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De gevelstenen van "Het Huys te Keyseryck" terug in Breukelen 

Op de hoek van de Dannes t raa t en de Dannegracht, waar nu he t Arbeidsbureau is, stond 
tot 1968 Het Huys te Keyserrijck. Volgens de archieven lag daar al in 1512 een hofstede met 
de naam "Het Keyzerrijck". In 1620 bestond die uit een boomgaard met een groot en een 
klein h u i s . 1 Bij een res taurat ie of herbouw in de 17de eeuw werd in de geveltop een steen met 
de naam "Het Huys te Keyseryck" aangebracht en op de hoogte van de eerste verdieping ste
nen me t de aanduidingen "Anno" en "1661". Na de afbraak van he t pand in 1968 kwamen 
de stenen bij Marinus van Kralingen terecht, die van 1935 tot 1965 in Het Huys te Keyser
rijck een boekhandel had gedreven. Hij deponeerde ze in he t gazon van he t aan zijn toen
malige woning grenzende r i j tuigmuseum, St raa tweg 125. Toen zijn zoon Rien van Kra
lingen enkele j a ren l a t e r belangstell ing voor deze gevelstenen kreeg, bleken die echter 
niet meer aanwezig te zijn. 

In één van mijn ar t ikelen over Het Keyserrijck vroeg ik de lezers om informatie over 
de verblijfplaats van de gevelstenen.2 Daarop s tuurde mevrouw L. Waterdr inker een om
streeks 1972 door h a a r genomen kleurenfoto van de stenen in he t gras bij het museum. De 
vraag naa r de huidige verblijfplaats bleef echter onbeantwoord. 

Tot onze grote verrass ing meldde Marjo van Dijk-Witjas ons op 20 mei 1996, dat ze de 
week tevoren - tijdens h a a r vakantie op Samos - mevrouw R. Kammeraa t uit Alphen aan 
den Rijn had ontmoet die in he t bezit was van drie gevelstenen uit Breukelen. Ze had die in 
1977 bij de antiquair Roel Houwink in de Spiegelstraat te Amsterdam gekocht en was nu be
reid ze a a n de Historische Kring Breukelen te verkopen. Uit de omschrijving t rokken we 
de conclusie, dat he t de zoekgeraakte gevelstenen van Het Huys te Keyserrijck moesten 
zijn. Rien van Kralingen werd ook van de vondst op de hoogte gebracht. 

Op 30 mei 1996 zijn we gedrieën de stenen in Alphen aan den Rijn gaan bekijken, die 
daar 19 j a a r lang goed verpakt in de kelderbox hadden gelegen. Ze bleken in goede s taa t te 
zijn. De koop, voor een vriendenprijs, werd dan ook spoedig gesloten. 

Omdat de Historische Kring nog niet over een expositieruimte beschikt en omdat de 
gevelstenen voor de heer Van Kralingen een emotionele waarde hebben, heeft het bestuur 
van de HKB ze aan hem tegen een waarborgsom in bruikleen gegeven. U kun t ze binnen
kort in een van zijn boekwinkels aan de Herens t raa t bewonderen. 

Henk J . van Es 

1 A.A. Manten, 1990. Middeleeuwse molen aan de Danne. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaar
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Afb. 1. De gevelstenen van "Het 
Huys te Keyseryck anno 1661". 
De n a a m van he t hu i s werd in 
h e t v e r l e d e n op v e r s c h i l l e n d e 
man ie ren gespeld. (Foto H. van 
Walderveen, in Foto-archief His
torische Kring Breukelen.) 
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