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De hoek Brugstraat - Dannestraat - Darme 
tussen circa 1440 en 1570 

Arie À. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

De familie Van Nijenrode was in de late Middeleeuwen uit op het ver
werven van zo veel mogelijk macht in het gebied van en rond Breukelen. 
Een beproefd middel daarbij was het in eigendom verkrijgen van veel 
stukken grond. Deze gaven ze in erfpacht uit, en daarvan werd een 
boekhouding bijgehouden. Uit de oude documenten van het huis Nijen
rode valt daardoor vrij veel af te leiden over de ontwikkeling van de 
bebouwing in de kern van Breukelen. 

Hieronder een voorbeeld daarvan, betreffende een klein stukje van die 
oude kern: de oostzijde van de Dannestraat tussen Brugstraat en Danne. In 
begrippen van nu: het gebied waar we thans de voormalige kaaspakhuizen 
aan de Dannestraat, het pand van Foto de Graaf (Brugstraat 2) en het pand 
van brood- en banketbakkerij Muys (Brugstraat 4) aantreffen. 

Tussen dit gebied en de Vecht lag nog een akker. Die was in gebruik bij 
de familie Van Oukoop. Over die akker van de Van Oukoops is ook wel het 
een en ander te vertellen, maar dat verhaal bewaar ik voor een later 
artikel. 

Een hofstede grenzend aan Danne, Kerkweg en Brugsteeg 

Om de verspreide gegevens over de akker op de hoek Brugstraat -
Dannestraat goed op een rij te krijgen moest eerst enig puzzelwerk worden 
gedaan. De wegen in Breukelen hadden in die oude tijd vaak andere namen 
dan tegenwoordig en soms gelijktijdig zelfs meer dan één naam. Nog 
ingewikkelder wordt het als er bovendien ook nog onnauwkeurigheden in 
de oude teksten ingeslopen blijken te zijn. Ik kwam tot het navolgende 
resultaat. 

Gedurende de periode 1430 - 1455 was Jan van Nijenrode heer van het kasteel en 
alle daaronder vallende goederen Tijdens die periode (het precieze jaar is niet be
kend) beleende hij Dire Ghijsbertz meteen hofstede, gelegen te Breukelen bij de kerk, 
grenzend'aan de watergang de Dan o e en aan de noordzijde aan de Kerkweg Getui
gen bij die rechtshandeling waren Jan van Rossem en Reynaer Rolofz.1-2 Vóór dat 
Dire Ghijsbert2 dit land in pacht kreeg, was het in gebruik geweest bij Ghijsbert 
Aerntz, waarschijnlijk Dirks vader (zie ook Afbeelding 1) 

In 1455 werd Jan van Nijenrode opgevolgd door Gijsbrecht van Nijenrode. Deze 
laatste bevestigde op 13 juni 1455 de verpachting van de genoemde hofstede aan Dire 
Ghijsbertsz 3 Getuigen waren toen Gheryt Gherytsz (= Gerrit Gerritsz), Aelbert 
Vredericz (= Albert Frederiksz), Peter Ghijsbertsz en Peter Jansz. 

Een kleine 10 jaar later deed Dire Ghijsbertsz afstand van zijn pachtrechten Zijn 
opvolger werd op "Sinte Anthonis dach" (17 januari) 1465 Ghijsbert Dircsz.4 Het kan 
met zon naam haast niet missen: het perceel grond ging over van vader op zoon 
Getuigen waren deze keer opnieuw Gheryt Gherytsz, alsmede Willam (= Willem) Jansz 
van Loenresloet en Jacob Heinricz 

De volgende wijziging in de pachtovereenkomst kwam op ' Alreheyligen avont" (31 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 4 nr. 4. 1989 



205 

Ghijsbert Aerntz 

Dire Ghijsbertz 
I 

Ghijsbert Dircsz 

I 
Claes Ghijsbertsz Dirck (Ghijs)bartsz 

? ? 
i i 

Lambert Dircksz Derkje Dirck Bartszdochter Belye 
x Ghijsbert Jansz 

Bakker 

Brons Ghijsbertsz Lijsbeth Ghijsbertsdochter 
x Cornells Jansz 

Afb 1 Vermoedelijke stamboom van de bewoners van het huis op de hoek Danne-
straat - Brugstraat, tussen ca. 1440 en 1553 

oktober) 1474, toen Ghijsbert van Nijenrode, heer van Zuilen, het desbetreffende stuk 
grond in leen gaf aan Claes Ghijsbertsz (zoon van Ghijsbert Dircsz ?) Getuigen varen 
Peter Jansz en Marten Jacobs.5 Het perceel werd toen omschreven als een hofstede 
gelegen te Breukelen, grenzende zuid aan de watergang de Banne en noord aan de 
Brugsteeg 

