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De oostzijde van de Klapstraat (Herenstraat) 
omstreeks 1540 en in H74 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Enige tijd geleden kwam ik belangwekkende gegevens op het spoor over 
een huis dat eeuwen geleden aan de Klapstraat (thans Herenstraat) heeft 
gestaan. Ik wilde hoe dan ook meer over dat huis te weten zien te komen. 
Onder meer probeerde ik er zicht op te krijgen waar het precies heeft 
gestaan en in welk soort bebouwde omgeving. Dat leidde tot een poging om 
de vroeg-16de-eeuwse situatie aan de oostzijde van de Klapstraat in zijn 
geheel in kaart te brengen. Dit artikel doet verslag van mijn bevindingen en 
overwegingen; Afbeelding 1 vat het resultaat samen. In een volgend artikel 
zal nader worden stilgestaan bij verdere zaken omtrent dat opmerkelijke 
huis. 

Het leenstelsel 

In Breukelen-dorp is vele eeuwen lang het leenstelsel in gebruik 
geweest. De grond was in dat systeem eigendom van een machthebber, 
laatstelijk de heer van Nijenrode, en kon van hem in erfpacht worden 
verkregen. 

Een huis of andere opstal welke op de gepachte grond stond viel in de regel niet 
onder het leenstelsel, maar vas particulier eigendom. In de begintijd van het systeem 
varen die opstallen van hout, daardoor uitneembaar en dus verplaatsbaar. Zon opstal 
werd om die reden toen niet tot het onroerend goed gerekend. 

In de loop der eeuwen ontwikkelde zich in Breukelen echter de regel dat een opstal 
gewoon verkocht kon worden op de plek waar die stond en de erfpacht van de grond 
dan aan de nieuwe eigendomssituatie van de opstal werd aangepast. Men had de grond 
in leen totdat men besloot dat wat er op stond te verkopen. Dan kreeg de koper door de 
leenheer ook het leen op de grond toebedeeld, bijzondere omstandigheden daargela
ten. Uiteraard moest de koper dan wel bereid zijn de leenheer "hulde te brengen", dus 
hem door een formele handeling als machthebber te erkennen. 

De jaarlijkse pacht over een in leen gekregen stuk land moest veelal in natura 
worden betaald en was in de regel - naar laat-Middeleeuwse begrippen - niet hoog. Dat 
kon bijvoorbeeld een ton boter zijn, enkele zakken graan of enig pluimvee. Voor 
zover ik kon nagaan was er slechts bij uitzondering sprake van een kombinatie van 
goederen en geld (bijvoorbeeld twee hoenders en een gulden). Het betalen in natura 
bleef ook gehandhaafd toen in het handelsverkeer al lang het gebruik van geld 
overheerste. Het geheel maakt de indruk van een oud stelsel met gefixeerde plichten 
die nooit aan inflatie werden aangepast. 

De uitgegeven lenen of erfpachten moesten worden geadministreerd. Uit 
die boekhouding zijn voor wat de 14de en 15de eeuw betreft enige details 
en wat de 16de tot 18de eeuw betreft vrij veel bijzonderheden bewaard 
gebleven. Ze zijn van grote waarde bij het bestuderen van de bebouwings
geschiedenis van Breukelen. Jammer dat we uit eerdere eeuwen niet ook 
nog over deze gegevens kunnen beschikken. 
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Afb. 1. De situatie aan de oostkant van de 
Klapstraat in 1540. In veel gevallen vas 
de genoemde zowel de erfpachter van 
het betreffende stuk grond als de 
eigenaar van het er op staande huis. 
De akker van de St. Anna Broederschap 
viel niet onder het leenstelsel en 
daarvan is de naam van de gebruiker/ 
huurder niet bekend. 
Jan Dim Hortken en Jacop Scholenaer 
woonden in huizen die ze huurden van 
Cornelis de zoon van Cornelis Ottensz, die 
deze in 1536 had gekocht van Joost 
Gerritz. Laatstgenoemde zal ook ten 
minste een van de beide nog op zijn 
naam staande huizen hebben verhuurd, 
maar details ontbreken. 
Reyer Jansz Speldemaecker was hoogst
waarschijnlijk huurder, niet eigenaar, 
van het huis waarin hij woonde en was 
gehuwd met Lijsbeth Jan Henrickz-
dochter, die haar eigen huis verhuurd 
zal hebben gehad. 
Bij het maken van deze reconstructie is 
mede gebruik gemaakt van de Gront-
Caerte van het Dorp van Breuckelen, 
van Bernard de Roij, 1681. 

Namen worden in dit artikel in de regel gespeld zoals ze in het geciteerde document 
vermeld staan. Tussen de documenten onderling zitten daar regelmatig verschillen in; 
men was vroeger niet zo precies in wat er op papier werd gezet. In toegevoegde 
opmerkingen heb ik, voor een beter begrip, soms de namen in een meer hedendaagse 
spelling geschreven. 

