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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

11. De huizen nummer 12 t /m 15 aan de Dannegracht 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

De locatie in het verleden 

In twee vorige artikelen1 heb ik de geschiedenis weergegeven van het 
huis Dannegracht 16, het buitenplaatsje Vecht en Dam. Dat ligt op de ooste
lijke helften van de vroegere strook grond 1/2 en vooral strook 3 ten zuiden 
van de Danne. De andere huizen en tuinen aan de Dannegracht liggen op de 
westelijke helften van deze stroken, waarvan strook 3 leenroerig was aan 
het Huis Nijenrode. De westelijke helften van de derde en van de eveneens 
leenroerige vierde strook vererfden in 1645 van Maijge Joosten op haar neef 
Jacob Jansz Spies en in 1666 op diens zoon Jan Jacobs Spies. Jan verkocht 
zijn "boomgaard daer een huis op staende" aan Cornelis Gijsbertsz Kaan, 
waarna op 3 mei 1666 de grond van het leenhof van Nijenrode werd overge
dragen aan de nieuwe eigenaar.2 Het noordelijke deel van deze boomgaard, 
waar nu de tuinen van de huizen aan de Dannegracht zijn, bleef na 1682 nog 
voor een groot deel het bezit van de erfgenamen van Jan Gijsbertsz Kaan. 

Aan de Dannegracht lagen in 1645 nog maar twee huizen: het huis en erf 
van Abraham Tonisz van Osch en het huis van Jan Cornelissen. Het eerste 
zal op de hoek bij de brug in de Dannestraat hebben gestaan, het tweede on
geveer halverwege de Dannegracht. 

In 1681 tekende Bernard de Roy op zijn Gront Caerte van Breuckelen de 
huizen aan de Dannegracht en voegde er een lijst van eigenaren bij. Het 
hoekhuis van Van Os was toen het eigendom van Jan Hol, het huis van Jan 
Cornelissen maakte deel uit van een blokje van drie huizen, dat evenals de 
andere huizen aan de gracht in het Rampjaar 1672/1673 was verwoest. 

De herbouw van deze drie huizen vond pas jaren later plaats, want het 
westelijke van de drie was in 1680 nog "een ledig erf waar eertijds een huis 
heeft gestaan". Het middelste huis, eigendom van de erfgenamen van 
Huibert Petersz, was zelfs in 1685 nog een "erf met ruïne". Het verwoeste 
oostelijke huis was het eigendom van Hendrik Cornelisz, waarschijnlijk een 
nakomeling van bovengenoemde Jan Cornelissen. Dit huis zal omstreeks 
1681 herbouwd zijn, want in december 1682 bij de verkoop van het aangren
zende ledige erf door Jan Jacobsz van der Horst werd het aangeduid als "de 
huysinge en de grondt van Hendrick Cornelisz Kuijper". Het huis dat nu op 
deze plaats staat, is door een steegje gescheiden van de vier aaneengebouw-
de huizen ten westen ervan. 

Het huis Dannegracht 14 -15 

ca. 1680 - 1750 de kuipersfamilie Van der Sluys 

Het huis Dannegracht 14 - 15 (het dubbele huisnummer herinnert aan de 
tijd dat het uit twee woningen bestond) was vóór 1673 de woning van Hendrik 
Cornelisz. In de akten die betrekking hebben op belendende percelen3 wordt 
in de periode 1682 - 1686 Hendrik Cornelissen Cuijper of Hendrik Cornelisz 
Kuijper genoemd. De toevoeging zal de aanduiding van zijn beroep zijn 
geweest, want van zijn zoon Pieter Hendriksz weten we dat hij kuipen 
maakte.4 Vader en zoon zullen in dit huis niet alleen vaatwerk voor veehou-
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ders, maar ook tonnen voor de nabijgelegen brouwerij hebben vervaardigd. 
In 1728 repareerde Pieter voor 1 gulden en 4 stuivers de olieton van het 
gerecht Breukelen-Nijenrode, waaruit de straatlantaarns werden gevuld.5 

Het erf ten zuiden van het kuipershuis behoorde, zoals blijkt uit de koop-
voorwaarden van Vecht en Dam, op 11 november 1682 niet meer tot de boom
gaard van de familie Kaan, maar was toen al eigendom van Hendrik 
Cornelisz. Hij was voor dit erf leenman van Nijenrode, wat wordt bevestigd 
in de leenbrief van 25 augustus 1685 voor Jan van der Voort.3 In 1692 zal zijn 
zoon Pieter Hendriksz van der Sluys leenman zijn geweest, want Hendrik 
was toen al overleden. 

