
193 

Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

6. D e tuinderij van Langezaal, later de werf van Van Stam 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Op de hoek van de Markt en de Dannestraat, waar nu het politiebureau 
en het postkantoor zijn gevestigd, lag in het verleden de tuinderij van Lange
zaal. De tuin strekte zich aanvankelijk uit van de Dannestraat tot de Straat
weg. Het westelijke deel werd in 1777 bij Boom en Bosch gevoegd1 en na 1847 
als openbaar plantsoen voor het publiek opengesteld. Het overgebleven deel 
van de tuinderij kwam in het bezit van de familie Van Stam, die zich om
streeks 1860 ging beperken tot de handel in fruit en wilgetenen. Op de voor
malige tuin liet Van Stam toen enkele schuren en arbeiderswoningen bou
wen. 

In Breukelen was in de 19de eeuw geen grond beschikbaar voor volkswoningen en 
daarom bouwde men eenkamerwoningen in de tuinen achter de bestaande huizen. Zo ont
stonden de vele stegen die ui tkwamen op de Kerkstraat (nu deel van de Kerkbrink) en de 
H e r e n s t r a a t . 

P a s oms t reeks 1905 k w a m er grond voor de volkswoningbouw b e s c h i k b a a r , toen 
Hendr ik van der Grift een strook grond aan de zuidkant van het Korenpad als bouwterrein 
had verkocht. Dat Korenpad voerde naar de watermolen aan de Broekdijk en bleef nog vijf
t ig j aa r lang een grindweg, die door de aanwonenden werd onderhouden. Het duurde tot 
omstreeks 1955 voor de gemeente Breukelen de weg overnam en hem liet bestraten. De oude 
naam, die herinnerde aan de periode dat hier graan verbouwd werd, is toen helaas vervan
gen door Willink van Col lens t raa t . De familie Willink van Collen had veel voor Breuke
len betekend en dus wel een s t r aa tnaam verdiend, maar die had wel in de Poel gegeven 
kunnen worden. De familie had immers omstreeks 1930 gronden in deze wijk en ook de 
strook grond langs de noordkant van het Korenpad ten behoeve van de woningbouw aan 
par t icul ieren verkocht. 

Langs de westzijde van de Straatweg had de heer H.D. Willink van Collen al in 1880 
een groot stuk van de tuin van Het State Wapen gekocht, dat hij bestemde als bouwterrein 
voor vijf vil la 's .2 

Sedert het midden van de 19de eeuw was ook Boom en Bosch (dat zich uit
s t r ek t e van Vecht tot S t raa tweg) eigendom van de familie Willink van 
Collen. In 1884 liet Herman Daniël op het noordelijke deel van het plantsoen 
aan de oostkant van de Straatweg een postkantoor en een villa bouwen.3 Het 
zuidelijke deel van dat plantsoen werd in 1925 eigendom van de gemeente 
Breukelen-Nijenrode, die het tijdens de aanleg van de Markt in 1926 als 
bouwterrein verkocht. Er kwamen drie winkels langs de Straatweg en aan 
het nieuwe marktplein verrezen een bankgebouw en een café met uitspan
ning en kaaswaag. 4 

Het huis van Langezaal Dannestraat 7 

De tuinder Barend Langezaal kocht in 1735 de voormalige boomgaard van 
Het Keyserrijck. Op het terrein stond een woning, waarvoor hij van 1735 tot 
1763 ongeveer ƒ 4 per j aa r betaalde in de Uytzettinge van Dorpslasten en 
Kostergeld. De eerste vermelding van het warmoezeniershuis vinden we in 
1739 bij de verkoop5 van twee woningen in de Dannestraat "daar ten zuiden 
en ook voor een deel ten westen Barent Langesaal naast gehuijst en geërft 
is". Van 1768 tot 1808 betaalde zijn zoon Gerrit de dorpslasten, daarna zijn 
kleinzoon Barend Langezaal. Bij de instelling van het kadaster in 1832 was 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 9, nr. 4, 1994 



194 

Afb. 1. Het huis van de familie Van Stam, Dannes t raa t 7, in oktober 1963 gezien vanaf de 
ui t r i t naa r de Dannes t raa t . Het huis van Sprey is dan al afgebroken, m a a r het hoge pand 
van de voormalige kleuterschool staat nog op de hoek van de Koekenbuurt. (Foto uit Archief 
Gemeente Breukelen.) 

deze Barend nog eigenaar van het terrein, dat toen een oppervlakte had van 
bijna 2200 m2 . De woning kreeg de kadastrale aanduiding6 Sectie C nr. 44, 
werd tot de belastingklasse 13 gerekend en belast met ƒ 66 per jaar. Het moet 
een behoorlijk huis zijn geweest, want het was slechts één klasse lager inge
schaald dan Het Huys te Keyserrijck. Aan de voorkant van het huis lag aan 
de Dannest raat een tuin, kadasternummer 46, die 126 m 2 groot was. 

In 1838 liet Barend de oude schuur met een oppervlak van 24 m2 vervangen door een 
nieuwe van 84 m2. Terrein en gebouwen kregen toen nieuwe kadas t e rnummers : he t woon
huis kreeg nummer 948, de siertuin 949, de schuur 950 en de moestuin 951. Misschien is het 
oude huis toen opgeknapt, want het was in 1955 nog een mooi huis met een gebroken kap en 
twee dakkape l l en , waaronder een brede deur en drie grote r a m e n (zie Afbeelding 1). 
Tussen he t hu is en de s t r aa t lag een bloementuin, waarin enkele s ierhees ters s tonden, 
onder andere een sering en een blauwe regen. Een ijzeren hek scheidde de tu in van de 
straat . Links van het huis voerde een breed pad naar het erf en de schuren. 

Cornelis van Stam nieuwe eigenaar 

Cornelis van Stam 7 kocht in 1839 de schuur van Langezaal, in 1842 de 
moestuin en in 1844 het woonhuis en de tuin aan de Dannestraat . 8 Op het 
woonhuis stond toen het nummer 69 geschilderd, wat blijkt uit een koopakte 
van een belendend perceel.9 In het Bevolkingsregister van 1849 werd de aan
duiding van het huis: Wijk A nummer 134. 

