiliaan de 
Hennin, graaf van Bossu. Na de aftocht van de Spanjaarden ontspon zich een 
discussie over wat er verder met het kasteel moest gebeuren (zie de tekst 
weergegeven in Afbeelding 1). Sommigen wensten dat het symbool van de 
Spaanse tirannie onbruikbaar zou worden gemaakt. Anderen daarentegen 
wilden het behouden om het zonodig te kunnen gebruiken tegen verzet 
binnen de stad - want de gebeurtenissen in 1566 en 1567, niet het minst 
de beeldenstorm in verschillende Utrechtse kerken, waren zij nog lang niet 
vergeten. Tot een half jaar na het vertrek van de Spanjaarden duurde de 

o 

impasse, die tenslotte door het initiatief van Cathrijn van Leemput zou zijn 
doorbroken (zie Afbeelding 2). 

Op 9 november 1577 werd een nieuwe Raad van de stad Utrecht 
beëdigd. De burgerhopman Jan Jacobsz van Leemput, die zich veel moeite 
had getroost om de kandidatuur van Willem van Oranje als stadhouder van 
het Sticht te bevorderen, zag zich beloond met een zetel in dat college8 
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De Spanjaards hadden door den moed der burgerij het sterke slot 

Yredenburg, binnen Utrechts wallen gelegen, verlaten, en Bossu, 

die tengevolge der Pacificatie uit zijne langdurige gevangenis bevrijd 

was en niet geaarzeld had de partij van Oranje te omhelzen 7 welke 

hij met even onbezweken trouw en ijver diende als hij weleer de be

langen van den koning behartigde, had het bevel over de stad aan

vaard. Doch nog steeds stond daar het kasteel, door Karel den Vijf

den gebouwd om Utrecht in bedwang te houden, als een doorn in 

't oog der burgerij. Wel hadden de Algemeene Staten en Bossu de 

sloping dier sterkte bevolen; doch de magistraat, aan wien de uit

voering daarvan was opgedragen ; scheen 't maar niet eens te kunnen 

worden omtrent de te nemen maatregelen. Een van zijn leden was 

de manhafte burgerhopman en schepen, Jan Jacob van Leemput, ge

huwd met Cathaiina de Berghes ten Essendelle, eene onversaagde vrouw, 

in de wandeling Tiïjn Leemput, ook wel Trijn van Limpen genoemd. 

Ten tijde, dat nog de Spanjaards Utrecht bezet hielden, waren er 

twee Spaansche soldaten bij haar ingelegerd. Op zekeren dag, dat 

haar man uit was , wilden ze haar geweld aandoen. Ze hadden ech

ter buiten tien waard gerekend; want de pootige Trijn schopte een 

hunner van den hoogen trap en pakte den anderen beet, dien ze op 

den grond wierp. Vervolgens zette ze haar knie op de borst van den 

onverlaat, haalde een groot mes uit de schede, welke aan haar zijde 

hing, en dreigde het hem door den hals te jagen. De kerel smeekte 

op erbarmelijke wijze om genade, en ontzag voortaan de vrouw van 

den schepen. 

Heeds sedert een paar uren had Trijn op de terugkomst van haar 

man gewacht, die ter vergadering op 't Stadhuis was en maar niet 

scheen thuis te komen. Eindelijk, daar kwam de statige burger

kapitein aan. 

„Komt ge nu eerst van ' t Stadhuis , J a n ? " was haar eerste begroeting. 

„'t Is laat geworden in den Baad , " antwoordde hij. 

„Dan zijn er zeker belangrijke zaken verhandeld. Is er gesproken 

over 't atbreken van 't Vreeburg? 

„Dat is 't juist , wat ons zoolang bezig beeft gehouden." 

„Lang bezig gehouden!" riep Trijn uit. Wil ik u eens wat 

zeggen, J a n ! Gij en de geheele Magistraat zijt niet anders dan oude 

wijven. Eene zaak, die door de Algemeene Staten en Bossu be

volen is . . . ." 

