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Armen niet gewenst in de 
gerechtsheerlijkheid Breukelen-Nijenrode 
J.A. van den Berg 

Ik stel u voor aan Cornells van der Linden, een arm "daghuerder" (- dag-
loner) binnen de gerechtsheerlijkheid Breukelen-Nijenrode. Wij schrijven 
1715. Tot mijn verrassing trof ik in het Oud Archief van het gerecht 
Breukelen-Nijenrode een dossier aan over een van de allerarmsten in de 
samenleving, al is het niet zijn eigen verdienste geweest waardoor hij voor 
de geschiedschrijving bewaard is gebleven. 

Opdracht om uit Breukelen-Nijenrode te vertrekken 

Het eerste stuk uit het dossier Van der Linden is een verzoek van schout 
en schepenen aan het Hof van Utrecht om genoemde Cornells uit de 
gerechtsheerlijkheid (ook wel kortweg "het gerecht" genoemd) Breukelen-
Nijenrode te doen vertrekken. Hij is in dat gerecht komen wonen in april 
1715 en dat zint schout en schepenen niet. Wat is er met Cornells aan de 
hand? Waarom is hij niet gewenst? Is hij een misdadiger misschien? 

Schout en schepenen laten daarover geen onduidelijkheid bestaan: "Dat 
denselven is een arm dach huurder belast met een vrouw en vijf kinderen". 
Nu kan een "vrouw en vijf kinderen" een belasting zijn misschien, maar 
moet je iemand daarom nu verwijderen? Ja maar vergeet niet, dat hij een 
"arm dach huurder" is. Dat wil zeggen, dat hij vandaag niet weet, of er mor
gen voldoende eten is. Als de dagloner niet gehuurd wordt, vervalt hij met 
zijn gezin aan de armenkas. Daarom kan Cornells beter weggaan, maar Cor
nells gaat niet. Hij heeft een huis gehuurd van de schout van Maarssen en 
die is ook niet van plan hem de huur op te zeggen. Schout en schepenen 
vragen aan het Hof "dat bij gebreeke van dien een van de panders van den 
Hove voor nu als dan en dan als nu sal weesen geauthoriseert om hem Cor
nells van der Linden met die van sijne familie en goederen" uit het gerecht 
te zetten. Kort en goed: Binnen veertien dagen vertrekken of anders  

In de najaars-ledenvergadering van de Historische 
Kring Breukelen op 1 oktober 1990 vertelde onze 
toenmalige vice-voorzitter Joop van den Berg een 
verhaal vaarin de dagloner Cornells van der 
Linden centraal stond. Hij had het plan daarover 
ook in ons Tijdschrift te publiceren, maar precies 
als hij vas vilde hij eerst nog proberen vat meer 
gegevens uit de archieven te achterhalen. Joop 
van den Berg kreeg het niet meer af Hij verd 
ernstig ziek en overleed op 11 juli 1991. Hij liet vel 
een manuscript achter, vaaruit met enig extra 
verk het bijgaande artikel kon vorden gemaakt. 
Wij twijfelen er niet aan dat ve veel lezers een 
plezier doen dat verhaal hierbij af te drukken. 
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Op 2 mei beveelt het Hof van Utrecht dat Cornells van der Linden aan dit 
bevel zal moeten voldoen. De volgende dag levert D. Woudenberg het von
nis ten huize van Cornells van der Linden af, waar het door zijn vrouw in 
ontvangst wordt genomen. 

Maar Cornells is niet zo hulpeloos als het lijkt. Misschien heeft zijn huis
baas, de Maarssense schout Jacob ten Ham, hem op het spoor gezet. Cornells 
krijgt rechtskundige hulp van procureur J. Both. In het verweerschrift aan 
het hof staat, dat schout en schepenen zich vergissen. Binnen de tijd van 
één jaar zullen de kinderen niet tot last van de armenkas komen, want 
Cornells heeft een borg, namelijk een zekere Cornells van Arnhem, koop
man in zijde, wonende te Amsterdam. Daarom verzoekt Both aan de eis van 
schout en schepenen niet te voldoen. 

Juridisch gevecht tussen twee procureurs 

Nu komt de vindingrijkheid van twee procureurs tegenover elkaar te 
staan. En zo lang deze juristen aan het woord zijn komt nog geen "pander" 
(= deurwaarder) van het Hof van Utrecht Cornells en zijn gezin uit het 
gebied van Breukelen verwijderen. 