De huizennummering begon bij het Rechthuis op de Nieuwstraat en naa rma te er in de 
stegen meer huizen bij kwamen, kregen de volgende huizen een hoger nummer . Zo kreeg 
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het huis van Van Stam achtereenvolgens de nummers 140, 158, 193 en tenslotte werd het 
D a n n e s t r a a t 7. He t zuidelijke gedeelte van het huis had aanvankelijk het hu i snummer 
134a, later 141 en 159. Dit gedeelte werd in 1850 verhuurd aan de 86-jarige gepensioneerde 
ambtenaar Floris Cup, in 1853 aan bakker Dirk Snel, tot 1860 aan D.N. Gerwig en daarna 
ru im 15 j aa r aan de t immerman Nicolaas Engelbert Gerwig met zijn gezin van 9 kinde
ren. In 1884 kwam er de kleermaker Dirk de Jong, die in 1889 op 33-jarige leeftijd stierf. 

Volgens het kadaster was het beroep van Cornells van Stam in 1839 win
kelier, maar in het Bevolkingsregister van 1849 staat hij te boek als koop
man. Hij en zijn vrouw hadden toen zes kinderen. Waarschijnlijk heeft hij, 
net als Langezaal, niet alleen groenten gekweekt, maar ook in fruit gehan
deld. In 1846 bewerkte hij bovendien "de moestuin aan den Straatweg" van 
de buitenplaats Boom en Bosch, die hij voor ƒ 95 per jaar huurde.10 

Boom en Bosch had in 1846 een nieuwe e igenaar gekregen: Gerr i t 
Duur ing van de aangrenzende bui tenplaats Vreedenoord.11 Toen deze de 
openbare weg over beide bui tenplaa tsen wilde afsluiten en daar toe de 
Kerkweg wilde verleggen, maakte Cornells van Stam geen bezwaar tegen 
het nieuwe tracé langs de zuidkant van zijn tuin. Hij stelde echter wel als 
voorwaarde, dat de bermbegroeiing niet zo hoog mocht "opwassen dat dezel
ve eenige belemmering of schade aan zijnen huisgrond of tuin (zou) toebren
g e n " . 3 Duu r ing verkocht Boom en Bosch aan Jonkvrouwe J .M.E. van 
Collen, die in 1847 het terrein liet vergraven, de oude Kerkweg afsluiten en 
de nieuwe weg tussen Dannes t raa t en St raa tweg aanleggen. De marke-
ringspalen aan de Straatweg, waarop het jaar ta l van de aanleg stond, zijn 
in 1926 bij het toegangshek van Boom en Bosch geplaatst. 

Het in 1771 van Gerrit Langezaal gekochte en bij Boom en Bosch gevoegde 
s tuk grond werd door de nieuwe toegangsweg en de ernaast liggende berm-
sloot afgesneden van de rest van de bui tenplaats . Mevrouw Willink van 
Collen liet dit perceel toen inrichten tot een plantsoen. Zij stelde het open als 
wandelplaats voor de burgers, die het brede kronkelpad konden volgen dat 
van de Straatweg ten zuiden van de R.K. pastorie (nu garage Van Ekris , 
Straatweg 94) naar de villa Buitendorp liep. Op de hoek aan de Straatweg 
werd in 1898 een Wilhelminaboom geplant, beschermd door een heg en een 
naar buiten overhellend ijzeren hek. Bij de aanleg van de Markt in 1926 is de 
boom v e r d w e n e n om p l a a t s te m a k e n voor h e t gebouw w a a r i n de 
Middenstandsbank gevestigd werd. Van het plantsoen bleven slechts enkele 
eiken over, die nog op de hoek van de Marktstraat en de achteringang van 
het politiebureau staan. 

Cornelis van Stam overleed op 16 januar i 1864 in de leeftijd van 69 jaar; zijn vrouw 
stierf een j a a r en een dag later. Cornelis had op de algemene begraafplaats, die hij in 1829 
met Barend Langezaal had aangelegd, twee graven gekocht. Toen zijn zoon Dirk daar een 
grafkelder voor de familie wilde laten maken, bleken deze graven niet naas t e lkaar te lig
gen, m a a r gescheiden te zijn door twee graven van de familie Kasteleyn. De familie Van 
Stam heeft daardoor geen grafkelder, er zijn zelfs geen grafstenen.12 

Dirk van Stam handelaar in fruit en rijshout 

Dirk Cornelisz van Stam1 3 was 38 jaar oud en had zeven kinderen toen 
hij in 1864 het ouderlijk huis betrok. Hij had tevoren met zijn gezin op het 
adres Brugstraat 195 gewoond. Dirk was handelaar in fruit en griendhout. 

De familie Van Stam bezat drie bunder land met grienden en boomgaarden aan de 
Broekdijk en pachtte die ook wel van anderen. Het in de winter geoogste griendhout werd 
in he t voorjaar in de sloot naast het erf gezet. Na enige tijd konden de wilgetenen dan ge
schild worden. Dat deed men door ze tussen de twee tegen elkaar klemmende einden van 
een schilijzer te s laan en ze dan naar zich toe te t rekken. De dunne twijgen gingen naar de 
mandenmakers , de dikkere werden gespleten en tot hoepels verwerkt. Die werden verkocht 
aan de kuipers van boter- en haringvaatjes. Voor het teenschillen en hoepelmaken kon Van 
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Stam een beroep doen op seizoenarbeiders die per bos betaald werden. Verschillenden van 
hen woonden in het dorp en waren afkomstig uit Ju tphaas en IJsselstein, waar veel rijshout 
werd bewerk t . Dat waren onder andere de hoepelbuigers Van Dijk, Van Doorn, Van 
Dorssen, Van der Linden, De Pater en Van Zoelen. Ook Dirks bijna 18 j a a r jongere broer 
Willem van Stam werkte in he t bedrijf. Hij was daarvan voor de helft e igenaar , m a a r in 
he t kadaster1 4 werd dit pas in 1881 vastgelegd. 

In 1880 en 1881 waren er op het erf aan de Dannestraat nog enkele schu
ren bijgebouwd die dienst deden als werkplaats of opslagruimte voor de hoe-
pelfabricage en de fruithandel. 