Dit laa ts te blijkt uit de verkoopakte van een huis in de zuidwesthoek van de Nieuwstraat 
(nu midden op het oostelijke deel van de Kerkbrink, voor de slijterij op nr. 25) door de wedu
we en de erfgenamen van Mr Hendr ik Vermeulen.6 Als kleinzoon behoorde Pieter tot die 
erfgenamen. Uit de akte blijkt ook, dat Pieter de achternaam Van der Sluys niet zelf had 
bedacht , m a a r da t zijn toen al overleden vader die naam ook had gedragen: "nagelaten 
zoon van Hendr ik Cornelisz van Sluys en Maria Vermeulen, in h a a r leven egtelieden". 
Samen met de bakker Cornelis Thonis van Loenen uit de Brugst raa t kocht Pieter dit huis 
van wijlen zijn grootvader . 

Tussen 1704 en 1726 t rad Pieter verschillende malen op als getuige voor zijn buren, de 
dames Van der Voort, bij he t passeren van akten bij de notarissen Hendrik Verwoert en J a n 
van der Horst te Breukelen.7 

Pieter woonde tot 1749 op de Dannegracht, want tot dat jaar betaalde hij 
daar de dorpslasten. Hij moet een tamelijk welgesteld man zijn geweest, 
want in 1720 bedroeg zijn aanslag 6 gulden en 4 stuivers, terwijl de dames 
Van der Voort 11 gulden en 2 stuivers betaalden en brouwer Jacobus Jansz 
van der Horst 8 gulden en 8 stuivers.8 Later werd hij als minder welvarend 
beschouwd, want na 1729 betaalde Pieter meestal 4 gulden en na 1745 nog 
slechts 2 gulden per jaar. 

Pieter was getrouwd met Josina van Noy, bij wie hij twee kinderen had: 
Maria en Hendrik.9 De zoon trouwde op 11 oktober 1731 met een meisje uit 
Kortenhoef.10 Toen de ongehuwde Maria van der Sluys in 1750 haar ouder
lijk huis op de Dannegracht verkocht, was haar broer Hendrik al overleden. 
Voor diens minderjarige zoon Jan Hendrikse van der Sluys traden als 
voogden op Anthony van Loenen, bakker in de Brugstraat (nu nr. 14) en Cors 
Slebus uit de Dannestraat. 

In 1755 woonde de bejaarde Maria van der Sluys bij haa r neef Anthony van Loenen,11 

m a a r kon he t in zijn huis ten gevolge van angstvisioenen niet langer u i thouden. Ze liet 
toen een verklar ing 1 2 door schout en schepenen opstellen, dat zij "geduerende eeniege tijd 
sig me t Continueele toevallen van benauwtheijd en aanvegtinge van b innen de rmaa ten 
vond aangedaan en bestreeden, da t het bange sweet haa r uijtbreekt en des nagts als sij 
alleen in h a a r slaapvertrek was off te bedde leijt met soo angstvalliege en naargeestiege 
gedagten is beset, dat het haar toescheen of er een bose geest bij haar was of met haar om
ging". M a r i a kon daarom niet bij h a a r neef in de Brugs t raa t blijven wonen en wilde naa r 
h e t ve rzo rg ingshu i s te U t r e c h t van "Monsr. J a n Stouw in de groene Steeg, g e n a a m t 
Rustwijk". Ze verzocht h a a r neef "om haa r aldaar te willen besteeden ten eynde om er bij 
provisie te verblijven en opgepast te worden soo als sal behooren". 

1750 -1756 Pieter van Steekelenburgh 

Bij de publieke verkoping op 7 mei 1750 werd Pieter van Steekelenburgh 
eigenaar van het voormalige kuipershuis.13 Het beroep van Pieter is niet 
met zekerheid bekend; misschien is hij hoedenmaker geweest, want later 
bevonden zich allerlei hoedenmakersgereedschappen in dit huis. Zij bleven 
er tot in 1756. 