In een zeer uitvoerig stuk van ongeveer tien bladzijden gaat procureur 
Woertman, die namens schout en schepenen optreedt, in op het verweer 
van Cornells. Hij stelt het volgende vast. 
1 Cornells van der Linden is met vrouw en kinderen in april 1715 in het 

gerecht gekomen. Dat is publiek bekend. 
2 Als hij komt te overlijden, moeten zijn kinderen verzorgd worden door 

de armenkas. 
3 Hij is een arm daghuurder. 
4 Hij heeft vrouw en vijf kinderen en daarom zijn schout en schepenen 

beducht voor de eventuele gevolgen. 
5 Bovendien hoort Cornells niet in het gerecht. Hij komt uit Utrecht en 

woonde onder meer in Zuylen. 
6 Wat die borg betreft.... Schout en schepenen vertrouwen het niet: 

Cornells van Arnhem woont helemaal in de provincie Holland; bovendien weet 
niemand of hij vel over voldoende financiën beschikt. Het heeft echter geen zin 
om dat te onderzoeken, want wat is nu een borg voor één jaar? Cornells moet een 
ongelimiteerde borg hebben, minstens zo lang als de kinderen armlastig zouden 
zijn. 

Schout en schepenen vrezen dat na een jaar de ellende pas begint. Een 
jaar is nog te overkomen, maar langer  

Woertman haalt ook nog een reglement aan van het Hof van Utrecht van 
1687, waarin wordt gezegd, dat personen die uit een stad naar het 
platteland vertrokken zijn (na een jaar) of van de ene naar de andere 
plaats getrokken zijn, na één jaar niet meer behoren tot de inwoners van 
hun oorspronkelijke woonplaats en dat zij bij armoede niet teruggezonden 
kunnen worden naar de plaats van oorsprong. Zij moeten dan geholpen 
worden uit de armenkas van hun nieuwe woonplaats. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 4, 1991 



171 
Binnen een jaar kunnen schout en schepenen zich nog van Cornelis en de 

zijnen ontdoen. 
Helaas ontbreekt in het dossier een antwoord op bovenstaande van de 

zijde van Cornelis van der Linden, maar Woertman gaat zo uitvoerig in op 
dit antwoord, dat we niet veel behoeven te missen. Het is opnieuw een 
uitvoerig stuk geworden van negen bladzijden. 

Kennelijk is schout Jacob ten Ham ten tonele gevoerd, die heeft toch 
maar zijn huisje aan Cornelis verhuurd. Zo arm is Cornelis dus niet. Tevens 
moet gezegd zijn dat Cornelis enige jaren in de gerechtsheerlijkheid Breu-
kelen-Proostdij (= het bestuursgebied ten oosten van de Vecht en rond De 
Oliphant) heeft gewoond, dat zijn kinderen daar geboren zijn en in de kerk 
van Breukelen zijn gedoopt. Hij zou dus vroeger al onder Breukelen ge
woond hebben en intussen nog geen jaar zijn weggeweest. 

Schout en schepenen bestrijden een en ander en zeggen dat het onwaar 
is. Zij roepen ook de hulp van getuigen in. In het dossier bevindt zich een 
briefje met de volgende inhoud: 

"Wij ondergeschrevene Johannes v. Stierenburg, out drie en twintig jaren ende 
Gerrit Corneliszoon de Swart, oud twee en vijftig jaren verklaren den versoeke van 
Schout en Schepenen, van Breukelen Nijenrodes Geregte, ons wel bekent te sijn, dat 
Cornelis van der Linden op Paschen ofte vervaartijd des lopenden Jaars, seventien 
hondert en vijftien langer dan een jaar geleden met sijn wijf en kinderen van de 
Steenoven staande ende geleegen onder Breukelen Proostdij Geregte is vertrocken 
geweest sonder dat hij zedert aldaar metterwoon is wedergekeert maar te Zuylen en in 
andere quartieren gewoont heeft. Als 't welcke wij beloven desnoot sijnde nader ge
stand te doen. In kennisse der Waerheyd hebben wij deze onderteekent tot Breukelen 
den tienden Julij 1715 

Johannes van Stierenburg 
Gerrit Cornelissen de Swart 

In kennisse van mij secretlarils 
-A. Block-" 

In de stukken gaat het dus vooral om die tijd van één jaar. 
Op dit stuk van Jacob Woertman komt opnieuw een uitvoerig antwoord 

namens Cornelis van der Linden. De argumenten worden herhaald. Het lijkt 
een beetje een "nietes - welles" spelletje te worden. 