Dirk van Stam was op 22 februari 1869 lid van de gemeenteraad geworden 
en al op 20 september van dat j aa r volgde hij de huisarts Floris Vos op als 
wethouder. Dirk had kennelijk capaciteiten, want hij werd steeds herkozen 
en was daardoor 17 jaar lang wethouder en loco-burgemeester van Breuke-
len-Nijenrode. Zijn wedde bedroeg ƒ 25 per jaar, maar die werd in 1883 ver
dubbeld. Hij heeft daar niet lang van kunnen genieten, want op een zomer
avond in 1886 ontstond er tussen de broers Dirk en Willem van Stam een hef
tige woordenwisseling, waarna Dirk in de daaropvolgende nacht overleed. 

Dirks weduwe Neeltje Barneveld wilde niet op de plaats van he t onheil blijven wonen. 
Ze verkocht het familiehuis en een schuur aan zwager Willem en vertrok me t h a a r dochter 
Pietje naar het huis Bohème, Poeldijk 135, waar tot 1887 de kunstschilder Nicolaas Baster t 
had gewoond.15 Het houten huisje16 dat in 1986 gesloopt is, stond op he t erf van Groenlust (nu 
Mari jkestraat 26) van de tuinder Jan Gerwig, die met haar dochter Engel van Stam was ge
trouwd. De gemeenschappelijke draaibrug over de Kerkvaart werd voortaan door moeder 
Neeltje bediend.1 2 

De familiebezittingen aan de Broekdijk, waar twee zonen van Dirk van S tam woonden, 
bleven tot 1912 onverdeeld.17 De oudste zoon Cornelis was veehandelaar en had een boerde
rij voorbij de molen van Coljee (nu nr. 14). Wijnand van Stam woonde ie ts verderop. Hun 
broer Ruth van Stam kwam pas in 1913 op een pachtboerderij aan he t eind van de Broekdijk 
(nu nr. 18). 

Willem van Stam en zijn zoons Cornelis en Willem Arie 

Broer Willem van Stam1 8 woonde eerst in het houten huis op de zuidwest
hoek van het erf, later in de villa Buitendorp en in 1887 betrok hij met zijn 
vrouw en vijf k inderen het vrijgekomen familiehuis. Volgens de Nijver-
heidsstatistiek1 9 was hij in 1888 de enige hoepelmaker in Breukelen-Nijen-
rode en had hij vijf man personeel in dienst. In 1898 verkreeg hij de overige 
familiebezittingen aan de Dannestraat. Bovendien bezat hij een deel van de 
omstreeks 1880 afgebrande buitenplaats Hofwerk aan de S t raa tweg naa r 
Nieuwersluis en een daarbij behorende boomgaard. In 1899 overleed hij in 
de leeftijd van 55 jaa r . Zijn bezit kwam toen op n a a m van zijn weduwe 
Neeltje van Zuylen, die als "hoepelfabrikante" het bedrijf en de fruithandel 
voortzette. Ze deed dat samen met haar zoons, de toen 24-jarige Cornelis en 
de 12-jarige Willem Arie van Stam. Toen Neeltje in 1910 ging inwonen bij 
haar dochter Grietje en schoonzoon Johan Pieter Broekhuizen, in het koet-
siershuis in het Plantsoen, verkocht zij haar bezit aan haar twee zoons. Die 
kochten in 1912 ook het aandeel van hun tante Neeltje Barneveld in de ge
meenschappelijke bezittingen aan de Broekdijk. 

De oudste zoon Cornelis van Stam,2 0 ook wel "kleine Stam" of "korte 
Stam" genoemd, bleef in het houten huis op de zuidwesthoek van het terrein 
wonen. Hij verkocht de gemaakte hoepels op beurzen in Amste rdam en 
Zwolle. Toen er geen vraag meer was naar dit produkt, bleef de fruithandel 
over. Cornelis was daar in niet zo aktief en beperkte zich tot het op zijn 
handkar uitventen van fruit en kaas in het dorp. 

Zijn jongere broer Willem Arie,2 1 die ook wel "lange Stam" werd ge
noemd, trouwde in 1910 en betrok het huis aan de Dannes t raa t . Hij was 
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meer koopman dan zijn broer en bleef boomgaarden pachten en in fruit han
delen. Hij verhuurde de schuren op het erf, onder andere voor het opslaan 
van inboedels. Ook was hij vertegenwoordiger voor Van Gent en Loos en 
zorgde hij met zijn vrachtauto voor de verzending en thuisbezorging van de 
goederen. Hij had twee kinderen. De oudste, vernoemd n a a r grootvader 
Willem van Stam, woonde in de gemeente Loenen en overleed daar in 1952 
op 40-jarige leeftijd. Dochter Hendrike trouwde met de Woerdense kaashan
delaar J a n Gentenaar, die iedere vrijdag in Breukelen kaas kwam kopen. 
De partijen kaas die hij kocht, werden in het waaggebouw van de familie 
Van Stam gewogen en in hun huis aan de Dannestraat afgerekend.22 Na de 
dood van zijn vrouw woonde Willem Arie alleen in zijn huis tot hij in 1954 
dodelijk verongelukte. Hij was naar een van Co van Oort gepachte boom
gaard aan de Woerdenseweg geweest en reed met zijn bromfiets bij Slange-
vecht de Straatweg op, waar een auto hem schepte. Zijn huis bleef onbe
woond tot de onteigening en afbraak in 1964. 

De villa Buitendorp 

Gerrit Duuring had in 1847 een stukje van het terrein van Boom en Bosch 
bij de Dannestraat voor zichzelf gehouden en daar de villa Buitendorp laten 
bouwen (zie Afbeelding 2 en in het artikel genoemd in noot 23, afb. 1 op blz. 
72, kadas te rnummer 1948). In de aankondiging van de openbare verkoop 
van de nieuwe villa op 31 mei 1848 in "Het Logement Het Statewapen be
woond door L.W. Kubatz" stond als aanbeveling: "gelegen aan den ingang 
van de nieuw aangelegde wandeling in het dorp Breukelen-Nijenrode over 
de bui tenplaa ts Boom en Bosch". Timmerman Dirk Koning ui t de Brug
straat kocht het voor ƒ 1050 en liet het op naam van zijn vrouw Jacoba Door-

Afb. 2. Het huis Buitendorp gezien vanuit de ingang van Boom en Bosch. (Foto J a a p Groot, 
uit Collectie mevrouw A.J. Groot-Wisse, Breukelen.) 
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nenbal zetten.2 4 Koning overleed nog in datzelfde jaar en zijn weduwe ver
huurde het huis. In 1887 werd Buitendorp het eigendom van haa r dochter 
Jacoba J o h a n n a Koning, gehuwd met K.W. Kroon, hoofd van een lagere 
school te Harmeien . In 1903 kwam het op naam van hun dochter Anna 
Jacoba Kroon, die in 1917 trouwde met H. van den Berg te Utrecht. Toen in 
1926 bij de aanleg van de Markt de weg naar Boom en Bosch wat naar het 
zuiden werd verlegd, kreeg Buitendorp er 33 m2 tuin bij. 