„En toch nog zooveel zwarigheden ontmoet, d a t . . . . " 

„Dat gij er geen raad op weet, nietwaar? Welnu, als gij, mannen, 

Afb. 1. Het relaas van de ondergang van het omstreden kasteel Vredenburg of Vree
burg in Utrecht, door toedoen van Cathrijn van Leemput, in een voorbeeld van 19de 
eeuwse verhalende geschiedschrijving. De historische details zijn, tegen het licht van 
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daar geen mouwen aan weet te zetten, laat er mij dan slechts mee 

begaan; ik zal het wel spoedig aan kant helpen." 

„Goede God! Trijn!" riep van Leemput ui t , die den doorzettenden 

en kloeken aard zijner vrouw kende en wist, dat ze tot alles in staat 

was. „Ge wilt toch niet . . . ." 

„Ik wil er voor zorgen dat door vrouwen gebeurt, waartoe gij 

mannen te laf zijt," hernam Trijn. 

„Doe dat n ie t ," smeekte van Leemput. „Bemoei u toch niet met 

het afbreken van 's konings sterkte , en bedenk, welke kwade gevolgen 

zulk een daad voor onze goede stad Utrecht kan hebben." 

„Een lafaard is hij, die 't geen recht is , niet durft, omdat bijvoor 

kwade gevolgen vreest; gij allen zijt lafaards, en de vrouwen zullen 

u toonen, dat zij meer. durven dan gij." 

Er geen gras over willende laten groeien, zette ze haar huive op , 

o-in o1 de deur uit, en betraf zich naar eenige barer vriendinnen , welke 

ze zoozeer wist op te winden, dat ze aan hare opwekking gehoor 

gaven en beloofden haar in haar opzet bij te staan, hetwelk op den 

volgenden dag bepaald werd. 

't Was den volgenden morgen een tooneel, dat menigen Utrechtschen 

poorter aan de deur van zijn huis voerde, en tal van nieuwsgierigen 

bijeenbracht, 't AVas of een tweede Kenau Simons Hasselaar met 

haar bende van vrouwen optoog. Daar kwam ze aan, de eerzame 

schepensvrouw, met een blauwen schorteldoek aan een raagbol ge

bonden in de eene en een houweel in de andere hand; omstuwd door 

een aantal deftige burgeressen en gevolgd door heur gezamenlijke vrouwe

lijke bedienden, alle gewapend met mokers, breekijzers, houweelen 

en andere vernielingswerktuigen. Recht aan recht toe trok men naar 

de plaats, waar 't kasteel stond. Doch toen ze aan dat grimmige 

"•ebouw gekomen waren dat haar als kinderen reeds zulk een schrik 

had aangejaagd, deinsde Treins gezellinnen terug, en menige schoone 

mond bestierf en prevelde de woorden: „We moesten liever teruggaan." 

„Terug?" riep Trijn uit, die dit woord gehoord had. „Vooruit, 

zusteren! Volg mij!" 

En onvervaard als ze was, plantte ze haar vaan in den grond en 

begon het werk der verwoesting. Schril klonken die slagen haar ge

zellinnen en 't verzamelde volk in de ooren ; maar toen er eenige steenen 

waren afgebroken, vatt'eD de andere vrouwen moed, en vuurde haar 

voorbeeld de volksmenigte aan; allen haalden breek werktuigen, en binnen 

weinige dagen was 't kasteel zoodanig verbrijzeld, dat het niet meer ter 

verdediging geschikt was. Eerst in 1581 werd het geheel gesloopt. 

onze huidige kennis, niet alle als betrouvbaar aan te merken. (Ontleend aan P.J. 
Andriessen en W.J. Hofdijk, 1882. Panorama van Neerlands Verleden. Uitg A.J, van 
den Sigtenhorst, Deventer, 2de druk, 1018 blz., daarvan de blz. 654 - 656.) 
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Afb. 2, Cathrijn van Leemput aan het hoofd van een groep "gewapende" vrouwen 
oprukkend naar het kasteel Vredenburg, op de achtergrond. Gravure door Cornells 
Boy, gepubliceerd in het boek van Johan van Beverwijck "Van de uutnementheyt des 
vrouwelicken geslachts" (1ste druk Dordrecht 1641, 2de druk Dordrecht 1643). 