Claes lijkt er zeer geruime tijd te hebben gewoond en bij zijn overlijden geen 
nakomelingen te hebben gehad Op 19 juli 1516 komen we het onderhavige perceel 
land weer tegen Op die datum werd Lambert Dircksz (mogelijk een neef van Claes; zie 
Afbeelding 1 ) door Willem Turck en zijn vrouw Joest (= Joost of Josina) van Nijenrode 
ermee beleend onder getuige van Coort Bot Rijkenss (= Koert, de zoon van Bot Rijksz) 
en Peter Kip.6 De ligging van het stuk land is ditmaal nog gedetailleerder 
aangegeven: te Breukelen, grenzende boven (= oost) aan het huis van Frederick 
Aucoop ( = van Oukoop), west aan de Kerkwegkomende uit de Dammedijk, noord aan de 
Heren weg van Breukeleveen afkomende van de brug, en zuid aan de Panne 

We hebben nu pas echt een sluitend beeld van de plaats waar we dit perceel land, 
in termen van het Breukelen van vandaag, moeten zoeken ten oosten van de Danne-
straat, tussen de Danne en de Brugstraat. 

De huidige Brugstraat komen we in Middeleeuwse documenten onder een verschei
denheid aan namen tegen, zoals de Brugsteeg, de Herenweg van (= die komt uit, dan 
wel leidt naar, het gebied) Breukeleveen en welke komende is van de (Vecht)brug, of, 
korter gezegd, de Breukeleveense Herenweg. Met deze laatste naam werd in de Middel
eeuwen dus beslist nog niet de weg bedoeld die we nu kennen als de Herenweg in het 
buurtschap Breukeleveen; deze laatstgenoemde weg bestond toen al wel (ze werd ver
moedelijk kort na 1330 aangelegd), maar heette eeuwenlang de Lodijk of Oude Lodijk, 
en veel later ook wel de Breukeleveense Dijk. 

De Kerkweg komende van de Dannedijk was een toenmalige aanduiding van het 
stuk Dannestraat tussen Danne en Brugstraat Deze naam hield vermoedelijk verband 
met de aanwezigheid van belangrijke kerkelanden in het gebied ten zuiden van de 
Danne. De eerstgenoemde perceelbeschrijving hield dus een fout in: het perceel 
grond grensde niet aan de noordzijde aan de Kerkweg, maar aan de westzijde. Deze fout 
zou nog enkele malen worden herhaald. Op zich was deze fout geen bijzonderheid; in 
de oude stukken komen vrij regelmatig dit soort fouten voor, die door kritiekloos 
overschrijven soms geruime tijd bleven gehandhaafd - een verschijnsel dat de inter
pretatie van die oude stukken voor ons extra moeilijk maakt. 
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Een bakkerij naast de watergang de Danne 

Uit de hierboven genoemde bronnen blijkt dat er aan het eind van de 
Middeleeuwen in het stukje van het Ronde Dorp van Breukelen, dat direkt 
grensde aan de oostzijde van de Dannestraat (= de Kerkweg komende van 
de Dannedijk) nog steeds maar één aaneengesloten perceel grond lag. Het 
strekte zich uit van de Danne tot de Brugstraat (= Brugsteeg = de Herenweg 
van Breukeleveen komende via de brug = de Breukeleveense dijk). Ten 
oosten ervan, richting Vecht, was - als reeds in de inleiding gezegd - in de 
late Middeleeuwen nog een tweede akker in ontginning gebracht, waaraan 
de naam van de familie Van Oukoop verbonden raakte. Daarmee was 
aanvankelijk dit kwart van het oude Ronde Dorp geheel ingevuld. Het dorp 
ontwikkelde zich vanuit een heel eenvoudige verkavelingssituatie. 

Pas in de 16de eeuw kwam een opdeling tot stand van het perceel tussen 
Danne, Dannestraat en Brugstraat. 

Op 23 oktober 1518 werd het perceel grond ten oosten van de Dannestraat door de 
toenmalige heer van Nijenrode, Willem Turck, in leen gegeven aan Dericken Dirck 
Bartss (= Derkje de dochter van Dirk Bartsz), onder getuige van Jan van Bothalen en 
Adryaen Gerrite Aucoep (= Adriaan Gerritszvan Oukoop)T 

Op 9 juni 1534 gaf Derkje, daarbij vergezeld van haar voogd Reyer Janss, de pacht 
terug. Vrouwen mochten niet zelfstandig rechtshandelingen verrichten en hadden 