Het huis had aanvankelijk de aanduiding Wijk A nr. 136, later 147, 168, 203 en tenslot te 
Mark t 8. Het was al die jaren verhuurd aan min of meer welgestelde mensen . J o h a n n e s 
Berfflo woonde er met zijn vrouw en een dienstbode tot 1853, de weduwe Geer t ruida W.G. 
Schud met haa r gezelschapsdame tot 1859 en de hoogbejaarde mevrouw Elisabeth C.H. de 
Wit tot 1870. D a a r n a kwam de 53-jarige weduwe M.A. Rochart-Würth uit Baambrugge er 
met k inderen en kostgangers wonen. Een van hen was de in 1852 in Wilnis geboren Anna 
Keetje van Maanen , die met de graankoopman Jan Kasteleyn trouwde. Het jonge paa r bleef 
op Buitendorp wonen tot het in 1883 met vijf kinderen en een dienstbode de noordhelft van 
het herbouwde herenhuis aan de Vecht kon betrekken (nu Brouwerij 1). 

Van 1885 tot 1889 woonde Willem van Stam Sr er met zijn gezin, daarna de ren ten ie r en 
huizenbezit ter J a n Steen en van 1912 tot 1917 zijn weduwe Elisabeth Koning. Vervolgens 
woonde er de rentenier-kaashandelaar Tijmen Kroon, die in 1940 naar S t raa tweg 105 ver
huisde. Van 1941 tot 1962 woonde loodgieter Pieter van Eyk op Buitendorp, zijn opvolger 
Willem van Har ten van 1963 tot 1966. 

In 1948 was het huis eigendom geworden van de "Maartensdijkse bouw
en exploi tat ie-onderneming" te Utrecht . Deze bood he t in 1956 a a n de 
Gemeente Breukelen te koop aan, maar B & W vonden de vraagprijs van 
ƒ 16.000 te hoog. De directeur van de Boerenleenbank W.C. Schoonderwoerd 
werd in 1959 eigenaar en verkocht het huis twee j aa r la ter voor een veel 
hoger bedrag aan de Gemeente Breukelen.25 Toen deze het pand wilde slo
pen, is door enkele inwoners nog een poging gedaan het huis als monument 
te behouden, want op 15 juli 1968 kreeg de Gemeente Breukelen bericht van 
he t minis ter ie van Cultuur, Recreatie en Maatschappeli jk Werk da t het 
"voornemens was het huis op de monumentenlijst te plaatsen". De Gemeen
te vroeg toen niettemin bij dezelfde minister een sloopvergunning aan en die 
werd helaas op 29 april 1969 verleend. Twee maanden later was Buitendorp 
uit het dorpsbeeld verdwenen. 

Woningbouw aan de Dannestraat in 1856 

Cornelis van Stam Sr benut te zijn grond aanvankel i jk als moes tu in , 
maar later voor een gedeelte ook als bouwterrein voor eenvoudige woningen. 
De bouwaktiviteiten van Cornelis begonnen waarschijnlijk omstreeks 1850 
na de "openbare verkoop op de Burgerlijke Begraafplaats van he t a ldaa r 
s taande geamoveerde Brughuisje met derselver toebehoren". Voor ƒ 54 werd 
hij eigenaar van deze afgedankte houten brugwachterswoning, die op palen 
in de Vecht had gestaan.26 Hij zal dit bouwmateriaal hebben laten verwer
ken in de woningen en de schuren die later op zijn erf verrezen. De eerste 
vier huizen liet hij in 1856 aan de Dannestraat bouwen27 (zie Afbeelding 3 en 
in het artikel genoemd in noot 23 afb. 1 op blz. 72). In 1858 volgde nog een wo
ning van 55 m2 in de grote tuin. 

Het meest zuidelijke huisje kwam naast Buitendorp te staan. Het lag wat 
naa r achteren en was 1 m2 kleiner dan de andere drie huizen, die een op
pervlakte van 27 m2 hadden en direct aan de Dannestraat grensden. 

Dat zuidelijke huis kreeg de aanduiding Wijk A nr. 134e, welk nummer la te r werd ge
wijzigd in 147, 167 en tenslotte in 202. De eerste bewoner van dit huis was Dirk de Jager , die 
op Gunters te in werkte. Bijna 30 jaar lang woonde Abraham Jongeling er met vrouw en zes 
kinderen tot hij in 1888 twee huizen opschoof naar nummer 165. De stalknecht Mar t inus H. 
Imminkhuizen woonde er daarna twee jaar , evenzo de brievenbesteller Dirk J . de Jager , de 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 9, nr. 4, 1994 



199 

Mn 

«?% 

•.."• •• 

Afb. 3. De huizen Dannes t raa t 1 - 5 zoals ze er in 1964 bijstonden. Links ervan en iets naa r 
achteren ligt de vierde woning uit 1865, die aan Buitendorp grensde. (Foto mevrouw A.F. de 
Bruin , Breukelen. ) 

s iga renmaker Leender t Zwanink en de schipper H.E.J. van Roon. De koopman Gerri t van 
den Hoed woonde er van 1897 tot 1900, Cornelis Huussen met vrouw en drie kinderen van 
1904 tot 1912, daarna Cornelis Slotboom met vrouw en vijf kinderen tot zijn dood in 1919 en 
tenslotte sigarenmaker-veedrijver Anthonie de Jager . Na 1920 werd het huis niet meer be
woond, maar door Cornelis van Stam gebruikt als bewaarplaats voor levensmiddelen. 

Voor de viering van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhel
mina in 1938 bouwden de bewoners van de Dannestraat bij dit huis een ere
poort (zie Afbeelding 4). 