Een leen van de Heren van Nijenrode 

In de leenregisters van Nijenrode is sprake van een complex onroerend 
goed in het centrum van het dorp Breukelen. De daarvan deel uitmakende 
grond was in het bezit van de eigenaar van het kasteel Nijenrode. Deze gaf 
het in leen of erfpacht uit aan de eigenaar van de daarop staande opstallen. 

In 1552 werd de ligging van dit onroerend goed als volgt omschreven: 
"Een hoffstede met de huysinge ende camer daerop staende aen de 
Kerckstraedt, tusschen de Kerckstraet ende een hoffstede behoorende de 
vicarye van Ruwiel oft daer 't met recht gelaten is, ende aen de oostsijde de 
Clapstraet ende aen de westsijd een hoffstede die Reyer Molenaer van den 
huyse Nijenrode ten erffpacht besit ende Lijsbet Torek van Dirck Gerret 
Gerretsen geeoft hadde.'9 

Gelet op de omschrijving Kerkstraat - Klapstraat ging het om een geheel 
aan onroerend goed op de plek die we thans aanduiden als de hoek van 
Kerkbrink en Herenstraat. Het betrof dus de plaats waar het Regthuys staat 
(zie Afbeelding 3). Over dit onroerend goed en zijn omgeving zijn vrij veel 
gegevens bewaard gebleven, ook nog wel van vóór 1552, maar het 
puzzelwerk om die gegevens goed op een rij te zetten behelst een verhaal 
op zich. 

Op het perceel grond bij de hoek Kerkstraat - Klapstraat stonden dus in 
1552 ten minste twee opstallen: een pand dat verschillende vertrekken 
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bevatte (het huis) en een gebouw dat vermoedelijk uit slechts één vertrek 
bestond (de "earner"). 

Eerst moeten nu enkele details over de ruimere omgeving van de hier te bespreken 
hofstede worden vermeld, omdat ze van belang zijn in het vervolg van dit artikel. 

Ten noorden van de bebouwing aan de noordzijde van de Kerkstraat strekte zich 
destijds in west-oostrichting een boerenbedrijf uit, dat aan de kerk toebehoorde. Dit 
land was ooit aan de kerk geschonken door een heer van het kasteel Ruwiel. De pacht-
opbrengsten van dit land moesten, bij besluit van de gever, onveranderlijk ten goede 
blijven komen aan de kerk van Breukelen, en wel specifiek ten behoeve van het 
levensonderhoud van een aan die kerk toegevoegde geestelijke of vicaris. Men sprak 
vanwege die herkomst van dit kerkeland meestal van de Ruwielsakker. 

Dit boerenbedrijf liep in het midden van de 16de eeuw van de Herenweg (thans 
Straatweg), ten noorden van het gebouw van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap, tot 
dicht bij de Klapstraat (thans Herenstraat). De agrarische grond werd in de 16de eeuw 
echter van de Klapstraat gescheiden door enige woonbebouwing, met toebehoren, die 
aan de westzijde van die Klapstraat was verrezen op grond die ook tot de oorspronke
lijke Ruwielsakker behoorde. 

Vandaar dat de noordgrens van het in 1552 genoemde onroerend goed toen werd 
omschreven als liggende tegen "een hofstede behorende aan het vicariaat van 
Ruwiel". 