De Klapstraat 

De clap of klap, waaraan de Klapstraat zijn naam ontleende, was een tol 
met een klaphek. In een gerechtelijke verklaring, afgelegd op 24 september 
1515 voor het gerecht van Breukelen, vertelden Henrick de bastaard van 
Nijenrode, oud ruim 80 jaar, en anderen dat in de Klapstraat te Breukelen 
een hek placht te staan, waar een wagen of paard niet zonder meer door 
mochten.1 Gegevens uit later tijd zeggen dat er zo'n tol lag nabij het punt 
waar de Klapstraat uitkwam op de Vechtdijk of Herenweg (thans Straat
weg).2 
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De naam Klapstraat bleef bestaan tot in de 18de eeuw. Toen werden de 
huizen verbeterd en sedertdien heet die straat de Herenstraat.3 

Tussen de Klapstraat en de Vecht lag in de late Middeleeuwen al een 
tweetal lange stegen. De zuidelijkste daarvan, de Waternoodsteeg, ongeveer 
tegenover het Regthuys gelegen, was de belangrijkste. De andere lag een 
eindje verder naar het noorden. Ongeveer halverwege tussen beide in 
bevond zich nog een kort steegje, dat niet tot aan de Vecht doorliep. 

Wat stond op het perceel tussen de Brugstraat en de steeg tegenover het 
Regthuys werd in de 15de en 16de eeuw nog gerekend tot de bebouwing 
aan de Brugstraat. De bebouwing aan de oostzijde van de Klapstraat begon 
ten noorden van de laatstgenoemde steeg. 

De twee huizen tussen de twee stegen 

Tussen de beide genoemde stegen lagen in het begin van de 16de eeuw 
twee percelen land met op beide een huis. 

In een leenakte die geen jaar en datum draagt, maar die vermoedelijk 
omstreeks 1510 te dateren valt, staat dat ten overstaan van Henrick de 
bastaard van Nijenrode en Wouter Aerntz door Willem Torek en zijn vrouw 
Jonkvrouwe Joost (= Josina) van Nijenrode een stuk land in leen werd gege
ven aan Werm Ailbertz (= Werner Aalbertsz), die optrad namens Lijsbeth 
Jan Henrickz.dr., welk land was gelegen te Breukelen, strekkende van de 
Clapstraat tot aan de Vecht, grenzende zuid aan de Waternoodsteeg, en 
noord aan land van Gerrit Henrickz.4 

De zuidelijkste van de twee huizen kwam dus bij die gelegenheid aan Lijsbeth de 
dochter van Jan Henrickz. Dat namens haar werd opgetreden door een man kwam 
vermoedelijk omdat ze toen nog minderjarig was.5 De noordelijkste van de twee 
percelen was toen reeds in handen van Gerrit Henrickz. Het is verleidelijk te denken 
dat haar vader Jan (die vermoedelijk overleed toen zij nog betrekkelijk jong was^) en 
Gerrit Henrickz broers waren en dat al het land tussen de beide stegen in eerdere tijd 
deel uitmaakte van één akker die hun vader als geheel in leen had (zie ook Afbeelding 
2). Gerrit Henrickz zuilen we nog vaker in dit verhaal tegenkomen En in een 
vroegere aflevering van ons tijdschrift werd al gemeld dat hij ook land had in de 
Breu keierwaard? 

In 1534 werd het zuidelijkste perceel opnieuw genoemd, als "een 
hoff stede streckende uyt de Vecht westwaerts op tot in de Clapstraat toe, 
hebbende aen de suytsijde een waterstege, ende aen de noortsijde Joost 
Geretss".8 Gerrit Henrickz, de eerdere erfpachter van het noordelijkste 
perceel was - zo krijgen we iets verder in dit artikel bevestigd - inmiddels 
overleden en opgevolgd door zijn zoon Joost Gerritsz. Eigenaresse van het 
huis op het zuidelijkste van de twee percelen was toen nog steeds Lijsbeth, 
nu nader aangeduid als "Jan de basterdt dochter".8 

Met de verwijzing naar Jan de bastaard komen we terecht in de - vooral door de 
vele onechte kinderen - soms moeilijke familieverhoudingen bij de Van Nijenrodes 
Er kwamen omstreeks het begin van de 16de eeuw vier verschillende personen voor 
die Jan de bastaard van Nijenrode werden genoemd 

De eerste was een buitenechtelijke zoon van Johan of Jan Splintersz van Nijenrode, 
Heer van Bolenstein. Johan Splintersz woonde sinds 1472 op Bolenstein te Maarssen.9 
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De tweede vas een zoon van de ongehuwd gebleven en in 1466 overleden Hendrik 
Jansz yan Nijenrode. Deze Hendrik woonde in Vianen "bijden ouden here van Brede-
rode".10 Zijn bastaardzoon Jan (of Johan) was onder meer "waersman" (= heemraad) 
van het waterschap Zeeburgerdijk. Jan de bastaard van Hendrik van Nijenrode 
stichtte op 6 april 1500 (toen hij rond de 50 jaar oud zal zijn geweest), samen met 
andere bastaardkinderen uit het huis van Nijenrode (waaronder Henrick de bastaard), 
een altaar ter ere van de Heilige Maagd in de kerk van Breukelen.1 ' 

De derde was Jan de zoon van Hendrik, een van de verscheidene bastaardkinderen 
van Gijsbrecht Gerardsz van Nijenrode (waaronder ook een reeds lang vóór 1500 
overleden Jan de bastaard de oude en een Jan de bastaard de jonge voorkwamen). Het 
is zeer onzeker of die Jan Hendriksz na 1500 nog leefde; in ieder geval was hij dan al 
oud. Hij was geen echte bastaard, maar een zoon van een Van Nijenroodse bastaard.'2 

