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In 't Noorteynde van Breuckelen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In de leenregisters van Nijenrode is sprake van een "hoffstede genaemt 
Sprockelenborch gelegen in 't Noorteynde van Breuckelen in Con. Ma. 
gerechts, daer ick noortwaerts selver ende suytwaerts Worm Jacobss met 
een hoffstede, erffpachts van den huyse Nijenrode, naest gelegen is, 
streckende van den Heerewech ofte dijck tot in de Vecht toe". Deze hofstede 
werd op 21 oktober 1563 in leen gegeven aan Frederick JanssJ 

Deze verdwenen hofstede Sprockelenborch prikkelde mijn nieuwsgierig
heid. Waar had die gelegen ? 

De hofstede Sprockelenborch 

We beginnen deze speurtocht met eerst wat nader stil te staan bij het 
hierboven weergegeven citaat. Het woord hofstede is in Middeleeuwse tek
sten vaak een onduidelijke term. Er kan een perceel grond mee worden 
bedoeld, waarop een hof en zijn bijgebouwen staan, dan wel kan het een 
boerenwoning aanduiden, en het kan ook een verzamelterm zijn waarin 
deze beide betekenissen te zamen besloten zijn. In het geval van Sprocke
lenborch lijkt het laatste het geval te zijn. De manier van plaatsaanduiding 
is die welke gewoonlijk voor een perceel grond werd gebruikt, en grond 
was meestal ook het enige dat de heren of vrouwen van Nijenrode in leen 
of erfpacht konden uitgeven, want eventuele opstallen op die grond aan
wezig waren maar bij uitzondering hun eigendom. De naam Sprockelen
borch wijst daarentegen veel meer op een bouwwerk dan op een veldnaam. 

Met het Koninklijke (Con.) Majesteits (Ma.) gerecht werd het vroegere 
bisschopsgerecht bedoeld;2 later zou dat Staten- of Orttsgerecht gaan heten. 
De "ick selver", dus "ik zelf", moet slaan op Elisabeth Torek, die van 1539 tot 
1577 vrouwe van Nijenrode was. Zij was een dochter van Josina van 
Nijenrode en Willem Torek. De grond ten noorden van Sprockelenborch was 
dus niet in leen uitgegeven, maar werd rechtstreeks vanuit het kasteel of 
de kasteelboerderij beheerd. 

De Herenweg of Vechtdijk is wat wij nu kennen als de Straatweg. De 
grond van Sprockelenborch lag dus tussen de Straatweg en de Vecht. Aan 
de zuidzijde werd het perceel begrensd door een hofstede die de vrouwe 
van Nijenrode in erfpacht had gegeven aan Worm Jacobsz. We hoeven ons 
niet al te erg te verbazen over deze wat merkwaardige persoonsnaam, want 
namen werden in die tijd bijna altijd op de klank opgeschreven en daarbij 
kwamen nog wel eens vreemde spellingsvormen op papier te staan. 

Hoe lang Frederik Jansz op Sprockelenborch heeft gezeten is niet bekend. 
Wel weten we dat er na hem iemand zat die Lange Loeff werd genoemd. Op 
3 maart 1596 werd de hofstede in leen uitgegeven aan Neeltge, de weduwe 
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van Willem Corneliss, "in plaetse van Lange Loeff, die daeroff vervallen 
is") Waarom Loeff van zijn leen vervallen was verklaard is weer niet met 
zekerheid te zeggen, maar het meest waarschijnlijk is dat hij te veel 
achterstallig was geraakt in het betalen van zijn Pachtgeld. Neeltge moet 
een betrekkelijk jonge weduwe zijn geweest, want ze beheerde de hofstede 
meer dan een kwart eeuw. Op 28 november 1621 kwam Sprockelenborch 
aan Cornells Willemss, na het overlijden van zijn moeder Neeltge.* Hij 
verkocht het bezit vermoedelijk in 1629, want op 10 september 1629 werd 
genoteerd dat hij een plecht, een hypothecaire verplichting ten gunste van 
zichzelf, op het goed stelde ter grootte van 100 gulden. 1 Hier hebben we 
een duidelijke aanwijzing dat er een opstal op de grond stond, want een 
plecht kon alleen worden gelegd op iets wat men zelf in eigendom had 
gehad. De volgende vermelding dateert van 14 september 1638, toen ene 
Dirck Hendricksen Deventer afstand deed van Sprockelenborch en Rever 
Elbertss de grond in leen kreeg. * Toen deze laatste op zijn beurt weer de 
erfpacht opgaf kwam het leen aan Tijs Corneliss HoopenbuygerJ De datum 
van deze laatstgenoemde bezitsoverdracht wordt niet genoemd. 