Pieter had tevoren in een ander huis in de Dannestraat gewoond, waar hij al vanaf 1723 
dorpslasten had betaald. Hij was toen getrouwd met Jacomijntje Harmsz , van wie hij in 
1729 een dochter Maria en in 1732 een zoon Gerrit kreeg. Zijn vrouw en zoon zijn daa rna 
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overleden, want in 1737 kregen Pieter en zijn vrouw Jacomijntje van der Leemkolk een 
tweeling met de namen Gerrit en Johannes.14 

1756 - 1806 Evert Beyering, tuinman 

Pieter en zijn vrouw, die een testament op de langstlevende hadden, ver
kochten in 1756 hun huis en erf aan hun schoonzoon Evert Beyering, die in 
1753 met Maria van Steekelenburgh was getrouwd.15 Omdat het achtererf 
van Everts huis geen vrije grond was, werd er een leenakte voor opgemaakt 
voor het Leenhof van Nijenrode.16 Nadat Evert zijn vrouw had verloren, her
trouwde hij in 1763 met een meisje uit Amsterdam.17 Hij bleef op de Danne-
gracht wonen en betaalde tot 1768 ƒ 2 in de dorpslasten. Hij zal in 1769 
verhuisd zijn, want in dat jaar betaalde een Gert Beyering deze belasting. 
Waarschijnlijk was het huis gedeeltelijk verhuurd aan Jan van der Neut, 
die van 1766 tot 1779 voor zijn woning in het pand ƒ 1 per jaar dorpslasten 
betaalde. Van 1780 tot 1799 betaalde de kuipersknecht Evert Spier eenzelfde 
bedrag aan dorpslasten. Spier woonde er in 1783 met twee personen boven en 
één persoon onder de tien jaar oud en zijn belasting was "gezet" op ƒ 6 per 
jaar.18 

Het huis was gesplitst in twee woningen, waarvoor Evert Beyering in 1790 
tweemaal 5 stuivers klepgeld betaalde.19 Deze belasting, waaruit het salaris 
van de nachtwaker of klepperman20 betaald werd, drukte niet op de bewo
ners van de huizen, maar op de eigenaren. Evert is tot 1806 eigenaar van het 
huis gebleven, dat van 1789 tot 1792 door zijn schoonzoon, de hoedenmakers-
baas Johannes Frowijn werd bewoond. Die moet tamelijk welgesteld zijn ge
weest, want hij betaalde ƒ8 per jaar aan dorpslasten. Johannes had echter 
niet veel hoeven uitgeven voor de inrichting van het huis, want hij had een 
groot deel van de inboedel in 1788 van zijn schoonvader geleend.21 

Tot de huisraad behoorden drie bedden met elk een peluw en twee kussens, 12 bedde-
lakens en slopen, 4 dekens, 6 servetten, een "ijke kabinet en de laataafel", twee paar 
gordijnen, 12 stoelen en 2 tafels, een tinnen koffiekan, de bierkan, twee dozijn "porselijn 
coffiegoed", 12 roomkleurige borden, 12 porseleinen borden, een schotel, een doofpot, drie 
spiegels, een "postelijn stel", een "bijbel met zijn leesenaar" en nog een "leesenaar". 
Tot de inboedel behoorden ook "gereetschappen tot de Hoedemakersfabriecq noodig", een 
koperen verfketel, een walketel, vijf dozijn vormen en vier dozijn hoedenkasten. Of Evert 
Beyering ooit het vak van hoedenmaker heeft beoefend, is niet bekend. Volgens de akte uit 
1788 was Evert "tuynman" van beroep. 

1806 - 1811 Corneas Schuurman, koopman 

In 1806 woonde Evert Beyering in Loenen, waar hij zijn plaatsgenoot Jan 
van Veeren machtigde het huis te Breukelen te verkopen. De koper was 
Cornelis Schuurman, eigenaar van het aangrenzende Vecht en Dam. Hij 
betaalde ƒ 380 voor de "huysinge en erve geapproprieerd tot twee woningen, 
benevens een houten schuur alhier op de dangraft, zijnde het huis vrij allo-
diaal goed en het erf leenroerig aan Nijenrode".22 Nadat Schuurman in 
Duitsland was gaan wonen, liet hij zijn bezittingen te Breukelen op 27 april 
1811 in het openbaar verkopen. Dat gebeurde "ten huize van Johannes 
Koning, Casteleyn in het geregthuis te Breukelen". In de koopvoorwaarden 
stond, dat het huis aan de Dannegracht toen was "gemerkt No. 79 int 
rood" en tot 1 november 1811 was verhuurd aan de timmerman Jan van 
Beusekom. 