Als verdediging wordt nog aangevoerd, dat schout Ten Ham zeker zijn 
huisje niet verhuurd zou hebben als Cornelis werkelijk zo arm was. Boven
dien heeft Cornelis met zijn kinderen wel degelijk rechten in Breukelen, ook 
als hij tot armoede vervalt, want hij woonde al jaren bij de steenoven in 
Breukelen-Proostdij, is zeker geen jaar uit het gebied van Breukelen weg
geweest en - wat belangrijk is - Breukelen-Nijenrode en Breukelen-Proost
dij "hebben een en deselfde armenbeurs, waer uijt sonder distinctie werden 
onderhouden, soo wel de arme van 't eene, als die van het andere Gerecht ". 
Het genoemde reglement is in zijn voordeel en dus terecht aangehaald door 
schout en schepenen. 

Er rijzen nu twee vragen: Is er meer bekend over Cornelis van der 
Linden en zijn gezin en hoe is het met hem afgelopen? En waarom hebben 
schout en schepenen de zaak zo hard gespeeld en een gepeperde rekening 
van de heer Woertman c.s. geriskeerd? 
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Het gezin van Cornelis van der Linden 

Op 26 mei 1694 trouwden Cornelis Jacobsz van der Linden en Maria 
Jacobsd de Bruijn (vermeld onder Rooms-katholieke huwelijken). Er zijn 
geen geboortedata van deze echtelieden te vinden in Utrecht. 

Ik heb doopgegevens gevonden van acht kinderen. Daarvan komen er 
zes voor in doopboeken van Utrechtse kerken: Sara, gedoopt op 1 december 
1696 in de Catharijnekerk; Maria Jacoba, gedoopt op 6 november 1698 in 
de Geertekerk; Pitronella, gedoopt op 16 oktober 1700 in de Domkerk; 
Jacob, gedoopt op 15 december 1702 in de Domkerk; Petronella, gedoopt op 
6 februari 1705 in de Domkerk (de eerdere Pitronella was al op 20 januari 
1701 gestorven); Jacobus, gedoopt op 6 februari 1707 in de Jacobikerk (en 
ruim twee weken later, op 21 februari 1707 reeds te Utrecht overleden). 
Het gezin was toen woonachtig "Buyten Tolsteegpoort bij de steenovens". In 
Zuylen zijn geen gegevens gevonden. In Breukelen werden nog twee kinde
ren geboren: dochter Jacoba, gedoopt op 2 augustus 1711; en zoon Jacob, 
gedoopt op 15 oktober 1713, beiden in de Nederlandsche Gereformeerde 
kerk, zoals het grootste protestantse kerkgenootschap toen nog heette. 

Het is slecht afgelopen met Cornelis van der Linden. Hij is op 15 novem
ber 1728 in Utrecht begraven nadat hij op 6 november was verdronken in 
de "Vaertsen Rijn onder 't gerecht Galecop". Als nagelaten betrekkingen 
worden zijn vrouw en kinderen uit de "Tollesteeg buyten" genoemd. 

Motieven van het gerechtsbestuur van Breukelen-Nijenrode 

Om een antwoord te vinden op de vraag wat schout en schepenen heeft 
bewogen tot hun handelwijze, moeten we de historische feiten uit die tijd 
nader beschouwen. 

(1) In de tweede helft van de 17de eeuw was er een agrarische depres
sie, waardoor niet alleen de graanprijzen maar in de Republiek der Vere
nigde Nederlanden ook de zuivelprijzen drastisch daalden, tot tweederde 
van de oorspronkelijke prijzen. 