Nabij de Heycopper sluis 

Nog steeds weten we niet precies waar Sprockelenborch lag. Om daar
over meer aan de weet te komen moeten we verder zoeken naar de 
genoemde zuiderbuur, Worm Jacobss. 

Elders in de boekhouding van het Huis Nijenrode komen we hem 
inderdaad tegen.3 Daar staat: "Een hoffstede mit ettelijcke elsenhout 
gelegen tot Breuckelen buytendijcx, streckende aen elsenhout toe, aen de 
oostsijde de Vecht, aen de westsijde de Heerwech, aen de suytsijde de 
Heycopper sluyse ofte Weteringe, ende aen de noortsijde ter halver sloot 
toe aen de huysinge genaemt Sprokelenborch." Op 7 oktober 1560 werd 
deze hofstede in leen uitgegeven aan Werner Jacobss. 

Hieruit maken we op dat Worm kennelijk een verbastering was van de 
heel wat gewoner klinkende naam Werner. Maar tegelijkertijd weten we nu 
twee andere dingen. In de eerste plaats hebben we hier een helder bewijs 
dat Sprockelenborch inderdaad de naam van een huis was. Ten tweede is 
de plek ervan nu redelijk goed aan te geven: het stond op het tweede 
perceel ten noorden van de Heycopper sluis. En uit andere bronnen weten 
we dat de Heycopper watergang destijds in de Vecht uitmondde ongeveer 
ter hoogte van waar nu de Heycoplaan ligt (zie ook Afbeelding 1). Op de 
plaats tussen Straatweg en Vecht waar toen de Heycopper sluis lag, bevindt 
zich nu een tuin. 

De ligging van de hofstede Sprockelenburg was voor een boerderij toch 
wel opmerkelijk te noemen: aan de Vecht, op de smalle strook buitendijks 
land tussen de Vecht en de Vechtdijk (nu Straatweg). 

De naam Sprockelenborch doet vermoeden dat het om een huis van veel 
meer dan een gemiddelde betekenis ging. Er waren in die tijd in Breukelen 
niet veel huizen die een eigen naam hadden, en hadden ze die wel, dan 
waren dat verhoudingsgewijs belangrijke panden. Mogelijk was de hofstede 
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Afb. 1. De 17de eeuwse situatie in het toenmalige noordeinde van de bebouwde kom 
van Breukelen, uitgaande van de "Gront-Caerte" van Bernard de Roij. Ten noorden 
van de Heycopper sluis staan slechts twee panden aangegeven. Dat komt overeen met 
wat af te leiden valt uit de leenregistersvan Nijenrode. Als de schaalverhoudingen op 
die kaart kloppen, dan moet de plaats van de noordelijkste van deze twee, de hofstede 
Sprockelenborch, worden gezocht ongeveer daar vaar nu het huis Straatweg 174 staat 
(thans bewoond door Ds AS. Klusener). 

Sprockelenborch een versterkt huis; de aanduiding "borch" (= burcht, burg) 
wijst in die richting. Een versterkt bouwwerk was vroeger waarschijnlijk 
ook niet overbodig geweest, zo aan de rand van de dorpsbebouwing. 

Het eerste deel van de naam heeft een minder duidelijke herkomst. 
"Sprocket" of "sproc" duidde in het Middelnederlands een takje of rijsje 
aan."* In dit verband kan het dan betrekking hebben gehad op de vroegere 
oeverbegroeiing van de Vechtboorden. Denk ook aan het niet ver 
daarvandaan gelegen Rietland. Sprockelenborch zou dan zoiets als 
"Rijshoutburg" kunnen hebben betekend. Maar erg zeker voel ik me niet 
over deze verklaring. 