De vierde was een zoon van de hierboven reeds genoemde Henrick de bastaard van 
Nijenrode. Deze Jan werd onder meer genoemd op 9 mei 1464 toen hij, nog minder
jarig, van Gijsbrecht van Nijenrode een stuk grond in leen kreeg te Niemandsvriend, 
wat op 4 juni 1479 (nadat Jan vermoedelijk 18 jaar was geworden) door Gerrit van 
Rijn, namens Jan van Nijenrode, bevestigd werd. Hij werd Jan Henrick de bastaards
zoon genoemd en was vermoedelijk ook degene die in Breukelse archivalia als Jan de 
bastaard Henricks voorkomt. Ook hij was in eigenlijke zin geen bastaard. Zijn moeder, 
en vrouw van Henrick de bastaard, was Hillegonde, dochter van Peter Ruisch.13 

Van Jan de vader van Lijsbeth Jan Henricksdochter weten we dat zijn vader 
Henrick of Hendrik heette, dat hij hoogstwaarschijnlijk in Breukelen woonde en daar 
een of meer broers had, dat hij vermoedelijk maar één kind had en stierf toen dat kind 
nog minderjarig was. Dat alles in aanmerking genomen houd ik het er op dat 
Lijsbeths vader de laatstgenoemde was in het hierboven genoemde lijstje van vier. 

Lijsbeth was dus vermoedelijk een kleindochter van Henrick de bastaard 
van Nijenrode, die bij de akte van omstreeks 1510 als getuige optrad (zie 
ook Afbeelding 2). Deze Henrick was, evenals de hiervoor genoemde Jan de 
bastaard de jonge, een door de vader erkende buitenechtelijke zoon van 
Gijsbrecht III van Nijenrode, die tussen 1455 en 1475 kasteelheer was.14 

Henrick heeft mogelijk zelf over de akker aan de Kiapstraat en het daarop 
staande huis beschikt tot 1500, het jaar waarin hij zijn intrek nam op 
kasteel Gunterstein. 

Henrick de bastaard van Nijenrode 

Jan Henrickz Gerrit Henrickz 

Lijsbeth Jan Henricksdr Henrick Joost Wouter Jan 
x Reyer Jansz Speldemaecker Gerritsz Gerritsz Gerritsz Gerritsz 

Jan Reyersz Lijsgen Reyersdr 

Afb. 2. Samenvatting van de in dit artikel genoemde vermoedeüjke nakomelingen van 
Henrick de bastaard van Nijenrode. 
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Op 14 november 1534 kende Lijsbeth het vruchtgebruik van de opbrengst van het 
huis toe aan haar man Rever Janss Speldemaecker.^ Zoals uit het vervolg nog zal 
blijken vas deze de zoon van Jan Reyerse Speldemaecker. Vermoedelijk trouwden zij 
in 1534, waarna Lijsbeth haar eigen huis verhuurde en er zo inkomsten uit verwierf. 
Het huis bleef in het bezit van Lijsbeth tot in 1566, toen haar zoon Jan Reyerss haar 
als zodanig opvolgde.8 

De twee huizen van Jan Gerritsz 

Ten noorden van de noordelijkste lange steeg lag een perceel dat in een 
westelijke en een oostelijke helft verdeeld was. Van het gedeelte aan de 
kant van de Oapstraat vond ik een uitvoerige omschrijving: "Een halve 
hoffstede soe die gelegen is te Breuckelen in mijn gerecht, streckende die 
geheele hoffstede uutte Vecht tot aen die Clapstraet toe, daer noortwaerts 
naest gelegen is Jan Reyersen Speldemaecker, ende suytwaerts een 
steechien behoorende aen dese geheele hoffstede mede streckende van de 
Vecht totte voorsegde Clapstraet toe, van welcke geheele hoffstede Lubbert 
Goortss Torek de wederhelfft oft toebehoort, soo groot ende dein ende in 
allen voughen soe den ersten brieff, daer dese twee gedeelten van de 
hoff steden van den anderen gesplit ende gescheyden sijnt . . ."16 Op 10 
februari 1533 werden de leenrechten op het bij dit huis horende land 
toebedeeld aan Gerrit Henrixs. 

Blijkbaar vond de splitsing in dat }aar 1533 plaats. In een tweede document van 10 
februari 1533 lezen we dat Willem Torek, heer van Nijenrode, ten overstaan van Jan 
Ghijsbertss en Jan Dirxz, aan Gerrit Henrixs 10 roeden min 4 voet land, leengoed van 
Nijenrode, verkocht, terwijl de rest van die hofstede (dus het westelijke deel van het 
perceel) vervolgens opnieuw aan Gerrit Henrixs in leen gegeven werdP Ik trek 
daaruit de conclusie dat het perceel daarvoor nog ongedeeld was en de grond toen in 
zijn geheel in leen was bij Gerrit Henrickz. 