(2) Er hadden in de voorafgaande halve eeuw vele oorlogen plaatsgevon
den: de Noorse Oorlog (1656 - 1660); de Oorlog met Portugal (1657 - 1661); 
de Tweede Engelse Oorlog (1665 - 1667); de Oorlog met Frankrijk, Enge
land, Münster en Keulen (1672 -1678); de Negenjarige Oorlog (1689 -
1697); en de Spaanse Successieoorlog (1702 - 1713). Hierdoor steeg de 
belasting sterk, en werd de accijns op vee met 10% verhoogd. 

(3) Er waren in die tijd vele natuurrampen, waaronder overstromingen. 
(4) Er heerste in de jaren 1714 - 1720 veepest. De veeboeren in Holland, 

West-Utrecht en Friesland werden daardoor het zwaarst getroffen. 
De door al deze factoren veroorzaakte depressie betekende minder in

komsten en daarbij ook nog eens verhogingen in de belastingen. De boeren 
gingen veel werk zelf doen, waarvoor ze anders daghuurders in dienst 
zouden hebben genomen. Dezen werden daardoor tot de armenkas veroor
deeld. Vast personeel werd ontslagen. Er was dus weinig geld in de armen-
kas. Iedere extra aanspraak op steun daaruit moest worden vermeden. 
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Geen op zichzelf staand geva l 

Dat ook later armen uit het dorp werden verwijderd, blijkt uit het 
volgende stuk uit het Archief Dorpsgerechten/Breukeien-Nijenrode, nr. 31: 

"Resolutie bij Schout en schepenen genomen aangaende de Personen van buyten 
ingekomen: 

Op huijden den 10e11 December 1732 Schout en Schepenen van Breukelen Nijen-
rode Gerecht vergadert synde hebben naar rijpe deliberatie eenpariglijk geresolueert 
en vastgesteld, vermits van tydt tot tydt verschyde geringe en onvermogende lieden 
sigh metter woon onder den voorschr. Gerechte komen te begeven met namen de 
vrouw van Antoney van Os en Johannes van Jaarsveldt byde partyen woonachtig in 
de huysen van Gerrit van Geytenbeek alsmede eenen [onleesbare naam] met haar 
kindt, te huys leggende by Teunis van der Croon, item Steven Harmensz Groen met 
deszelfs wyf woonende in't Huys van Bernard van Waay, synde de voornoemde 
personen alle metterwoon gekomen binnen den Dorpen Breukelen en dan nog seeker 
Man en Vrouw met twee kinderen (: de namen onbekent:) woonachtig in 't Huys van 
Mr Gysbert Woudenbergh op den Poeidyk en twee jonge vrouwlieden synde Bedelaars 
bij haar hebbende twee kinderen, in huys synde by Thomas Scharley op Galgerweert, 
alsmede Gerrit Roelofsz met deszelfs wijf en kinderen wonende Oudaa in 't huys van de 
Wed Evert Bogert. Welke personen alle syn Menschen, niet instaat om iets tot de lasten 
te kunnen contribueren des't weick niet anders dan tot grote beswaernisse van 't 
Gerecht en goede opgesetenen van dien (mits de Diaconye) kan strecken, en vermits 
van alle voornoemde Personen en ieder van hen in t byzonder haar behooriyke 
Attestatie tot indemnisatie van de voorschr Gerechte tot verschyden ryse heeft 
afgevordert en telkens laten aanseggen dat sy lieden by Gebreke van dien vyten 
voornoemde Gerechte souden hebben te vertrecken sonder egter 't een of 't ander te 
kunnen optineren. Soo is besloten dienaangaende Request aan den Ed Hove van 
Utrecht te presenteren en te versoeken authorisatie op eene van de panders [= deur
waarders] van velgemeiden Ed Hove omme alle de Voornoemde Personen de facto uyt 
den voorschr. Gerechte te doen vertrecken. In oirkonde van waarheyt etc. 

N.B. De man en vrouw in de bovenstaande Resolutie vermeit wiens Namen 
onbekent waren, heten Jan Jansz van Broekhuysen en Lysbeth Splintersz Bogert, 
dient P. Memorie." 

Bronnen 

Archief Dorpsgerechten, Gerecht Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 31 (Rijksarchief te 
Utrecht). 

Oud Archief Breukelen-Nijenrode, doos onder inv. nr. 1 (Gemeentehuis te Breukelen ). 
B. Slicher van Bath, 1960. De Agrarische Geschiedenis van West-Europa 500 - 1850. 
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