In het Rampjaar 1672 - 1673 werd ook Sprockelenborch geheel vernield. 
Latere vermeldingen ervan ken ik niet. Misschien is het als zodanig daarna 
niet weer opgebouwd. 

De hofstede ten noorden van de Heycopper sluis 

Behalve de reeds genoemde Werner Jacobsz zijn van de hofstede ten 
noorden van de Heycopper sluis nog verschillende andere bezitters bekend. 
Op 2 april 1599 kwam de erfpacht op naam van Jan Jacobss, brouwer.3 Het 
is niet duidelijk of er een familieverwantschap bestond tussen deze Jan 
Jacobsz en de Werner Jacobsz uit 1560; wat de tijd betreft zou Jan een 
kleinzoon van Werner kunnen zijn geweest. Op 22 april 1620 ging de 
tenaamstelling over op Willemtje, de weduwe van Jan Jacobsz.3 Ook zij 
kende een lang weduwebestaan; per 3 juli 1652 kwam het leen aan Jacob 
Janss, brouwer, "na dode van zijn moeder Willempien".3 In het begin van 
1655 zag Jacob Jansz van de pacht af en op 15 februari van dat jaar kwam 
deze aan de heer Gerard Hetling.3 Op 31 augustus 1670 ging het leen naar 
Laurens Bosch, schout, na overgifte door de weduwe Hetlingh. Op 9 
november 1670 werd Jan Jacobss van der Horst erf pachter. 3 
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Het is uit de leenregisters van Nijenrode niet volstrekt duidelijk of er op 
de hofstede ten noorden van de Heycopper sluis een opstal stond, maar 
hoogstwaarschijnlijk was dat wel het geval. Op de beroemde "Gront-Caerte" 
van het dorp Breukelen, door Bernard de Roij, uit 1681, staat daar een pand 
ingetekend. 

Een tapperij ten zuiden van de Heycopper sluis 

We vervolgen nu onze speurtocht door het noordeinde van het oude 
Breukelen nog iets verder in zuidwaartse richting. 

In een acte, opgemaakt op 4 april 1617, bekenden Jacob Scheylt en zijn 
vrouw Neeltgen Dirricksdr te Breukelen schuldig te zijn aan Jan Jacobss, 
brouwer, schout, een som groot 571 gulden wegens geleverde bieren, welke 
schuld werd gevestigd op hun huis, gelegen te Breukelen in de Clapstraat, 
strekkende van de Heerenweg tot de Vecht, grenzende zuid aan Jan 
Corneliss Bruyn en noord de Heykopper wetering." 

De naam Clapstraat of Klapstraat is eeuwenlang gebruikt voor wat thans 
de Herenstraat heet.5 De klap, waarnaar de straat werd genoemd, kan een 
klaphek zijn geweest, het hek van een tol (in ieder geval was hier later een 
tol aanwezig; zie Afbeelding 2). 

Het huis met schuur waar het in de acte uit 1617 om gaat, moet hebben 
gestaan daar waar nu het huis Straatweg 172 staat, dat wordt bewoond 
door de familie Van Baal. 

Een zo hoge schuld wegens bieraankopen als het echtpaar Scheylt had 
opgelopen mag opmerkelijk heten. Was hier sprake van een persoonlijk 
drama of exploiteerde het echtpaar een dranklokaal of tapperij (zoals een 
dergelijke gelegenheid in die tijd vaak werd genoemd)? Het laatste is veruit 
het waarschijnlijkste, want het ging hier om een huis bij een sluis en met 
mogelijk ook nog een tol. De aanwezigheid van een tapperij bij een sluis, 
waar schippers sluisgeld hadden te betalen en wachten moesten terwijl hun 
schip werd geschut, was heel gebruikelijk. Een ander voorbeeld hiervan 
was zelfs nog binnen Breukelen te vinden, op de grens van Kerkgracht en 
Dannegracht; ook daar was een tapperij tot stand gekomen. 