Onder de als tweede genoemde akte17 was bijgeschreven dat op 25 juli 1534 dit leen, 
na het overlijden van Gert (= Gerrit) Henrixz, aan Henrick Gertz (= Gerritsz) gekomen 
was, die het meteen weer afstond, waarna zijn broer Wouter Gertz er mee beleend 
werd.17 

Op 2 oktober 1538 werd de grond die bij dit huis hoorde, in het bijzijn 
van de getuigen Gerrit Kaen en Gerrit Spijker, m leen gegeven aan Jan 
Gerritss, mogelijk eveneens een zoon van Gert (Gerrit) Henrixs.16 

De oostelijke helft van het perceel werd in 1533 als volgt omschreven: 
"Achter de Klapstraat aan de Vecht 10 roeden min 4 voet gescheyden van 
de voorsegde hoffstede streckende uutte Vecht tot dat ander deel van de 
voorsegde hoffstede, van welck ander een padt sali gaen tot dese 10 roeden 
min 4 voet totte Clapstraet toe".18 Op 10 februari 1533 werd Jan Gerritss 
pachter van de grond bij dit huis. Hij was waarschijnlijk dezelfde die vanaf 
1538 ook het westelijk deel van het perceel in pacht hield. Elders lezen we 
dat deze het beroep van timmerman uitoefende.19 Hij bleef er wonen tot in 
1550.19 
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Het huis van Rever Jansz 

In het voorafgaande vonden we vermeld dat in het huis aan de noord
zijde van de beide hiervoor besproken huizen in 1533 Jan Reyerse Spelde-
maecker woonde16 en in 1538 Reyer Jansz,17 nagenoeg zeker de zoon van 
de speldenmaker. Bij de bespreking van het volgende huis zullen we zien 
dat Reyer Jansz er in 1534 al zat en hetzelfde beroep uitoefende ais daar
voor Jan Reyersz. Veel meer heb ik over de vroeg-16de-eeuwse geschiede
nis van dat pand tot dusver niet gevonden. 

Zowel de huizen ten zuiden als die ten noorden van degene waarin Reyer Jansz 
woonde behoorden tot 1534 aan Gerrit Henrixz. Het zou kunnen zijn dat zijn bezit 
aanvankelijk één samenhangend complex vormde. Omdat deze Gerrit duidelijk tevens 
aan het verhuren van huizen deed is het denkbaar dat ook de speldenmakers in een 
huurhuis woonden en om die reden niet zelf als pachters in de leenregisters 
voorkomen, 

Het gegeven dat Reyer Jansz aanspraken toegekend kreeg op het vruchtgebruik 
van het wat verder naar het zuiden gelegen huis van zijn echtgenote Lijsbeth Jan 
Henrickzdochter zou er eveneens op kunnen duiden dat hij zelf niet over bezit van 
enige vaste waarde, zoals een huis, beschikte dat hem in geval van ziekte-of ouderdom 
een enigermate verzekerd bestaan kon opleveren. Het was in die tijd geen vanzelf
sprekendheid dat vrouwen hun inkomsten aan hun man ten goede lieten komen (het 
omgekeerde, waarin een man de financiële toekomstvan zijn vrouw probeerde veilig 
te stellen, kwam daarentegen vaak voor). Wel voerde de man veelal het beheer over de 
bezittingen van zijn echtgenote, maar dat was omdat hij als geschikter werd gezien 
om er het beste rendement uit te halen. 

Nog drie huizen van de erven van Gerrit Henrixz 

Naar het noorden toe verder gaande, komen we vervolgens bij een 
perceel, waarop aanvankelijk één huis stond, maar waarop op 25 juli 1534 
inmiddels drie huizen aanwezig waren. We lezen dat toen ten overstaan 
van de getuigen Jan Ghijsbertz en Wilhem Claess door Wilhem Torek, heer 
tot Nijenrode, Henrick Gerritz werd beleend met een hofstede gelegen te 
Breukelen in de Clapstraat, strekkende uit die straat tot in de Vecht, 
waarop Jacop Scholenaer woonde, grenzende noord aan de hofstede van St. 
Anna, zuid aan die van de erven Gerrit Henrixz en verder met nog een 
hofstede gelegen te Breukelen in de Clapstraat, eveneens strekkende uit die 
straat tot in de Vecht, waarop Jan Dirxz woonde, grenzende noord aan de 
hofstede van de erven Gerrit Henrixz, zuid aan die van Reyer Janz Spelde-
maker. Terzelfder tijd stond Henrick Gerritz zijn aanspraken op deze leen-
grond weer af en werd zijn broer Joost Gerritz er mee beleend.20 Voor de 
woningen van Jacop Scholenaer en Jan Dirxz gold dus dat de bewoner niet 
de eigenaar was. Deze beide personen komen daarom zelf niet als erfpach
ters in de leenregisters voor. 