Op 8 juni 1552 kwamen de genoemde opstallen bij de hoek Kerkstraat -
Klapstraat in het bezit van Jasper de Swart, een vermoedelijk redelijk 
kapitaalkrachtige Breukelaar in die tijd, want zijn naam duikt in de oude 
archieven ook op in verband met de eigendom van andere percelen en 

W f r i e t o * * * 

Afb, 3 Situatiekaartje van het gebied nabij de hoek van Kerkstraat (thans Kerkbrink) 
en Kiapstraat (Herenstraat), voorai gebaseerd op de Gront-Caerte van het dorp Breu
kelen door Bernard de Roij, 1681, in de veronderstelling dat de toestand ter plekke 
meer dan een eeuw eerder er niet wezenlijk anders uitzag. De twee haaks op elkaar 
staande panden bij de hoek zullen de opstallen aangeven die Jasper de Swart in 1552 
in bezit kreeg. De twee panden ten westen daarvan aan de Kerkstraat zullen dan op de 
hofsteden staan waarvan in 1553 gezegd werd dat ze eerder inbegrepen waren in de 
hofstede die Jasper de Swart van het Huis Nijenrode in leen had. De (grote) oorspron
kelijke kavel, waarop het oudste (naar we mogen aannemen houten) Regthuys stond, 
lag dus met zijn lengte langs de Kerkstraat en met zijn breedte langs de Klapstraat. Dat 
doet vermoeden dat die kavel ooit vanuit de Klapstraat (Herenstraat) werd uitgezet. 
Toen later het grotendeels uit steen opgetrokken oude Regthuys werd gebouwd was de 
Kerkstraat echter inmiddels de belangrijkste van de twee straten en kreeg het pand 
zijn voorgevel aan die Kerkstraat. (Het huidige Regthuys, van na 1672, staat nog op de 
fundamenten van dat oude Regthuys.) Ten noorden van dit pand zien we de eerste van 
enkele opstallen die stonden op de Klapstraat-zijde van de Ruwielsakker. In dit pand 
zal in 1553 Arien Jansz Brouwer hebben gewoond. 
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opstallen. Misschien was hij een belegger, die tevens handelde in onroerend 
goed. Hij behield het Regthuys met toebehoren slechts ruim 3 jaar. 
Gedurende die periode zal hij het wel verhuurd hebben gehad. 

We letten nu eerst veer even op de buren van het complex aan de Kerkstraat -
Klapstraat. 

Op 2 mei 1553 nam Jan Gerret Gerretsen van zijn broer Dirck Gerret Gerretsen over 
een "Huysinge ende hoffstede streckende van de kerckstraet noortwaerts op tot aen 
Arien Janss Brouwer hoffstede, daer aen de oostsijde Jasper de Swart met huyse ende 
hoffstede, soe hij dat van mijn te leen hout, ende aen de westsijde Reyer van Heumen, 
met een hoffstede die hij van mij in erffpacht heeft, naest gelegen sijn, welcke voorn, 
hoffstede tsamen gecomprehendeert sijn in de hoffstede die Jasper de Swart voorn, 
van mijn te leen houdende is".'*' De "mij" in deze notitie is de heer van Nijenrode 

Uit de hier geciteerde beschrijving valt af te leiden dat het Regthuys-complex, op 
de hoek van Kerkstraat en Klapstraat, oorspronkelijk aanmerkelijk groter zal zijn 
geweest Ook de hofsteden die werden gepacht door Jan Gerret Gerretsen en Reyer van 
Heumen behoorden te zamen blijkbaar tevoren tot de hofstede waarvan Jasper de 
S wart voornoemd in 1552 pachter was geworden 

Reyer van Heumen was vermoedelijk dezelfde als de Reyer Molenaer die genoemd 
werd in het eerdere citaat uit 1552. Van Heumen zal zijn herkomst en Molenaer zijn 
beroep hebben aangeduid. Dergelijke dubbele naamgevingen waren in die tijd niet 
ongewoon 

Van belang voor het vervolg is ook nog de vermelding van de buurman aan de 
noordzijde: Arien Jansz Brouwer. Deze zal de eigenaar zijn geweest van het huis aan de 
Klapstraat dat stond op het stuk grond dat in 1552 werd omschreven als een hofstede 
behorende aan het vicariaat van Ruwiel (zie ook Afbeelding 3). 