De andere dr ie huizen aan de Dannes t r aa t hadden een portaal , een 
kamer met twee bedsteden en een zolder met dakkapel. Er was geen tuin, 
want de huizen grensden met de voorzijde aan de Dannestraat en met de 
achterkant aan de schuur van Van Stam. Op de werf van Van Stam stonden 
twee gemeenschappelijke toiletten. Een waterpomp stond aan de overkant 
van de s t raa t tegen de schutting om de boomgaard van de brouwerij. De hui
zen kregen eerst de nummers 134b t/m e, later 144 - 146, 164 - 166, 199 - 201 en 
ten slotte Dannestraat 5, 3 en 1. 

Het meest noordelijke huis, nr. 134b, werd eerst bewoond door de weduwe Anna Koning-
Karssemeyer en na haa r overlijden in 1856 door haar dochter Jansje, die ook weduwe was. 
De huisschilder J a n Kapper woonde er enige tijd met zijn gezin, daarna tot 1864 de werk
man Hendr ik Huussen . Vervolgens verbleven er de ri jksveldwachter Aar t van den Berg, 
de werkman Dirk de Lange en de uit België afkomstige brouwersknecht Eduard G. Mille-
cum, die in 1868 met vrouw en zes kinderen naar Utrecht verhuisde. Schipper Bernardus 
Johan Broekhuizen woonde er tot na het overlijden van zijn vrouw Elisabeth Degenkamp in 
1884 en verhuisde omstreeks 1886 met zijn drie kinderen en zijn tweede vrouw, Gerritje 
Oostveen, naar de Koekenbuurt. De naaister Johanna Hesseis woonde er tot ze op haar 80ste 
j aa r in 1900 bij het hoofd van de R.K. school in huis werd genomen. Slagersknecht Evert 
Vogel verbleef 10 maanden in het huis. Wilhelmus van Zoelen ging er in 1901 wonen, siga
renmaker Anthony de Jager in 1920. De laatste bewoner, Pieter van der Stoop,28 vestigde 
zich er in 1940. 
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Afb. 4. Het aanbrengen van een feestelijke versiering in de D a n n e s t r a a t ter gelegenheid 
van he t reger ings jubi leum van H.M. koningin Wilhelmina in 1938; v. l .n.r . P a u l Spee 
(geb. 1915, Dannegracht 15), Kees de Haas (geb. 1904, Dannes t raa t 10), Kees Steenbrink 
(Dannest raa t 8) en Wim Pfeiffer (geb. 1922, Dannestraat 29); de laa ts te drie tonen de papie
ren rozen die in de groens l ingers bevest igd zullen worden. (Foto-archief H i s to r i sche 
Kr ing Breukelen. ) 

In het middelste huis , nr. 134c, woonde 32 jaar lang de naais ter El isabeth van Bem-
mel , 2 9 daa rna van 1888 tot zijn overlijden in 1896 de huisschilder Abraham Jongeling met 
vrouw en vier kinderen. Zijn zoons Cornelis en Abraham bleven er wonen. In 1920 kwam 
de g raanhande laa r sknech t Gijsbert van der Haar 3 0 er met zijn vrouw en vier dochters, in 
1926 de toen 72-jarige Jacob Gaasbeek met zijn gezin. Na zijn overlijden in 1934 woonde 
zijn weduwe er met h a a r zoons Jan en Johan . In 1947 overleed zij en verhuisden h a a r 
zoons. Het huis in de Dannes t raa t bleef onbewoond en werd pakhuis voor b u u r m a n Van der 
Stoop. 

In he t zuidelijke huis , nr. 134d, woonde vanaf 1856 de metse laarsknecht Willem Ver
meulen met zijn vrouw. Na hun dood in 1863 woonde hun zoon Gerrit er, tot deze omstreeks 
1874 met vrouw en vijf kinderen naar de Herens t raa t trok. Allerlei bewoners wisselden el
k a a r toen tamelijk snel af, onder andere metse laar Gerardus van Kampen , wagenmake r 
Cornelis W. van Berkesteyn, pakhuisknecht Johan van der Linden, br ievenbestel ler Dirk 
J . de Jager (1893 - 1897), t immerman Bruin Barneveld, boekbinder Willem Rijkse (1901), 
Bar t Grazell en de weduwe Geertruida Toornenberg-van der Schaft. De laa t s te bewoner, 
Arie van der Zwam, verhuisde op 1 décerner 1955 naar het Kerkplein. 

De genoemde huizen werden in 1949 onbewoonbaar verklaard,31 maar 
voor het noordelijke huis moest de ontruimingstermijn driemaal verlengd 
worden, tot 1953, 1955 en 1956, omdat er voor Pieter van der Stoop met zijn 
handel in afvalstoffen geen vervangende woon- en bedrijfsruimte was. Op 14 
mei 1963 verhuisde Van der Stoop naar de Bernhardstraat. De gemeente 
Breukelen had echter nog geen koopovereenkomst met de Erven Van Stam, 
zodat de afbraak van de huizen pas op 2 april 1964 na een onteigeningsproce
dure kon plaatsvinden. 
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Een nieuwe schuur en feestzaal in 1868 

Waarschijnlijk heeft Cornelis van Stam op zijn erf een stal met paarden 
of vee gehad, want toen in 1859 een nieuwe politieverordening32 van kracht 
was geworden, vroeg hij de gemeenteraad ontheffing van het verbod in de 
bebouwde kom een hooiberg te hebben. Die werd aan hem en ook aan de heer 
Kubatz van Het State Wapen voor één jaar verleend. In 1860 gaf de gemeente
raad Cornelis nog tot 1 januar i 1861 de tijd de hooischelf op te ruimen.33 

Van het uit 1729 stammende recht van uitweg via de steeg die later de 
Koekenbuurt werd genoemd,1 maakte Cornelis geen gebruik, want hij had 
een eigen uitrit op de Dannestraat aan de zuidkant van zijn woning. Toen in 
1926 het marktplein werd aangelegd, kregen zijn nazaten ook nog een uitrit 
naar het zuiden, die de hoofdingang van het erf werd (zie Afbeelding 5), en 
een naar het westen op de Marktstraat . 