In 1536 deed Joost Gerritz afstand van de twee verhuurde huizen. Op 16 februari 
van dat jaar werd met als getuigen Wilhem Claess en Gherit Kaen (Marcelisz) door 
Wilhem Torek de jonge Cornells Cornelis Ottenss.s. beleend met twee hofsteden aan de 
Clapstraat, waarop respectievelijk Jacop Scholenaer en Jan Dirxz Hortken woonden, 
en zulks nadat Joost Gerritz hiervan afstand had gedaan .21 In 1550 woonden de beide 
genoemde huurders nog in deze huizen .22 
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De middelste van de drie huizen bleef in het bezit van Joost Gerritz, 
vermoedelijk tot in 1577.23 

Een bezit van de St. Anna Broederschap 

Het volgende perceel was eigendom van de St. Anna Broederschap. Dit 
komt als zodanig niet in de oude leenregisters voor, alleen als aangrenzend 
perceel. Grond die op enigerlei wijze in kerkelijk bezit was gekomen werd 
onttrokken aan het leenstelsel. Het is aannemelijk dat er rond 1540 op dat 
perceel een huis stond, maar het bewijs daarvoor kan ik niet leveren. 

Het perceel komt in oude documenten ook voor als de Sint Anna-akker, 
als een hofstede behorende aan het St. Anna-altaar24 of als "een vicarye 
behorende aen St. Anna-altaer in die Kercke tot Breuckelen".25 Daaruit 
blijkt dat de opbrengsten van de akker dienden voor het onderhoud van 
een altaar dat ter ere van de Heilige Anna (de moeder van Maria) in de 
Breukelse kerk was opgericht en voor het levensonderhoud van een vicaris 
(hulppastoor, kapelaan) die aan dat altaar verbonden was, met onder meer 
de taak om daar iedere zondag en op de feestdag van Sint Anna (26 juli) 
een mis op te dragen. Bij die laatste gelegenheid zullen alle gildebroeders 
als ze maar enigszins konden aanwezig zijn geweest, als onderdeel van hun 
jaarlijkse feestelijke samenkomst. 

De Sint Anna-devotie kvam aan het eind van de Middeleeuwen op, vooral in de 
Nederlanden, het Rijnland en Noord-Frankrijk. In de beeldende kunst kvam haar 
groeiende populariteit tot uitdrukking in de vele Anna-te-drieën afbeeldingen (Anna, 
Maria en Jezus in één compositie verenigd; zie Afbeelding 3) en de Heilige Maag
schappen (die Sint Anna weergeven als stammoeder van een groot en heilig 
geslacht).26 Anna vas onder meer de patrones van de zvangere vrouven en 
kroostrijke gezinnen27 en van de veduven; ze verd ook gezien als de beschermster 
van de groene gevassen en vas daardoor tevens de schutspatrones van de hooiers 
(haar feestdag viel in de hooimaand). Ze verd in de rol geplaatst van draagster van de 
burgerlijke idealen van zuiverheid in huwelijk, gezin en familie; een vaarden
systeem dat sedert de laat-15de eeuv opgang maakte.26 

Tegen deze achtergrond is het vaarschijnlijk dat de St. Anna Broederschap, het St. 
Anna-altaar te Breukelen, en dus ook de St. Anna-akker, hun oorsprong zullen 
hebben gehad kort voor of rond het jaar 1500. 

Het huis van Cornelis Dircis 

Op 8 november 1505 werd in het bijzijn van de getuigen Wouter Artsz 
en Adriaen Gerrit Oucopss door Willem Torek en zijn vrouw "Joffer Joest 
van Nijenrode" Jan Willemss beleend met een hofstede gelegen te Breu
kelen aan de Clapstraat, grenzende zuid aan land van de St. Anna-Broeder-
schap te Breukelen, en noord aan land van "Adriaen Gheryt Oucopss.s." en 
zulks nadat van dat land afstand was gedaan door "Vrederich Gherit 
Oucopss.s." (= Frederick Gerritsz van Oukoop), die het op zijn beurt had 
verkregen van Katrinen Willem Goverss weduwe.28 

Hoe lang Jan Willemss er zat is niet bekend; in ieder geval tot in 1510. 
Maar op 6 november 1517 was het ene Alijt Lubbert Evertzdochter die 
afstand deed van het huis en van de leenrechten op de bijbehorende grond. 
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Met als getuigen Gherid (= Gerrit) Caen Marceliss en Henrick Aibertz werd 
Willem Craen Aerntz toen met de grond beleend.29 Op "Sint Jan Baptisten 
avont" (23 juni) 1526 gaf hij zijn aanspraken op dat perceel land weer 
terug en werd Jan Danielsz beleend met de grond die hoorde bij het toen 
door hem gekochte huis.30 Getuigen waren bij die gelegenheid Henrick van 
Dunen en Willem Claesz. Deze transactie wordt ook nog elders vermeld, 
waar we er meteen achteraan genoteerd vinden dat de bezittingen van Jan 
Danielss op 14 oktober 1539 overgingen op Cornelis Dircxs.31 

iiftottoperpulcbraoöft; 
na fcïflima 

W ,̂ V > 

Afb. 3 Titelpagina van 'Historia perpulchra de Anna sanctissima", een omstreeks 1487 
in het Latijn gepubliceerd werk over de Heilige Anna door de karthuizer monnik 
Petrus Dorlandus of Pieter Dorland In 1501 verscheen van zijn hand ook een in het 
Nederlands geschreven verk, "Historie vander aider heylichster vrouwe sinte-Anna". 
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Het huis van Gerrit Spijker 