Een belangrijke ondersteuning voor de interpretatie dat in het pand ten 
zuiden van de Heycopper sluis een tapperij was gevestigd levert een brief 
uit Amersfoort, gezonden aan het Breukelen-Nijenrodegerecht, 14 juni 
1617. Deze brief kwam van Augustijn van Sombeeck, als gemachtigde van 
Dr. Peter van Dam, schepen te Amersfoort. Hij verzocht in die brief aan het 
gerecht van Breukelen een afschrift te mogen krijgen van een plechtbrief 
van 26 september 1599 (of 159Ir waarin Gerrit Corneliss Corner, 
getrouwd met Cornelia Adriaen Corneliss weduwe, bekent schuldig te zijn 
aan Katharina Jan van Leemputs weduwe een losrente groot 100 Karolus-
gulden, rentende 6 Karolusgulden en 5 stuivers 's jaars, volgens akte d.d. 1 
november 1594 gepasseerd voor het Hof van Utrecht, gevestigd op een huis 
gelegen te Breukelen in de Clapstraat bij de Heykopper sluis en toebehoord 
hebbende aan Jan Rutgersz Raymaker. 

Jan van Leemput blijkt dus een eerdere eigenaar te zijn geweest van het 
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Afb 2. Prentbriefkaart van kort na 1900 met het huis thans genummerd Straatweg 
174. Het hoge huis daar achter is het pand dat nu "Meeuwenhoek" heet (Straatweg 
172), Het later afgebroken huisje rechts daarvan, direkt aan de Straatweg gelegen, 
was een oud tolhuis. (Prentbriefkaart uit de collectie van Ds. A.S. Klusener.) 

pand aan de zuidzijde van de Heycopper sluis. De op het pand rustende 
plecht ten gunste van zijn vrouw Cathrijn was een uitvloeisel daarvan. Van 
deze Van Leemput weten we dat hij op verschillende plaatsen tapperijen 
opkocht, vermoedelijk om daaraan het bier van zijn Utrechtse brouwerij te 
slijten. Zo was hij van 1564 tot zijn dood in 1590 ook eigenaar van het 
Regthuys in Breukelen met z'n tapperij, eetlokaal en herberg.8 

De hofstede ten zuiden van de Heycopper sluis na 1617 

De financiële schuld die op het huis van Jacob Scheylt en zijn vrouw 
drukte werd afgelost op 11 juni 16186 Waarom het gezin Scheylt hun 
schuld ai weer zo snel kon aflossen wordt elders in dezelfde bron duidelijk. 
Ze moesten hun bezit al weer verkopen. Op 11 juni 1618 transporteerden 
Jacob Scheylt en zijn vrouw Neeltgen Dirricksdr aan Cornelis Janss hun huis, 
hofstede en schuur, gelegen te Breukelen in de Clapstraat bij de Heycopper 
sluis, grenzende oost aan de Vecht, zuid aan bezit van Jan Corneliss Bruyn 
alias Jan Thijss, west aan de Herenweg en noord aan de Heycopper 
wetering.^ 

Maar de geschiedenis van het huis zou er een blijven vol met schulden 
en andere rampspoeden. Op diezelfde datum waarop ze het huis kochten 
gaven de nieuwe eigenaren, Cornelis Janss en zijn vrouw Elyzabeth Jansdr, 
ook een schuldbekentenis af aan Cornelis Janss van der Way, burger te 
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Utrecht, voor een som geld groot 450 Karolusguldens, met als onderpand 
het hiervoor genoemde huis." 

Ruim 2 jaar later komen we Cornelis Janss al weer tegen. Op 25 septem
ber 1620 transporteerde hij aan Peter Corneliss een huis en erf, gelegen te 
Breukelen in de Clapstraat bij de Heycopper sluis, grenzende oost de Vecht, 
zuid Jan Corneliss Bruyn alias Jan Thijss, west de Herenweg en noord Ellert 
Janss." Uit deze omschrijving is duidelijk dat het om hetzelfde huis ging als 
in 1618, maar het perceel grond kende nu blijkbaar twee erfpachters, want 
aan de noordzijde bleek een gedeelte afgesplitst te zijn ten behoeve van 
Ellert Jansz, die mogelijk een broer was van Cornelis Jansz. Ook de opstal 
w uo v « i u i u t u E i i j & g^oj ju to t . l i t t p u i i u o i u i i u C\J u i u n DIJ u t o i u i o u a i u c i 

haast niet anders kon dan dat de eigendomsgrens daar doorheen liep. De 
kaart van De Roij duidt eveneens op zon splitsing, want die laat een 
tweedeling zien in de plattegrond van het huis. Wie was toen de sluisbaas? 
Vermoedelijk degene die er het dichtst bij zat; Ellert dus. 