Op 11 oktober 1555 ging het bezit van de opstallen op de hoek van Kerk
straat en Klapstraat van Jasper de Swart over op Jacob Jansz Winckel. Toen 
deze er na bijna 8*/2 jaar weer afstand van deed kwam er met zekerheid 
een tussenhandelaar aan te pas. Op 14 februari 1564 kwam de eigendom 
aan Corne lis Cornelisz van Meurs, die de panden op dezelfde datum weer 
overdroeg aan Jan Jacobsz van Leemput, burger te Utrecht. Dit was de reeds 
genoemde burgerhopman uit Utrecht, echtgenoot van de beroemde Cathrijn. 

De familie Van Leemput en Breukelen 

Het gezin Van Leemput woonde niet in Breukelen en was ook nooit van 
plan geweest er te gaan wonen. Hun aankoop in Breukelen bracht daar geen 
verandering in: het Regthuys met toebehoren werd door de Van Leemputs 
verhuurd. Ik heb tot dusver echter niet kunnen ontdekken aan wie. 

Toch had het Breukelse Regthuys voor de Van Leemputs meer betekenis 
dan louter die van een rendabele geldbelegging. Op 17 september 1558 had 
Jan Jacobsz van Leemput van zijn zwager Willem Willemsz Berger een bier
brouwerij in Utrecht overgenomen. En dat brouwersbedrijf van Jan Jacobsz 
rendeerde blijkbaar zeer goed, want in de periode 1566 - 1574 was hij in 
staat er ook in Utrecht nogal het een en ander aan onroerend goed bij te 
kopen.1 Jan Jacobsz van Leemput ontpopte zich als een bekwaam zaken
man en werd een welvarend burger. Zijn zakeninstinct deed hem tevens 
buiten de stad Utrecht tapperijen kopen, die ongetwijfeld daarna verplicht 
zullen zijn geweest om voortaan hun bier van zijn brouwerij af te nemen. 
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Het verschijnsel van integratie binnen de bedrijfskolom, waarbij een 
fabrikant ook greep probeert te krijgen op de afzetkanalen, is dus duidelijk 
iets wat men ook toen al kende, al was deze eufemistische term hiervoor 
toen nog niet bedacht. 

De aankoop van het Regthuys in Breukelen door de brouwer Jan Jacobsz 
van Leemput bevestigt dat er toen reeds in dat Regthuys tevens een bier
lokaal gevestigd was. Toch mogen we gevoeglijk aannemen dat de horeca-
bestemming van een deel van het Regthuys nog wel heel wat verder in de 
geschiedenis teruggaat dan dat jaar 1564. 

In der loop der tijd wist Jan Jacobsz van Leemput zijn bezit in Breukelen 
verder uit te breiden. In een notitie uit 1572 lezen we over een "huys ende 
hoff stede in de Kerckstraet, daer noortwaerts ende oostwaerts Jan Jacob ss 
van Leemputten oock met leengoet, ende westwaerts een hoffstede die 
Hans Janss Hoeffsmidt van den hove Nijenrode in erffpacht heeft".12 Het 
woonhuis aan de Klapstraat dat we in 1553 vermeld zagen ais eigendom 
van de Breukelse brouwer Arien Jansz was dus blijkbaar inmiddels over
gegaan in handen van Jan Jacobsz van Leemput. Het lijkt er op dat de 
Utrechtse brouwer Van Leemput de bestaansbasis van zijn Breukelse con
current aanzienlijk had aangetast. Over bezit dat Van Leemput zich elders 
in Breukelen had weten te verwerven wil ik in een later artikel nog wat 
schrijven. 

In 1590 overleed Jan Jacobsz van Leemput.lJ Zoals blijkt uit de 
leenregisters van Nijenrode ging op 13 oktober 1591 de eigendom van de 
panden in de hoek Kerkstraat - Klapstraat, en de leen op de onderliggende 
grond, over op "Adam van Lemput, na dode van zijn vader Jan Lemput"9 

Hij behield het slechts korte tijd. In 1593 droeg hij zijn leen weer op aan 
het Huis van Nijenrode, d.w.z. beëindigde hij de erfpachtovereenkomst. 