Op 10 mei 1510 gaven Willem Turck en zijn vrouw Joost (Josina) van 
Nijenrode, onder getuige van Wouter Aerntz en Herman Frerickz (= Har man 
Fredericksz, die verder noordwaarts aan de Klapstraat woonde), een 
hofstede in leen aan Lubbert Floriss, welke lag tussen Clapstraat en Vecht, 
aan de zuidkant grenzende aan land van Jan Willem Hellinck en aan de 
noordkant aan land van Dirck van Bilant. Daarvoor was de desbetreffende 
grond in leen geweest bij Aryaen Gerritz Aucoop.32 

Deze Adriaan Gerritsz van Oukoop vas vrijwel zeker een broer van zijn zuidelijke 
buurman, Frederick Gerritsz van Oukoop, en evenals deze een zoon van Gerrit 
Ghijsbertsz van Oukoop. Mogelijk vas in de tijd vaarin de familie Van Oukoop het huis 
van Cathrijn, de veduve van Willem Goversz, in bezit kreeg een perceelsplitsing 
doorgevoerd. Adriaan van Oukoop vas in 1514 nog schout van Breukelen3** en vas dus 
blijkbaar in 1510 binnen het dorp verhuisd. 

In 1531 overleed Lubbert Floriss en ging diens bezit over op zijn zoon 
Wouter Lubbertz. De leenovereenkomst werd bevestigd op 31 juli 1531, in 
tegenwoordigheid van de getuigen Cornells Ottenz en (opnieuw) Wilhem 
Claesz; het land aan de zuidzijde was toen in leen bij Jan Danielsz en dat aan 
de noordzijde bij Brant Wilhemz.33 Op 12 maart 1535 deed Wouter Lub
bertz echter al weer afstand van het geheel. Hij had zijn huis verkocht aan 
Gherit Spijker en met als getuigen (nogmaals) Wilhem Claess en Lubbert 
Torek Lubbertz (zoon van de eerder genoemde Lubbert Goortz Torek; en 
elders Lubbert Lubbertz de rechter genoemd7) werd deze daarop met de 
grond beleend.34 Uit een ander document, waarin hij Gerryt Spijcker wordt 
genoemd, blijkt onmiskenbaar dat hij er woonde tot in 1551,35 hoewel 
elders36 abusievelijk de indruk wordt gewekt dat hij er tot 1559 woonde. 

Het huis van Brant Willemsz 

Van het huis ten noorden van dat van Gerrit Spijker weten we inmiddels 
dat daar in het begin van de 16de eeuw Dirck van Bijlant woonde32 en in 
1531,33 153534 en 155135 Brant Willemsz. Veel meer ben ik tot dusver ook 
niet over dat huis aan de weet gekomen. 

Dirck van Bijlant vas vrijvel zeker een bastaardzoon van Jan II van Nijenrode.37 

Brant Willemsz (of Wilhelmss) vas vermoedelijk boer. In een eerder artikel in dit 
tijdschrift, over de Breukelervaard, bleek dat hij van 1531 tot 1550 pachter vas van 4 
hont land, gelegen tussen de Heycop en de Breukelervaardse Dijk.7 Zijn buur aan de 
oostzijde vas daar Lijsgen Reyer Speldemaeckers, die vermoedelijk haar akker niet 
pachtte maar in eigendom had. Was zij een dochter van Reyer Jansz Speldemaecker en 
Lijsbeth Jan Henrickzdochter? Eerder vas het Breukelervaardse land van deze Lijs
gen in het bezit van Jan de bastaard van Nijenrode Henrixz7 Laatstgenoemde vas, zo
als reeds genoemd, mogelijk de vader van Lijsbeth Jan Henricksdochter. 

Het huis van Floris Reyer Spijkersz 

Wilhem Turck en zijn vrouw Joncfr. Joest van Nijenroede beleenden op 
28 mei 1514, in tegenwoordigheid van Ot van Darthesen en Goert Bot als 
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getuigen, Mr. Tyman van Loenen met een huis en hofstede, tussen de Clap-
staat en de Vecht, grenzende boven aan het huis van Dirck van Bijlant en 
beneden aan dat van Harman Fredericksz.38 Tymen van Loenen was blijk
baar een man van stand. Als enige in de hele reeks hier besproken trans
acties werd hij met een titel vermeld. Ook ten minste een van de beide 
getuigen was een notabele: Ot van Darthesen was een zwager van Willem 
Turck en Josina van Nijenrode.39 

Op 14 maart 1525 komen we dit huis opnieuw in de archieven tegen. 
Onder getuige van Henrick van Dunen en Aert van Aemstel Petersz werd 
toen Florys Reyer Spikersz.z met dit perceel beleend. Opnieuw was min
stens een van de getuigen een belangrijk man, een telg uit het befaamde 
geslacht Van Aemstel. Buren waren ook toen nog Dirck van Bylant en 
Harman Fredericsz.40 Elders wordt de nieuwe bewoner Floris Reyerss 
Spijcker genoemd.41 In 1543 ging zijn bezit over op zijn dochter Bartgen.42 

Het huis waar we nu over spreken is het pand dat mijn nieuwsgierigheid 
sterk prikkeide. In een vervolgartikel ga ik er dieper op in.43 De plek waar 
het huis gezocht moet worden is nu redelijk goed aan te geven (zie Af
beelding 1). 