Niet lang daarna kreeg dit stukje Breukelen ook een bladzijde in het leenregister 
van Nijenrode9 Wanneer dat precies gebeurde is niet te zeggen, want de eerste aan
tekeningen zijn niet gedateerd. De boekhouding van Nijenrode had vooral betrekking 
op de grond, want die behoorde aan het Huis van Nijenrode en daarvoor moest de 
eigenaar van de opstal dus erfpacht betalen. De omschrijving in het leenregister luidt 
als volgt: "Een huysinge steende eynde de Clapstraet over de Heycopper sluys, 
strekkende uytten westen van den Herenwegh oostwaerts tot in de Vecht toe, daer 
suytwaerts Jan Corneliss, Jan Thoniss ende noortwaerts Cornelis Willemss. Jaerlicx om 
XV st. op Meydagh off binnen XIIII dagen op versuym". De genoemde Jan Corneliss, 
Jan Thoniss is dezelfde als Jan Corneliss Bruyn alias Jan Thijss. Op het noordelijkste 
stukje van het onderhavige perceel, met de sluiswachterswoning, bleek Ellert Janss 
inmiddels plaats te hebben gemaakt voor Cornelis Willemss. Per jaar moest voor het 
andere stuk, de grond met de gewone "huysinge", 15 stuivers worden betaald, te 
voldoen op 1 mei of, bij in gebreke blijven, binnen 14 dagen daarna. De lijst van 
erfpachters in het leenregister begon met het beëindigen van de pacht door Jan Janss 
Slebus, timmerman, waarna Jan Jacobss Clarenburgh de grond met het huis in leen 
kreeg. Toen de laatste op zijn beurt de pacht opzegde, kwam Goyert Teuniss.^ Over een 
periode van 27 jaar (1618 - 1645) zijn er dus ten minste vijf verschillende eigenaren 
van het huis geweest. Dat wijst op niet veel voorspoed bij de bewoners. 

De daarop volgende aantekeningen waren wel van een datum voorzien. In 1645 
deed Goyert Teuniss afstand van de grond. Op 25 juni 1645 kwam de grond met het huis 
aan Jan Roeloffss van Deventer. Hij vestigde op het huis een plecht van 1500 gulden 
ten behoeve van Cornelis Hermanss. Op 22 juli 1646 kwam er al weer een einde aan 
deze plecht, die toen op naam bleek te staan van de heer Hendrick van Selderen. Op 15 
april 1648 vestigde de weduwe van Schoonhoven een hypotheek van 1000 gulden op 
het huis, met de voorwaarde dat deze binnen 4 jaar zou worden afgelost. Op 4 januari 
1667 kwam de erfpacht in het bezit van de weduwe van Johan van der Schuer, die er 
echter meteen weer afstand van deed, waarna op diezelfde datum Jan Corneiiss 
Bakker, schipper, erfpachter werd. Op 26 januari 1676 kwam de pacht aan Cornelis 
Janssen Bakker, na het overlijden van zijn vader Jan Corneliss Bakker.9 Hoe lang 
Cornelis Jansz Bakker dit bezit behield vertellen de archieven niet. 

Langdurig een ruïne 

Onduidelijk is ook wanneer de beide delen van het perceel ten zuiden 
van de Heycopper sluis weer in één hand zijn gekomen. Maar op 19 juni 
1683 vond een transport plaats door Jacob de Kinder, schout van 
Breukelen, aan Floris van den Bongaart, gerechtsbode van Breukelen, van 
een erf met een ruïne gelegen te Breukelen aan het eind van de Klapstraat, 
strekkende van de Heereweg tot de rivier de Vecht, grenzende aan de 
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grond van Lodewijk de Bas zuidwaarts10 en de Heykoper Sluys 
noordwaarts, toebehoord hebbende aan de erfgenamen van juffrouw La 
Roy en op 14 maart 1683 in het openbaar verkocht wegens een 
belastingschuld.11 De gevolgen van het Rampjaar 1672 - 167.3 deden zich 
gelden.12 Duidelijk is dat in ieder geval toen het perceel met (de restanten 
van) het huis weer geheel tot aan de Heycopper sluis doorliep. 