Op 22 februari 1593 sloot daarop de heer van Nijenrode een leen-
overeenkomst met Aelbert Adriaensz, die toen de opstallen had gekocht. 
Maar de verkoper, Adam van Leemput, had daarbij op de panden wel een 
"plecht" gelegd, dat is een plicht, een door de verkoper opgelegde hypothe
caire verplichting. Deze plecht bedroeg 600 gulden per jaar, en was ten 
behoeve van "Catarina van Leemputten". De nabestaanden van Jan Jacobsz 
van Leemput waren dus toen duidelijk voor hun inkomsten mede aange
wezen op het geld dat het familiebezit in Breukelen tot dan toe had opge
leverd. Adam van Leemput wenste dit stuk inkomen van zijn familie ook 
voor de overzienbare toekomst veiliggesteld te zien, voortaan in de vorm 
van hypotheekrenten. 

De begünstige Catharina van Leemput was niet moeder Cathrijn maar 
haar dochter. Zij was in 1562 geboren en trouwde toen ze ongeveer 25 jaar 
oud was met de brouwer Ghijsbert van Nijendael. In 1587 kochten zij het 
huis Blijdenstein aan de Oude Gracht in Utrecht. Het echtpaar kreeg tien of 
elf kinderen. In de jaren vijftien-tachtig hadden Jan Jacobsz en Cathrijn 
van Leemput al lijfrenten gevestigd op hun oudere kinderen Digna en 
Adam. In diezelfde geest zorgde Adam uit het bezit van zijn ouders voor 
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zijn jongere zus. Dat zal gebeurd zijn met de instemming van zijn moeder 
Cathrijn van Leemput, die toen nog in leven was. Cathrijn overleed, ruim 16 
jaar na haar man, op 1 januari 1607 en werd op 2 januari 1607 in de 
Domkerk begraven. * * 

Op 16 augustus 1597 vond een deling van de Breukelse eigendom van 
Aelbert Adriaensz plaats, in enerzijds "de groote huysinge met sijn 
aankleven" (dus een grote woning met alles wat daarbij behoorde) en 
anderzijds de "kleine huysinge met de spijskamer".9 Het grote huis kwam 
aan Cornelis Antonisz. De verkoper Aelbert Adriaensz behield "aen hem de 
camer ende cleyne huysinge daer hij apart mede beleent blijft". Er was dus 
in 1597 sprake van ten minste drie opstallen in het Regthuys-complex: een 
groot huis, een kleiner huis en de "camer", alle drie gelegen op grond 
behorende aan het Huis van Nijenrode (de goederen die aan de kerk van 
Breukelen behoorden, waaronder die ten behoeve van het vicariaat van 
Ruwiel, werden niet door de heer van Nijenrode geadministreerd). 

Uit de laatstgenoemde transactie blijkt duidelijk dat Aelbert Adriaensz 
de "earner" exploiteerde als een "spijskamer", dus als een eetgelegenheid of 
restaurant. Het Regthuys bood dus meer dan enkel een tapperij of bier
lokaal. 

De splitsing van het complex onroerend goed duurde slechts korte tijd. 
Op 4 april 1601 deed Cornelis Antonisz weer afstand van het grote huis en 
werd Aelbert Adriaensz opnieuw eigenaar van ook dit pand9 Het beheer 
van het Regthuys-complex was weer in één hand. 