Afb 2. De Dannestraat, met op de achtergrond de ophaalbrug over de Danne en het 
huis Het Keyserrijck, op een foto uit omstreeks 1900 (Foto-archief Historische Kring 
Breukelen) 
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daarom voor dergelijke zaken tot aan het eind van hun leven een voogd nodig Op 
haar huis rustte toen een lijfrente ten behoeve van Belye de vrouw van Ghijsbert 
Janz, welke verplichting door de nieuwe eigenaar, Ghijsbert Janss Backer, werd 
overgenomen. Deze Ghijsbert verkreeg van Willem Turck op die datum de pacht op de 
grond, waarvan getuigen waren Willem Claess en Eelgis Janss,8 

Op 8 december 1545 kwam de pacht op het hele gebied aan Brons Ghijsbertsz, 
zwager van Cornelis Jansz 9 1 0 Vrijwel zeker was Brons een zoon van Ghijsbert Jansz, 
de bakker, en was Cornelis getrouwd meteen dochter van die bakker 

Onmiddellijk daarna krijgen we een aanwijzing dat er op het land inmiddels niet 
langer één, maar twee huizen stonden De verpachting van het land werd kort daarop 
ook over twee personen verdeeld. Er is dan enerzijds sprake van een ' hoffstede daer 
Cornelis Janss huys op staedt, streckende aen de suytsijde van den Dan oostwaerts 
opgaende, 5^2 roeden lanck, ende aen de noortende oostsijde Brons Gijsbertss, aen de 
suytsijde de Dan ende aen de westsijde de Kerckwech hercommende over de Danne" 9 

Anderzijds was er de in dit citaat reeds genoemde buurman Brons Gijsbertsz Over hem 
lezen we in een herziene pachtovereenkomst, uitgegeven door Elisabeth Turck, 
vrouwe van Nijenrode, op 13 januari 1546 Daarin werd Brons Ghijsbertsz beleend met 
een hofstede gelegen te "Brueckelen, grenzende oost aan land van Neel Splinters (dat 
deel uitmaakte van de akker van de Van Oukoops), zuid aan het huis van Cornelis 
Jansz, west aan de Kerckweg komende over de Danne, en noord aan de Brueckelveense 
dijk I 0 Onder deze acte stond aangetekend dat een stuk van het oorspronkelijk één 
geheel vormende leengoed op S december 1545 was overgedragen aan Cornelis Jansz, 
zwager van Brons Ghijsbertsz 

De splitsing van het perceel schijnt dus samengehangen te hebben met de 
stichting van een bakkerij daarop door Ghijsbert Jansz, in of kort na 1534 Voor een 
bakkerij was nietzo'n groot terrein nodig; vandaar dat men voor het nieuwe bedrijf 
slechts de hap grond op de hoek van Dannestraat en Danne apart zette Vervolgens 
kwam bij de bakkerij ook een woonhuis te staan, waarin de dochter van Ghijsbert met 
haar man Cornelis Jansz gingen wonen. De splitsingsregeling maakt tevens duidelijk 
dat het oudste huis dat op de oorspronkelijke kavel pachtgrond stond het huis was op 
de hoek van Dannestraat en Brugsteeg 

De twee huizen kenden na de splitsing in 1545 slechts een beperkt aantal jaren 
verschillende eigenaren Op "Sunte Symon ende Juda dach apostelen" (dat is 26 okto
ber) in het jaar 1551 deed Brons Ghijsbertsz afstand van de eigendom van zijn huis en 
nam Cornelis Jansz die over, met inbegrip van de pacht op dat perceel grond. Op 
dezelfde datum leeftochtte Cornelis zijn vrouw Lijsbeth Ghijsbertsdochter aan dit 
onroerend goed, dat wil zeggen, bepaalde hij dat inkomsten via dat huis verworven 
aan haar ten goede moesten komen, dat was een gebruikelijke vorm van "levens
verzekering" in die dagen , 0 

Op "den Heyligen Driekoningen avont" (5 januari) 1553 verkocht Cornelis Janss 
zijn beide bezittingen en werd Wouter Gerryt Spijkersz de nieuwe eigenaar 'O'1 ' Op 5 
maart (zuidelijkste pand), respectievelijk 5 mei 1558 (noordelijkste pand) deed 
laatstgenoemde er al weer afstand van en kwamen beide bezittingen aan "de oude Jan 
Wermen" 'O'11 Op 15 april 1568 kwam het zuidelijkste pand aan Mr Adrian Janss •' 

Slotop mer k ingen 

De oude bebouwingsgeschiedenis van een stukje van de kern van het 
dorp Breukelen, de hoek Brugstraat - Dannestraat - Danne, leert ons dat de 
oostkant van de Dannestraat eeuwenlang in één hand bleef. De lange as van 
de hier liggende akker strekte in een noord-zuid richting, dus loodrecht op 
de Danne en evenwijdig aan de Dannestraat. De oostgrens van het perceel 
lag daar waar we nu het door een smeedijzeren hek afgesloten steegje 
vinden, tussen bakkerij Muys en snackbar 't Braadspit (Brugstraat 6). 