Behalve de vermeldingen van dit huis uit de eerste helft van de 16de 
eeuw, is er ook nog een 15de-eeuwse leenovereenkomst bekend, die vrij
wel zeker op ditzelfde pand betrekking heeft. Op "Alreheiligen avont" (31 
oktober) 1474 werd ten overstaan van Vranck Petersz en Martijn Henricsz 
door Gijsbert (= Gijsbrecht III) van Nijenrode Gheertruut Ghijsbert Dor-
lantsdochter beleend met een hofstede gelegen te Breukelen, strekkende 
van de Clapstraat tot aan de Vecht, grenzende boven (= zuid) aan land van 
Aelbert Meeusz en beneden (= noord) aan dat van Peya Gheryt Thomansz-
dochter, en zulks onder de voorwaarden dat na het overlijden van Gheer
truut zonder wettige nakomelingen dit goed aan haar broer Dirck Ghijsbert 
Dorlantsz (= Dirck Gijsbrechtsz Dorland) moet komen en dat de lijfrente die 
Gheertruut Ghijsbert Dorlants weduwe (dus de moeder van de nieuwe 
bewoonster) uit dit bezit was toegekend onaangetast zou moeten blijven. 
Voor de jonge Gheertruut heeft haar broer Dirck bij die gelegenheid "hulde 
gedaan" (dus de eed van trouw afgelegd).44 

Het jaar 1474, waarin Gijsbrecht III van Nijenrode Geertruid Dorland dit 
huis hielp verschaffen, is een opmerkelijk jaar. Want op "hemelvaertsdach" 
(25 mei) in datzelfde 1474 nam Gijsbrecht III twintig "hofsteden" (wat in 
dit geval staat voor percelen land) in het dorp Breukelen over van Otto 
Hermansz van (den) Rhijn.45 Voor deze hofsteden en nog een hoeveelheid 
andere goederen en rechten betaalde Gijsbrecht 700 gouden Arnhemse 
guldens en 20 Rijnlandse guldens.46 Daarmee werd een al lang durende 
wedijver om de macht over het dorp tussen de Van Nijenrodes en de Van 
Rhijns definitief in het voordeel van de eerstgenoemden beslecht.47 Andere 
stukken land die de Van Nijenrodes bij die gelegenheid verkregen werden 
vervolgens, meestal, weer door hen aan de gevestigde gebruikers in leen 
uitgegeven. Maar dit perceel kreeg in 1474 een andere bestemming, en het 
huis een nieuwe eigenaresse en bewoonster, uit de eigen familiekring van 
de Van Nijenrodes. 
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Geertruid Ghijsbert Dorlandsdochter en Dirck Gijsbrechtsz Dorland varen kinde
ren van Gijsbrecht Dorland. Deze vas een erkende bastaardzoon van Gijsbrecht 
Gerardsz van Nijenrode.48 Laatstgenoemde vas als Gijsbrecht II van Nijenrode heer 
van het kasteel van 1351 tot 13%; zijn tveede echtgenote vas Margaretha van Rhijn, 
dochter van een Breukelse notabele die soms als Otto van (den) Rhijn en soms als Otto 
van den Poel verd aangeduid. Gijsbrecht II verd als heer van Nijenrode opgevolgd 
door zijn zoon Otto van Nijenrode. Daarna kvamen achtereenvolgens Jan I Ottensz van 
Nijenrode en diens zoon Gijsbrecht III. Geertruid Dorland vas dus een nicht van Jan I 
en Gijsbrecht III en tezelfder tijd een aangetrouvde achternicht van Otto Hermansz 
van Rhijn. Zij kvalificeerde dus van beide zijden om het door de Van Rhijns aan de 
Van Nijenrodes verkochte huis te betrekken.4' 

Er bleef echter hooguit zon veertig jaar een Dorland in dit huis vonen.5° 
De Dorlands vilden best uitkomen voor hun afstamming via de vaderlijke lijn. Het 

vapen dat door het geslacht Dorland verd gevoerd kvam overeen met het vapen dat 
verd gevoerd door de eerste heren van Nijenrode, te veten het vapen van de heren 
van Ruviel, vaarvan de Van Nijenrodes afstamden, met daaraan toegevoegd een ba-
rensteel.51 

Het huis waarin in 1474 Aelbert Meeusz woonde was vermoedelijk het
zelfde pand dat aan het eind van de 15de eeuw in het bezit was van Catha-
rina, de weduwe van Willem Govertsz. Het land waarop het in het vooraf
gaande genoemde huis van Brant Willemsz stond zou dan in de laat-15de 
eeuw ten behoeve van Dirck van Bijlant, bastaard van Nijenrode, van een 
van de beide buurpercelen zijn afgesplitst, vermoedelijk van het perceel 
met het huis van Geertruid Dorland. 

Het huis van Harman Fredericksz 

In 1474 was de dochter van Gheryt (= Gerrit) Thomansz de noordelijke 
buur van Geertruid Dorland. Over dit huis heb ik uit die tijd verder niet 
veel gevonden. Het lijkt toentertijd het noordelijkste huis aan de oostkant 
van de Klapstraat geweest te zijn. 