Op 21 september 1619 werd de "plecht" ten behoeve van Catharina van 
Leemput afgelost. Wat de reden was om dat te doen is niet bekend. Catha
rina van Leemput overleed pas in 1629. Misschien speelde acute geldnood 
een rol. In ieder geval bij haar overlijden was haar financiële situatie hope
loos; haar kinderen weigerden zelfs de erfenis te aanvaarden. ^ 

Verdere eigenaren van het Regthuys-complex tot het Rampjaar 

Aelbert Adriaensz hield het, na het moeizame begin, toch meer dan een 
halve eeuw uit in het Regthuys-complex. Op 6 april 1646 ging het geheel 
aan onroerend goed over op zijn zoon Peter Aelbertsz. In 1662 overleed 
laatstgenoemde. Op 5 juli 1662 blijkt het bezit op naam te staan van Jan 
Jansz van der Horst, in zijn hoedanigheid van curator over de boedel van 
Peter Aelbertsz. Op diezelfde datum ging het echter over aan Ida Jans 
Slebisdr. Deze dochter van Jan Slebis zat er maar ruim 2 jaar. Op 5 novem
ber 1664 gaf ze haar bezit al weer op en viel het geheel toe aan Jan Jacobsz 
van der Horst. In het Rampjaar 1672 - 1673 werden de opstallen groten
deels door het Franse leger verwoest. Op 28 februari 1676 werd het des
betreffende stuk grond "beleend met de ledige hand" d.w.z. vrij van lasten. 
Daarmee eindigen de notities in de leenregisters van Nijenrode. 

De persoon van Jan Jacobsz van der Horst zijn we eerder in dit tijdschrift 
tegengekomen ais de bierbrouwer van Breukelen en de bewoner van het 
huis Vecht en Dam.16 Hij moet een welgesteld man zijn geweest. Jan 
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Afb.4. Het centrum van het dorp Breukelen in 1744, naar een gravure van Jan de 
Beyer. Geheel rechts hetRegthuys. 

Jacobsz van Leemput mocht zich dan een eeuw eerder hebben aangediend 
als een ernstige concurrent van de plaatselijke brouwerij, deze bedrijfstak 
was er in Breukelen toch niet geheel aan ten onder gegaan en had zich 
inmiddels blijkbaar goed hersteld. Als brouwer had ook deze Jan Jacobsz, 
evenals zijn illustere voorganger en naamgenoot, direkte zakelijke belangen 
bij de exploitatie van het Regthuys-complex. 

Voor de geschiedenis van het Regthuys na 1673 kan verwezen worden 
1 7 

naar een eerder daarover verschenen boekje.1' 

Noten 
1 Onder de Utrechtse bevolking komt men nogal eens de gedachte tegen dat ook de 

Catharijnesingel en het huidige Hoog Catharijne hun naam danken aan Cathrijn 
van Leemput (ook het Utrechts Nieuwsblad ging daar op de voorpagina van de 
krant van 18 juli 1988 van uit) Dat is echter onjuist De naam Catharijnesingel 
gaat terug op het Catharijneveld (het latere plein Vredenburg), vaar het St. 
Catharinagasthuis en St. Catharinaklooster waren gevestigd, welke werden on
derhouden door de Johanniters. Klooster en gasthuis werden in 1529 afgebroken 
door Karel V ten faveure van het kasteel Vredenburg De broeders en hun gast
huis verhuisden naar het Karmelietenklooster aan de Nieuwe Gracht (het tegen
woordige Catharijneconvent) 

2 Een voorbeeld levert F. Halma, in zijn in 1725 gepubliceerde "Toneel der Veree-
nigde Nederlanden . ." (zie hierover Tijdschrift Historische Kring Breukelen. 
jaargang 3, nr. 2, blz. 41 - 48). In deel 2, blz. 231- 232 (artikel'Tryn van Limpen") 
wordt zij "een kloeke heldin, en burgeres van Utrecht" genoemd en staat gedetail
leerd het verhaal van haar rol bij de ondergang van kasteel Vreeburg ("Maar 
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Tryn, vol moedt en dapperheit, tradt voort, en begon alleen d'eerste steenen af te 
breeken; tot dat het volk, ziende dat dit werk al begonnen vas, haar ter hulpe 
quam . ."). Maar op blz 269 (artikel "Vreeburg, Vreedenburg') maakt Halma een 
voorbehoud bij de historiciteit van het verhaal als hij schrijft: "... zie hier over 
eene ruimer redeneering op den naam en tytel van Tryn van Limpen, die, of ze 
met genoegzaam gezag is gesterkt, wy aan 't oordeel des lezers laaten. Bor zegt 
alleen, dat de Spaanschen op den gemelden 11 February uit het Kasteel togen , . 
dat de burgers daar na, ergens over morrende, op den tweeden May, omtrent den 
avondt, het Kasteel begonnen af te breeken, zelfs des nachts daar aan, en eenige 
dagen tot den 5 toe ...". 