Na het overlijden van Cornelis van Stam kwam het bezit in 1865 kadas
traal op naam van zijn zoon Dirk34 te staan. Deze liet in 1868 een huis op het 
erf afbreken en vervangen door een schuur met een oppervlak van 110 m2 

(zie Afbeelding 6 en noot 23; daarin afb. 1 op blz. 72 onder nr. 2395). Deze 
eerste "zaal van Stam" werd verhuurd voor bruiloften en partijen, waarbij 
bakker Van den Berg uit de Kerkstraat vaak de maaltijden verzorgde. Op 
vrijdagavonden deed het gebouw dienst als pluimvee- en eierveiling, soms 
ook als bloemenveiling. In 1880 werd er aan de oostkant een wagenschuur 
aangebouwd, die op de luchtfoto35 van 1926 te zien is als een lager gedeelte 
met plat dak. 

Gedeelten van dit gebouw werden later als werkplaats verhuurd, onder 
andere aan de uit Vreeswijk afkomstige fietsenmaker Elias van Leusden. 
Deze begon in 1913 in Breukelen een eigen bedrijf, dat hij later voortzette in 

Afb. 5. De ingang van het erf van Van Stam aan de Markt omstreeks 1939. Op de voorgrond 
s taan A. Hamoen, een onbekende, en achter zijn fiets A. Schulp. Tegen de hekpaal geleund 
wacht Willem van Stam op k lan ten voor zijn waag en stalling. (Foto-archief Historische 
Kr ing Breukelen.) 
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de Brugs t r aa t , waar hij de smederij van Hendrik Sanders , al ias Zwarte 
Hein, had gekocht. 

De Gemeente Breukelen huurde lange tijd voor ƒ 2 per week een gedeelte 
van de "zaal van Stam" als vrijbanklokaal voor de verkoop van vlees. De 
noodslachtingen gebeurden in de slachtplaats van Van der Horst in Oud Aa. 
In 1929 overwoog het gemeentebestuur de huur bij Van Stam op te zeggen en 
het vlees in het koetshuis van Boom en Bosch of aan de noodslachtplaats te 
verkopen, m a a r dat is niet doorgegaan.36 Het lokaal heeft nog lang dienst 
gedaan . De dorpsomroeper Engel van Wettern trok j a r e n l a n g met zijn 
scheepstoeter de aandacht van de Breukelaars en riep dan luidkeels: "Vlees-
verkoop aan de vrijbank voor iedereen!". 

Na 1945 was "de oude zaal van Stam" voor de helft kaaspakhuis van H. 
Kroon, voor een deel verkoopruimte voor de vrijbank en voor een deel loodgie
terswerkplaats van P. van Eijk. 

De houten huizen uit 1868 

In de zuidwesthoek van de vroegere moestuin stichtte Dirk van Stam in 
1868 vier houten huizen (zie Afbeelding 6 en noot 23; daarin afb. 1 op blz. 
72).37 Het meest westelijke huis (Dannestraat wijk A nr. 142, later 160, 195 
en tenslotte Markt 3) stond los van de andere en was ruim de helft groter. 

In dit hu is woonde eerst de kuiper Frans van Meeningen met zijn gezin, d a a r n a tot 1869 
de r i jksveldwachter Aar t van den Berg en vervolgens zijn collega J a n de Vries . Willem 
van Stam, Dirks jongere broer, woonde er met vrouw en vijf kinderen van 1870 tot 1885 toen 
hij naa r Bui tendorp verhuisde. De t immerman-koster Frederik Augus tus Barneveld ver
bleef er enige tijd voordat hij de vrijgekomen pastorie Herens t raa t A 269 betrok.3 8 De pas 
gehuwde Anton Dirk Vermeulen vond er een onderkomen tot hij in 1889 naar Kerks t r aa t 8 
ging. D a a r n a was he t huis de verblijfplaats van de weduwe Grietje de Wit-van S tam, die er 
in 1896 overleed. Van 1901 tot 1904 woonde er de tuinman Lodewijk H. Verhoef, d a a r n a de 
turf t rekker Sijmen Frowijn en tenslotte vanaf 1908 de hoepelfabrikant Cornelis van S tam, 
de oudste zoon van Willem. In 1914 liet deze het huis vergroten tot 60 m2 door er aan de 
noordkant een keuken aan te bouwen. Daar kwam toen de toegangsdeur, zodat de zware zij-

Afb. 6. De vier houten huizen, met rechts een stukje van het nieuwe waaggebouw en van "de 
oude zaal van Stam". De foto is in maar t 1965 genomen vanaf he t marktple in . (Foto uit 
Archief Gemeente Breukelen.) 
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deur aan de latere Mark t s t r aa t vergrendeld kon blijven. In 1969, kort nadat de weduwe van 
Cornells van Stam was overleden, is het huis ontruimd en afgebroken.39 

De andere drie huizen stonden onder één kap en hadden elk een op
pervlakte van 31 m2. Ze kregen de huisnummers 142a, b en c. Na 87 j aa r 
werden deze drie huizen op 24 februari 1955 onbewoonbaar verklaard vanwe
ge ernstige gebreken. Ze hadden halfsteens buitenmuren bekleed met hout, 
een houten topgevel en een onbeschoten dak; de aangebouwde houten keu
kens waren zonder keukeninrichting of waterleiding. Een wate r tappunt 
bevond zich in 1950 op het erf, evenals een buitenprivaat op een afstand van 
20 meter.40 

In het huis Dannestraat A 142a (later A 161, A 196 en Markt 5) woonde tot 1872 de werk
man Gerr i t Megchelsen en daarna tot zijn overlijden in 1906 de plaatswerker / tu inman 
Gijsbert Bom. Zijn weduwe Joanna Verwey overleed er op 25 november 1908. Schipper Gerri t 
Kiers woonde er tot 1919. Tot 1927 woonde Frans Pos er met zijn vrouw, daarna tot 1959 Dirk 
Kroon, die als petroleumboer de bijnaam "Pijpje Drop" kreeg.4 1 

In het middelste huis, Dannestraat A 142b (later A 162, A 197 en Markt 6) woonde tim
merman Jacobus Hoedeman, tot hij ruilde met zijn vakgenoot J a n Stokvis uit de Breukeier-
waard. De kuiper F rans van Meeningen kwam er in 1868 met vrouw en kinderen, in 1874 
opgevolgd door Sijmen Frowijn. Die bleef er tot hij in 1900 met zijn vrouw en zes kinderen 
een deur verderop ging wonen. De visser Dirk van der Neut trok er toen met zijn vrouw in, 
m a a r verhuisde in 1901 naar de Scheendijk. De arbeider Johan van der Horst woonde er 
van 1903 tot 1913 toen hij naar de Poeldijk ging. Van 1914 tot zijn overlijden in 1943 woonde 
Anthony Hogenes er, die op Queekhoven werkte . De weduwe A. Blommestein-Balver t 
woonde tot 1950 in het huis, de weduwe M.J. van Andel-Duin tot 1951 en Bart Grazell van 
1952 tot 1958. Het huis deed daarna dienst als pakhuis tot het werd afgebroken. 