Het lijkt niet al te gewaagd te veronderstellen dat de noord-zuid gericht
heid van het onderhavige perceel teruggaat tot op de tijd waarin het oer-
dorp is ontstaan. Er was toen vermoedelijk een woerd of woonheuvel, met 
daarop twee haaks op eikaar staande wegen en in elke hoek van dit wegen-
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kruis een hofstede. De grondkavels stonden gewoonlijk met hun lengterich
ting loodrecht op de aangrenzende hoofdvaarweg. De oriëntatie van het hier 
besproken stuk grond past daarmee goed in de visie dat het dorp ontstond 
in een tijd waarin binnen onze contreien de Aa (inclusief wat nu Danne en 
Kerkgracht heet) nog een belangrijker waterweg was dan de Vecht.12 

In de loop van de laat-Middeleeuwse Breukelse geschiedenis is dit 
perceel grond in handen gekomen van het huis Nijenrode. De kasteelheer of 
-vrouwe bleef de grond echter steeds in erfpacht uitgeven aan de eigenaar 
van de daarop staande bebouwing. Die bebouwing bestond tot 1534 uit één 
huis. op de hoek van Dannestraat en Brugstraat. In, of zeer kort na, 1534 
verrees op de hoek van Dannestraat en Danne een bakkerij, met spoedig 
annex daaraan een tweede huis. 

Deze situatie, met twee panden, bestond nog in 1681, toen Bernard de 
Roy zijn beroemde plattegrond van Breukelen tekende.13 Op de hoek van 
Danne en Dannestraat zat toen bakker Gerrit Claesz en op de hoek van 
Dannestraat en Brugstraat Cors Jansz Slebus. Beide opstallen bestonden uit 
een woning met daaraan vast een bedrijfsruimte. 

Noten 

1 Rechterlijke archieven, inv. nr 2041 Leenregister van het huis Nijenrode, deel 
I. folio 1 - 10 verso, nrs. 1-81 (Rijksarchief te Utrecht) 

2 Rechterlijke archieven, inv nr. 2041 Leenregister van het huis Nijenrode, deel 
I, folio 95 - 101 verso betreft Brokelede, nrs. 340 - 401: Dit ziin alle die manne die 
horen totter hofstede van Nyenroede (Rijksarchief te Utrecht), 

3 Rechterlijke archieven, inv nr 2041 Leenregister van het huis Nijenrode 1454 -
1475 (inventaris blz. II) (Rijksarchief te Utrecht) 

4 Rechterlijke archieven, inv nr, 2041 Leenregister van het huis Nijenrode 1454 -
1475 (inventaris blz. XII) (Rijksarchief te Utrecht) 

5 Rechterlijke archieven, inv nr 2041. Leenregister van het huis Nijenrode 1454 -
1475, blz. XCV - Mijn jonckeren manne van den Ouden A (Rijksarchief te Utrecht) 

6 Rechterlijke archieven, inv nr 2041 Leenregister van kasteel Nijenrode deel V 
(1503 - 1523), fol XIII - Broeckel (Rijksarchief te Utrecht) 

7 Rechterlijke archieven, inv nr, 2041 Leenregister van kasteel Nijenrode, deeJ V 
(1503 - 1523). fol. VI - Broeckel (Rijksarchief te Utrecht), 

8 Rechterlijke archieven, inv nr 2041 Leenregister van kasteel Nijenrode, deel VI 
(1523 - 1538). fol VII - buten Utrecht. Convent van Santtrosen (Rijksarchief te 
Utrecht) 

9 Rechterlijke archieven, inv nr 2042. Repertorium op de leenregisters van 
Nijenrode over c 1523 - 1677, fol 32 (Rijksarchief te Utrecht). 

10 Rechterlijke archieven, inv nr 2041 Leenregister van kasteel Nijenrode, deel 
VII (1538 - 1556). fol XI - Breuckelen (Rijksarchief te Utrecht) 

11 Rechterlijke archieven, inv, nr 2042. Repertorium op de leenregisters van 
Nijenrode over c 1523 - 1677, fol 25 (Rijksarchief te Utrecht) 

12 Zie hierover ook: A A. Manten, 1989 De Middeleeuwse scheepvaartroute via de Aa 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr 3, blz. 137 - 148 

13 Gront-Caerte, gereproduceerd onder meer in M, Donkersloot-de Vrij, 1985, De 
Vechtstreek Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap Uitgeverij 
Heureka, Weesp, blz, 76 - 77 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 4 nr.4, 1989 