3 Nog niet zo lang geleden is de rol van Cathrijn (of Trijn) van Leemput in de 
ondergang van het kasteel Vredenburg kritisch geanalyseerd door J.G. Rip-
haagen, 1977. Een standbeeld voor Trijn van Leemput. Jaarboek Oud-Utrecht 1977, 
blz. 85 - 112. Deze autrice komt tot de conclusie dat het verhaal over Trijn van 
Leemputs heldenrol de kenmerken draagt van een volksverhaal (blz. 96) waar
van de absolute juistheid niet met zekerheid te achterhalen valt. "Maar 400 jaar 
geleden hebben de Utrechters zelf Trijn van Leemput naar voren geschoven en 
haar de eer gegeven. Waarom zouden wij haar die dan misgunnen?" (blz. 98). 

4 In 1988 organiseerde Jos de Meyere in het Centraal Museum te Utrecht een 
tentoonstelling "Utrecht op Schilderijen". Bij de opening van de expositie ver
scheen een gelijknamig boek (Uitgeverij Kwadraat, Utrecht), waarin ca. 300 
schilderijen staan afgebeeld (ongeveer drie maal zo veel als er op de expositie te 
zien waren). De Meyere liet zien dat het afbeeldend bronnenmateriaal rond de 
ondergang van het kasteel Vredenburg in wezen beperkter is dan eerder werd 
gedacht Er is één schilderij waarop het kasteel Vredenburg staat en dat werd 
later nageschilderd. Er is maar één fictief portret van Cathrijn en ook dat is later 
herhaald Op zich was dit laatste overigens niet zo bijzonder; elkanders werk 
naschilderen gebeurde meer. 

5 Zie: J.J. van Lummel, ongedateerd (vroeg 20ste eeuw). De Hopmansvrouw van 
Utrecht. Uitg. Johan de Liefde, Utrecht, 282 blz. Onlangs verscheen: Thea 
Beekman, 1988 De Val van de Vredeborch. Uitg. Lemniscaat, Rotterdam, 251 blz. 

6 Deze bronnen zijn niet onomstreden; zie Riphaagen, 1977, blz. 104. 
7 Zie bijvoorbeeld Register van transporten en plechten, Archief van de stad 

Utrecht, I (1552 - 1577), fol. 705, waar vermeld wordt dat Catrijn Willem Claes-
zoensdr en haar man op 24 april 1555 een huis kochten aan de westzijde van de 
(Oude) Gracht tussen de Sint Jacobsbrug en de Weertpoort. 

8 JE.AL. Struick, 1984 Utrecht door de Eeuwen heen Uitgeverij Het Spectrum, 
Utrecht, blz. 169- 173. 

9 Inventaris der Rechterlijke Archieven, inv. nr. 2042. Repertorium op de leen-
registers van Nijenrode over ca. 1523 - 1677, fol. 32 (Rijksarchief te Utrecht). 

10 Repertorium op de leenregisters van Nijenrode over ca. 1523 - 1677, fol. 33. 
11 Riphaagen, 1977, blz. 99, 100. 
12 Repertorium op de leenregisters van Nijenrode over ca. 1523 - 1677, fol. 21. 
13 Riphaagen, 1977, blz. 102. 
14 Riphaagen, 1977, blz. 100,103. 
15 Riphaagen, 1977, blz. 103. 
16 H Polderman, 1987 De Brouwerij. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaar

gang 2, nr. 1. blz. 4 - 13. 
17 Anoniem, 1952. Het Regthuys (te Breukelen) 1877 - 1952. Eigen uitgave van de 

firma Het Regthuys, Breukelen, 16 blz. 
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