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Een familie van nu in een huis van toen: 
Dannegracht 12-13 

Nel Albers - van Os 
Dannegracht 12, 3621 AA Breukelen 

In het jaar 1970 waren mijn (toen) aanstaande man en ik op zoek naar 
een plek om te wonen. Na in enige huizen te hebben rondgekeken, kwamen 
we tot de conclusie dat een oud huis ons het meest aantrok. 

Zo kwamen we terecht aan de Dannegracht 12 (en 13), een grachtje dat 
de verbinding vormt tussen de Aa en de Heycop enerzijds en de Vecht 
anderzijds, gelegen tussen de Danne en de Brouwerij, in de dorpskern van 
Breukelen. 

Het huis is tussen 1673 en 1681 herbouwd, nadat het in het Rampjaar 
1672 - 1673 door het Franse leger was afgebroken. Het is niet groot, maar 
ligt sfeervol en rustig besloten tussen andere oude huizen. Ieder huis aan 
de Dannegracht is weer anders en ademt z'n eigen sfeer. 

Het was vele jaren (of altijd?) verdeeld in een voorhuis en een achter
huis, gescheiden door een dikke muur. Via een poortje tussen ons huis en 
dat van de buren (nr. 14 en 15) kon je in het achterste huis komen. In onze 
oorspronkelijke achterdeur van 1,70 meter hoog (!) zit een brievenbus. 

Toen de huizen nog per wijk werden genummerd, hebben onze twee 
vaak een wijziging in hun nummer ondergaan: 

Voorhuis: Achterhuis: 
vanaf 1849: nummer 154 vanaf 1849: nummer 155 
vanaf 1859: nummer 165 vanaf 1859: nummer 166 
vanaf 1875: nummer 186 vanaf 1875: nummer 187 
vanaf 1890: nummer 225 vanaf 1890: nummer 226 

Tenslotte kregen de huizen het adres Dannegracht 12 (het voorste ge
deelte) en 13 (het achterste gedeelte). 

Dannegracht 12 is bovendien mijn geboortehuis; mijn ouders hebben van 
1944 tot 1948 in het voorhuis gewoond. Grappig om er dan weer terug te 
komen. 

Er was wel veel achterstallig onderhoud uit te voeren. 2ullen we het 
toch doen? Ja, hier kunnen we ons thuis voelen .. 

Op het moment dat wij het huis kochten, was de dikke scheidsmuur 
tussen voor- en achterhuis al weg en werd het door één gezin bewoond. 

Als je eenmaal in zon oud huis woont, wil je toch wel te weten komen 
wie er in het verleden woonde, en aan wie het toebehoorde. Na nogal wat 
speurwerk door de heer H.J. van Es, waarvoor veel dank, kon het volgende 
achterhaald worden. 

Eigenaren 

In 1681 waren erfgenamen van Huijbert Petersen eigenaar (vermeld op 
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Afb. 1. Danne gracht 
(foto Mv.J. Rufer). 

de Gront-Caerte van Bernard de Roij). Een bepaalde periode vóór 1831 was 
Gerrit Duuring eigenaar. Vervolgens Jan Jacobus Smit, tuinman (vanaf 
1831); Hermanus Hendrik Bekker, bode van het gerecht Breukelen-
Nijenrode (1845), en na zijn overlijden in 1849 zijn weduwe en kinderen 
Dirk Koning, timmerman (1857); zijn weduwe Jacoba Doornenbal (1884) 
zijn schoonzoon, Nicolaas Wijnen, timmerman te Maarsseveen (1908) 
daarna kwam het huis in 1932 in het bezit van de diaconie van de 
Nederlands Hervormde Gemeente te Breukelen. 

De heer en mevrouw De Leede kochten het rond 1969 van de diaconie. 
Omdat het enige jaren had leeggestaan, was er veel achterstallig onderhoud. 
Ze knapten er het een en ander aan op, haalden de scheidingsmuur weg en 
verkochten het in 1970 aan ons. 