Het huis Dannestraat A 142c (later A 163, A 198 en Markt 7) werd onder andere bewoond 
door de veenman H ä r m e n Boom, werkman Wijnand van Stam, brievenbestel ler Gerr i t 
Andriessen (tot 1900), turftrekker Sijmen Frowijn (tot 1904), metselaar Adrianus Smaling 
(1908 - 1919). De oud-schipper Peter Nagtegaal, die voor de steenfabriek Veght en Rhijn klei 
had gevaren, woonde er van 1925 tot 1934 als tuinman. Daarna woonden er de weduwe Antje 
W. de Jager-Nagtegaal (1934 - 1948) en Johan Smorenburg (1948 - 1957). De woning was 
daa rna kaaspakhuis tot hij werd afgebroken. 

Einde van de hoepelfabricage, de fruithandel en de kaaswaag 

In 1880 en 1881 bloeiden de fruithandel en hoepelfabricage en waren op 
het erf nog enkele schuren en loodsen gebouwd. Na 1910 waren Kees en 
Willem van Stam nog enige jaren hoepelfabrikant, maar toen de boter niet 
meer in houten tonnen werd verpakt, nam de vraag naar hun produkt af. 
Tenslotte werden er geen hoepels meer gemaakt en verhuurden de gebroe
ders Van S tam hun schuren als opslagruimte of als kerkzaal . Cornelis 
werd ziekelijk en bleef in bed, maar dokter De Snoo wist hem daar weer uit 
te krijgen. Na het overlijden van zijn eerste vrouw trouwde Cornelis met 
zijn huishoudster , die hem vier kinderen schonk. Cornelis verkocht toen 
met een handkar fruit en kaas in het dorp. Hij was een zeer vroom man, 
voor wie geen kerk zwaar genoeg was, reden waarom hij thuis met zijn 
gezin godsdienstoefening hield. Hij wilde geen geld ontvangen van de op 
zondag aan een Hervormde Evangelisatie verhuurde kerkzaal in het waag-
gebouw, waar wel zo'n 400 mensen kwamen. Zijn broer Willem Arie was 
minder streng en incasseerde dus de huurpenningen.4 2 

Toen het erf in 1926, na enige wijziging van de perceelgrenzen, aan het 
nieuwe marktple in kwam te liggen, gingen de gebroeders Van Stam een 
kaaswaag en een ui tspanning exploiteren.43 Zij kregen toestemming een 
schuur te laten bouwen op een afstand van twee meter uit het hart van de 
steeg van Sprey.44 Deze schuur werd het waaggebouw dat t immerman Dirk 
Gerwig zo degelijk bouwde, dat er eventueel nog huizen op gezet zouden 
kunnen worden (zie noot 6; daarin afb. 2 - luchtfoto - op blz. 174, links van 
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pijl 2). Aan een zware U-balk kwamen drie "wagen" te hangen, waarvan er 
later nog maar twee gebruikt werden. De lagere paardestal die er aan de 
westkant tegenaan werd gebouwd, kwam gedeeltelijk op de gedempte grens-
sloot met het Plantsoen te staan en vertoonde dan ook al gauw scheuren in 
de muren . 3 9 Na de aanleg van de Marktstraat kwam daar een uitr i t die ge
bruikt werd om de gewogen kazen naar de schuit van de Woerdense schip
per J. Bekker in de Kerkgracht te rijden. Dat gebeurde met de vier handkar-
ren van Van Stam, die ook wel voor andere doeleinden verhuurd werden. Na 
de oorlog ging de kaasmark t achteruit en hoefde er nog m a a r één waag 
gebruikt te worden. 

Na het overlijden van Cornells van Stam in 1953 toonde Willem een onder
tekende verklaring, waarui t bleek dat Cornelis zijn aandeel in het terrein en 
de gebouwen in de achterliggende jaren aan zijn broer had verkocht.39 

Willem Arie overleed op 29 juni 1954 door een verkeersongeval, waarna 
zijn erfgenamen het terrein met de gebouwen aan de Gemeente Breukelen 
te koop aanboden. Die vond de vraagprijs echter te hoog.45 In 1959 werden de 
delen van het erf kadastraal verenigd op Sectie C nr. 2395: stal, erf, 10 hui
zen en gedeelte waaggebouw, 23 are 16 ca. Toen met de erfgenamen geen 
overeenstemming kon worden bereikt over de prijs van dit bezit, besloot de 
gemeenteraad van Breukelen op 3 juni 1960 tot een onteigeningsprocedure 
over te gaan. Na afloop van deze procedure in 1964 kwam de Gemeente Breu
kelen in het bezit van het terrein. De bebouwing werd toen neergehaald; het 
houten huis van de weduwe van Cornelis van Stam bleef het langst, tot na 
h a a r dood in 1969, s t a a n . Het t e r r e i n werd ve rkoch t a a n de D i e n s t 
Domeinen, waarna er omstreeks 1975 de geplande rijksgebouwen verrezen. 
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met vrouw en kinderen in het houten huis A 142 (het latere Markt 3), daarna enige tijd op 
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werd toen ƒ 22 250. De raad besloot hiertoe op 1.9.1961, het t ransport vond plaats op 
28.12.1961. 

26 Notarieel Archief, inv. nr. 592, akte nr. 60, d.d. 10.10.1850, verkoop door de Gemeente 
Breuke len-Ni jenrode . 

27 Kadas t r a l e legger Breukelen-Nijenrode, ar t . 259 t.n.v. Cornelis Stam, winkelier, nr. 5-
11: strekking der tuinen Sectie C nr. 949 en 951 tot nr. 1193 = tuin 1 roede 7 el; nr. 1194 t/m 
1196 = 3 x huis en erf 27 el; nr. 1197 = tuin 16 roede 93 el; nr. 1198 = huis en erf 26 el. 