Een kwart eeuw later was de situatie hier ter plekke nog steeds dezelfde. 
Op 7 december 1698 was er sprake van het transport door Gijsbertje 
Barents van Nes, weduwe van Floris van den Bongaert, aan Hendrick 
Hendricksz Bickstein van een erf met ruïne aan het eind van de Klapstraat, 
strekkende van de Heerewegh tot de Vecht, grenzende aan de grond van 
Lodewijk de Bas ten zuiden en de Heijcoper Sluijs ten noorden, vrij 
erfgoed.13 Nog steeds was het huis dus niet herbouwd. Zoals in diverse 
andere gevallen ook was gebeurd had de heer van Nijenrode, kennelijk 
begaan met het lot dat de Breukelse bevolking had getroffen, de grond 
erfpachtvrij gemaakt en in eigendom gegeven aan de eigenaar van de 
opstal. Daarmee verdween het ook uit de annalen van Nijenrode. 

Noten 

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

2 Zie, voor meer informatie over het Koninklijke Majesteitsgerecht: A.A. Manten, 
1988a, Breukeierwaard: als Middeleeuws landschap groter dan de bestuurlijke een
heid. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 3, nr, 2, bl2, 60 - 64, in het 
bijzonder blz, 62- 63 

3 Repertorium op de leenregisters van Nijenrode over ca, 1523 - 1677, fol. 8, 
4 J. Verdam, 1932 (herdrukt in 1981). Middelnederlandsch Handwoordenboek. Marti-

nus Nijhoff, 's-Gravenhage, blz, 568. 
5 In een boek uit het midden van de 18de eeuw lezen we dat de Klapstraat na de 

verbetering der huizen Herenstraat heet (Anoniem, 1759. Geheym-Schrijver van 
Staat en Kercke der Verenigde Nederlanden, beginnende met die van de Provincie 
Utrecht. Eerste Deel, Eerste Stuk. Te Utrecht bij Jacob Cornells ten Bosch, te 
Amsterdam bij Willem Eleveld, Boekverkoopers. Beschrijving van Breukelen op de 
blz. 139- 149). 

6 Catalogus der Rechterlijke Archieven, inv. nr. 747, deel 1. Transportregister van 
Breukelen-Nijenrodes gerecht, 1616 - 1621 (Rijksarchief te Utrecht) 

7 Catalogus der Rechterlijke Archieven, inv. nr. 747. Transportregister van Breu
kelen-Nijenrodes gerecht, 1616 - 1621 (Rijksarchief te Utrecht), In het verzoek van 
Van Sombeeck wordt gesproken van een plechtbrief van 26 september 1599, maar 
aan het eind van de geïnsereerde akte staat: 26 sept. 1591. 

8 A.A. Manten, 1988b Het Utrechtse gezin van Jan en Cathrijn van Leemput had ook 
inkomsten uit Breukelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 3, nr 
3. blz. 81-90. 

9 Repertorium op de leenregisters van Nijenrode over ca. 1523 - 1677, foi 1 
10 Elders (Repertorium op de leenregisters van Nijenrode over ca. 1523 - 1677, fol. 50) 

wordt hij aangeduid als Jonkheer Lodewijck de Bas Hij had ook elders in Breukelen 
grond (bijv. ten zuiden van de Breukelerwaardse Dijk; zie Manten, 1988a, blz. 62) 

11 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 747, deel 3. Protocollen van transporten, plechten 
en allerlei andere scabinale acten van Breukelen Nijenrodes-gerecht, fol. 92 
(Rijksarchief te Utrecht). 

12 In een lijst van huizen die door de Fransen in 1672 zijn afgebroken of verbrand 
(Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 31, Gemeentehuis te Breukelen) 
worden na elkaar genoemd de afgebroken huizen van Loduwijck de Bas en een 
heer de Laroij. 

13 Rechterlijke Archieven, inv. nr. 747, deel 3 Protocollen van transporten, plechten 
en allerlei andere scabinale acten van Breukelen Nijenrodes-gerecht, fol. 238 
verso. 
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