Bewoners voorhuis 

De volgende bewoners van het voorhuis zijn bekend. Rond 1860 Jan 
Kapper, met vrouw en vier kinderen. Daarna Gijsbertus Vermeulen, met 
zijn vrouw Rijkje van Dijk en als inwoning eerst Amson Hagen, en later Jan 
Seebus. Vanaf 1874 Jacob van Lingen, timmerman, met vrouw, drie 
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kinderen en een zuster. Van 1900 tot 1903 schipper Nicolaas Boelhouwer 
en zijn vrouw. Daarna achtereenvolgens G.J. Smink, timmerman, met vrouw 
en twee kinderen; smid Dirk Andries Takke met vrouw en zoon Gerrit; 
schipper Boudewijn Vis met vrouw en vier kinderen; de weduwe J. Keiman. 
in 1943 de weduwe D. Slotboom; vanaf 1944 Gerrit van Os met vrouw en 
twee kinderen; vanaf 1948 Jan van Egdom met vrouw en twee kinderen; 
vanaf 1950 C. van der Velden met vrouw en twee kinderen; vanaf 1955 
Wouter Nab met vrouw en kind; vanaf 1959 Geeske Sukkel; en tenslotte de 
laatste bewoner, Willem Dalhuizen, die in 1961 kwam en in 1965 naar 
elders vertrok. Hierna heeft het voorhuis enige jaren leeggestaan. 

Bewoners achterhuis 

In 1849 bewoonde spoorwegwachter Willem Snel met zijn vrouw Anna 
Bekker en vijf (!) kinderen het achterhuis. Daarna kwam Johanna W. van 
Harlingen, weduwe van H. Ketelaar, met drie zoons. Vanaf 1859 Dirk Drost, 
met zijn vrouw H.W. Dolleman en zoon Arie. Sedert 1899 woonden de 
gezusters Ida (Daatje) en Wilhelmina (Mijntje) Snel er. Daatje was strijkster 
en Mijntje had een handeltje in koffie en thee. Vervolgens Adr. Verschoof, 
weduwe van H. Menke, samen met Johanna Menke. In 1961 kwam en ging 
de weduwe Geertr. van Vliet als laatste. Hierna heeft ook het achterhuis 
enige jaren leeggestaan. 

Met het groot onderhoud begonnen we, toen we er ongeveer een jaar 
woonden. Het dak en de muren hadden een grondige opknapbeurt nodig. 

Het dak was opgebouwd uit ronde paaltjes die bedekt waren met riet. 
Bovenop het riet lag een pannendak. De ronde paaltjes waren, jammer 
genoeg, niet erg stevig meer en moesten vervangen worden. Het riet werd 
verwijderd en andere materialen zorgden er voor dat het dak weer een 
stootje kan hebben. 

De muren kregen een opknapbeurt, met name de voorgevel. De 
bovenverdieping werd aangepast; daarna kwamen we beneden terecht. We 
vroegen ons af wat er achter het zachtboard plafond in de huiskamer zou 
schuilgaan. Na wat breek- en sloopwerk kwamen de oude balken met het 
houten plafond behoorlijk gaaf tevoorschijn. En achter de spaanplaten wand 
bleek de oorspronkelijke muur veel mooier te zijn; die staat nu weer "oud 
te zijn". 

Als je in de tuin werkt, loop je de kans een oude munt, scherf (veel 
blauw/wit) of pijpekop tegen te komen. We vonden vanaf 1970 vijf 
koperen munten in de tuin. De eerste die we vonden was een "Hollandia" 
roodkoperen munt uit 1739. Verder een 'Teelandia" roodkoperen munt 
(jaartal niet meer te zien), een Franse, geelkoperen munt, een kleine 
roodkoperen 'Willem" munt, en een halve cent. 

Kortom, het is voor ons en onze kinderen een avontuur om in een huis 
met historie te wonen. In deze tijd, waarin velen haast hebben, is dit huis 
een rustpunt voor ons gezin, waarin heden en verleden elkaar ontmoeten. 
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