Willem Turck en zijn vrouw Josina van Nijenrode gaven de grond beho
rende bij dit huis, welke strekte van de Achterdijk (= Vechtdijk, thans 
Straatweg) tot aan de Vecht, op 16 augustus 1510 onder getuige van Dirck 
de bastaard van Nijenrode en Dirck Willemss in leen aan Harman Frede-
rickss.52 Bij die gelegenheid werd helaas niet vermeld wie de vorige erf
pachter was geweest. Op 13 augustus 1523 kende Harman Fredericksz, in 
het bijzijn van de getuigen Claes Stevensz en Jan Dircksz, het vruchtgebruik 
toe aan zijn vrouw Mary (of Marie).53 

In 152540 en ook in 154342 werd Harman Fredericksz nog steeds ge
noemd als de eigenaar van het huis ten noorden van - inmiddels - dat van 
Floris Reyer Spijkersz. Harman (of Herman) Fredericksz was een achterneef 
van Frederick en Adriaan Gerritsz van Oukoop, die we eveneens als bewo
ners aan de Klapstraat tegenkwamen. Alle drie waren zij achterkleinzonen 
van Frederick Willemsz, die in het begin van de 15de eeuw aan de 
Kerkstraat woonde. 

Herman Frederiksz vas de laatste door de bisschop van Utrecht benoemde schout 
van het Bisschopsgerecht te Breukelen.54 Hij trad al als zodanig op in 151455 en bleef 
in die functie gehandhaafd toen in 1528 Karel V de vereldlijke machtvan de bisschop 
overnam en dit gerecht de nieuve naam Koninklijke Majesteitsgerecht kreeg. In 1533 
verd hij nog als schout genoemd.56 
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Slotopmerkingen 

Uit de leenovereenkomst die op Allerheiligenavond 1474 werd afge
sloten blijkt duidelijk dat er toen aan de noordelijkste helft van de Klap-
straat tussen die straat en de Vecht een aantal huizen stond. Toch komt 
geen van deze vóór 1474 in de leenregisters van Nijenrode voor. Dat duidt 
er op dat de Van Nijenrodes daar aan de oostkant van de Klapstraat 
vermoedelijk voordien geen land in bezit hadden. 

Het aantal afzonderlijke percelen aan de Vechtzijde van de Klapstraat was in 1474 
overigens geringer dan in 1540. Vermoedelijk ging het toen maar om een viertal, 
waarbij elk verhoudingsgewijs ruim bemeten was (zie Afbeelding 4). Dat waren dan 
van zuid naar noord de akker welke in handen kwam van Henrick de bastaard van 
Nijenrode (die lag tussen de zuidelijkste lange steeg en wat later de St. Anna-akker 
werd), het perceel met het huis van Aelbert Meeusz, het perceel met het huis dat door 
Geertruid Dorland werd betrokken en het perceel met het huis van de dochter van 
Gerrit Thomansz. De middelste twee maakten deel uit van de aankoop die Gijsbrecht III 
van Nijenrode in 1474 deed; of dat ook voor de zuidelijkste en de noordelijkste gold is 
minder zeker. 

Afb 4. Vermoedelijke situatie aan de 
oostkant van de Klapstraat in 1474, Het 
bezit van Henrick de bastaard van 
Nijenrode kwam na hem aan Jan 
Henrickz (huis met bijbehorend land) 
en Gerrit Henrickz (de hele rest), die er 
verschillende huizen op bouwde, ten 
behoeve van zijn kinderen en voor 
verhuur Aelbert Meeusz werd later in 
de 15de eeuw opgevolgd door Gerrit 
Ghijsbertsz van Oukoop. 
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De St. Anna-akker zal tot stand zijn gekomen nadat de Van Nijenrodes de greep 
naar de macht over het Ronde Dorp hadden voltooid. Het geven van medewerking aan 
het tot stand komen van kerkeland paste zeer vel bij de gedragslijn van de Van Nijen
rodes jegens de dorpskerk en bij de manier waarop ze met de Breukelse bevolking 
omgingen. 

Duidelijk is verder uit hetgeen in dit artikel is behandeld dat het leen
stelsel waaraan het Ronde Dorp van Breukelen onderworpen was geraakt 
niet door het huis van Nijenrode was ingevoerd. De Van Nijenrodes hebben 
zich slechts via een gericht huwelijks- en aankoopbeleid in een al bestaand 
systeem weten in te werken. De introductie van het stelsel lag veel eerder 
en elders. In het vervolg op dit artikel zal nader worden ingegaan op het 
wanneer en waar.43 

In de laat-15de eeuw had het noordelijkste deel van de Klapstraat nog 
een bewoning van stand, met de families Dorland, Van Oukoop en Van 
Bijlant. Aanvankelijk gold dat eveneens nog voor het zuidelijker gedeelte, 
toen Henrick de bastaard van Nijenrode daar zat. Maar zijn land begon na 
hem al snel verkaveld te worden, waarbij meer "gewoon volk" er zich 
vestigde. De grens lag bij de St. Anna-akker. Maar reeds kort na 1500 lijkt 
toch ook het defige karakter van de noordelijkste helft van de Klapstraat 
langzaam aan het minderen te zijn gegaan. Blijkbaar ging dat proces 
geleidelijk door tot in het begin van de 18de eeuw, de periode van de 
zegepralende Vecht, waarin de straat werd opgewaardeerd en van 
Klapstraat tot Herenstraat werd.3 
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