28 Pieter van der Stoop, geb. Harenkarspel 9.8.1909, overl. 19.11.1994, kwam in 1940 van 
Ui termeer naar Breukelen om als boerenarbeider bij Gert van Hienen aan he t Zandpad 
te gaan werken. Hij zou in een van diens huizen in de Koekenbuurt gaan wonen, m a a r 
het huis in de Dannestraat leek hem beter en dat kon hij voor ƒ 1,75 in de week van Van 
Stam huren. Later huurde hij ook de andere twee huizen en de zolder van de achterlig
gende schuur als opslagplaats voor de lompen en metalen, waarin hij na 1941 handelde. 
Oms t reeks de kers t s lacht te hij er t iental len konijnen en een enkele poes. Voor de 
laa ts te had hij een vaste afnemer in een chauffeur uit Maarssen. In 1945 volgde Van der 
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Stoop Tinus de Wit op als schillenboer. Tot 1974 haalde hij in he t dorp aardappelschil len 
en oud brood op. Hij bracht die voor 4 cent per kilo als veevoer naa r zijn afnemers Niek 
Schoonderwoerd, Co van Oort en tenslotte Dirk Korver in Otterspoorbroek. Tiental len 
k inderen hebben op de bok van zijn wagentje mogen meerijden door de s t r a t e n van 
Breukelen. Toen in 1975 zijn paard Vosje doodging, beëindigde Van der Stoop zijn lom-
p e n h a n d e l . 

29 E l i sabe th van Bemmel, geb. Breukelen-St . P ie te rs 9.11.1800, N.H., naa i s t e r , overl. 
Breukelen-Nijenrode 13.6.1888. 

30 Van der Haar , geb. Rhenen 28.8.1878, werd in 1923 benoemd tot gemeentereiniger en 
trok sindsdien met een tweewielige hi t tekar door het dorp om vuil op te halen en de stra
ten schoon te houden. Het vuil verkocht hij als mest aan de boeren. Toen zijn afnemers 
in de j a r en dert ig grat is huisvuil uit de grote steden konden krijgen, vielen zijn ne
ven inkomsten weg. Van der Haar vroeg toen de gemeente om een sa la r i sverhoging . 
Hij kreeg die en verdiende toen ƒ 21 per week plus ƒ 4 voor het onderhoud van zijn paard 
(Archief Gemeen te Breukelen-Nijenrode, inv. nr . 4/11, Notulen B&W-vergader ingen 
d.d. 3.2.1934). Van der Haar verhuisde in 1926 naar de Looyersdijk, waar hij een wo
ning en stal had laten bouwen, nadat hij ƒ 750 geërfd had van schoonmoeder Schoen, die 
in Tienhoven (U.) vroedvrouw was geweest. 

31 Archief Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. A 85; onbewoonbaar verklar ing van de 
huizen Dannes t raa t 1, 3 en 5 op 18.5.1949. 

32 Archief Gemeen te Breukelen-Nijenrode, inv. nr . 1/4, Gemeen t e r aadsno tu l en 1858 -
1868, daar in notulen d.d. 9.8.1859. De heer D. Willink van Collen liet da t j a a r boerderij 
De Poel herbouwen en had op 31.5.1859 om de verplaatsing van de kom der gemeente of 
opheffing van art . 43 van de nieuwe politieverordening gevraagd. Gedeputeerde Sta ten 
hadden aan deze politieverordening hun goedkeuring onthouden, omdat een onthef
fingsmogelijkheid ontbrak. De gemeenteraad aanvaardde toen een gewijzigd ar t ikel 
43 met de tekst: "Het is verboden binnen de kom der Gemeente, a: zonder toes temming 
van den Raad daken van stroo of r iet op huizens of gebouwen te maken of te doen 
maken; b: zonder toestemming van den Raad hooi- en koornbergen, schelfen of hout-
mijten te stellen; c: zonder toestemming van den Burgemeester lijnolie te koken". De 
heer Willink van Collen kreeg op 9.8.1859 toestemming om binnen de kom der gemeen
te "een nieuw te bouwen bouwmanswoning, optrek, schuur en twee nieuwe hooibergen te 
doen maken en van rieten daken te voorzien". 

33 Archief Gemeen te Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1/4, Gemeen t e r aadsno tu l en 1858 -
1868, daarin notulen d.d. 27.7.1860 en 28.8.1860. 

34 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, art . 499, nr. 12-17. 
35 Zie noot 6: Van Es, 1993b, blz. 174, rechts van pijl 2. 
36 Archief Gemeen te Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4/8, Notulen van B&W vergader in

gen, d.d. 15.1.1929. 
37 Kadasternummers Sectie C nr. 1222 = huis 48 el, nr. 1223 t/m 1225 3 x huis 31 el. Het ka-

dasternummer 1226 was voor een in 1868 op het erf gebouwd huis van 71 m2, dat in 1881 
werd verbouwd tot een schuur, die in 1913 werd vervangen. 

38 Zie H.J . van Es , 1993c. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Breuke l en . 
Stichting Historische Reeks Breukelen / Verloren, Hilversum, blz. 35 en 37. 

39 Interview op 9.2.1988 met mevrouw W.A. Verwoerd-van Stam, Mark t s t r aa t 4 te Breuke
l e n . 

40 Archief Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. A 86. 
41 Pijpje Drop was de naam van de hoofdfiguur in de reclamestrip "De Automaat" van de 

ge l i jknamige o l iemaatschappi j . De s t r ip eindigde altijd met de regel : "En hoe h e t 
Pijpje Drop verder vergaat, leest u in de volgende Automaat". Dirk Kroon vent te met 
een h a n d k a r waarop een olievat was gemonteerd. Zijn concurrent H a n n e s van Vliet, 
die aan de Straatweg bij Sterovita woonde, gebruikte een bakfiets. De oude J a n Blok van 
de Broekdijk had een wagen met een groot zwart paard ervoor. Hannes Heus van de 
Scheendijk had eerst een honde- en later een hi t tekar . Zijn zoon Kees was de laa ts te pe-
troleumventer in Breukelen en gebruikte tenslotte een vrachtauto. 

42 Interview met de heer J.N. de Jong op 21.4.1988. 
43 Zie H.J. van Es, 1989, blz. 178 en 180. 
44 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 4/7, Notulen van B&W-vergaderin

gen, d.d. 12.5.1926. 
45 Archief Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. B 349. 
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