1811 - 1832 Bartholomeus van Eijk, smid, en Margaretha Bieshaar 

Het huis werd op 6 juli 1811 naar de nieuwe eigenaren, de zwagers Bar
tholomeus van Eijk en Folkert van Niekerken, getransporteerd.23 Een jaar 
later, op 22 juni 1812, werden Bart van Eijk en zijn vrouw eigenaar. Het huis 
aan de Dannegracht droeg toen het huisnummer 78. In 1823 erfde Marga-
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Afb. 1. De Dannegracht, zomer 1992 (foto uit de collectie van Mw. J. Rufer). 

re tha Bieshaar, de weduwe van Bart van Eijk, het huis. Dit kreeg in 1832 de 
kadast ra le aanduidingen Sectie C, nr. 3 en 4 (huis en erf 98 el; tuin 1 roede 
12 el). Het huis werd tot klasse 17 gerekend met een "belastbare opbrengst 
gebouwd" van ƒ33 per jaar.24 Margaretha overleed in 1833 op Vecht en Dam. 
Op 30 maar t 1833 werd haar huis aan de Dannegracht ten behoeve van de 
erfgenamen geveild "ten huize van Dirk de Kruijff kastelein in het Staten-
wapen te Breukelen".25 

De omschrijving in de koopvoorwaarden luidde: "Een weldoortimmerd woonhuis Erve 
en tu in , s taande ende gelegen te breukelen aan de Dangracht gemerkt No. 78". De hoogste 
bieder zou een premie van ƒ 5 ontvangen. Dat hoogste bod werd gedaan door Hendrik Gerr i t 
Vorkink "meester k leedermaker wanende te Breukelen voor de somma van ƒ 575". Omdat 
dit bod "in de slag" niet werd verhoogd, werd het perceel aan Vorkink toegewezen. 

1833 - 1900 Hendrik Gerrit Vorkink en zijn zoon Anthonie, kleermakers 

De in 1803 te Lochern geboren kleermaker Vorkink betrok in 1833 zijn 
koophuis , waar zijn zoon en hij vervolgens bijna 75 j a a r lang een kleer
makerij hadden. Dit huis met het oude nummer 78 kreeg bij de samenstel
ling van het Bevolkingsregister in 1849 de aanduiding Wijk A nr. 156 en in 
1860 Wijk A nr. 167. Het gezin van Hendrik Vorkink telde in 1849 negen 
kinderen, maar na de dood van zijn vrouw in 1861 woonde Vorkink nog 
slechts met zijn zoon Anthonie en dochter Cornelia aan de Dannegracht . 2 6 

Hij werd 91 jaar oud en overleed op 29 april 1894. 
Zijn ongehuwde oudste zoon Anthonie was toen 60 jaar oud en zette de 

kleermakerij voort. Tot zijn dood in 1907 woonde Anthonie samen met zijn 
vier j a a r jongere zuster Cornelia in het ouderlijk huis, dat toen genummerd 
was Wijk A nr. 188 en in 1890 Wijk A nr. 227. De kleermakerij zal toen 
niet meer voldoende opgeleverd hebben voor hun levensonderhoud, want in 
1900 verkocht hij het huis aan de loodgieter Johannes Louis Spijker27 uit de 
Herens t raa t , van wie hij het voortaan huurde. 
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1900 - 1921 Johannes Louis Spijker en erfgenamen 

Ook na 1907 verhuurde Spijker het huis. Door vererving kwam het in 1910 
in bezit van zijn zoon Pieter Gerardus Spijker te Maarsseveen, en in 1919 
werd het huis eigendom van diens weduwe. 

In 1907 kwam de in 1872 geboren gemeentearbeider Hendrik van Donse
laar in het huis en woonde er met vrouw en twee kinderen tot hij in 1913 
n a a r het Kerkplein vertrok.28 De volgende bewoner was de 50-jarige sigaren
maker J a n de Jong, die het huis deelde met zijn vrouw, vier k inderen en 
twee kostgangers. In 1916 betrok de 25-jarige metselaar Gijsbert Vermeulen 
m e t zijn vrouw en drie k inderen he t hu i s . In 1918 k w a m t i m m e r m a n 
Teunis Spee er met zijn vrouw en twee kinderen wonen. 

Hoewel de kadastrale legger niets vermeldt over afbraak of vernieuwing, was het huis 
toen niet meer hetzelfde als in 1685. Waarschijnlijk is het in de 19de of aan het begin van de 
20ste eeuw verbouwd. De in 1919 in dit huis geboren Elisabeth Spee29 herinnert zich, dat de 
voordeur links van de voorkamer was. Daarachter was de gang naar de achterkamer, 
waar een keuken was aangebouwd. In die achterkamer was een bedstee en op de boven
verdieping waren twee slaapkamers. In de poort aan de westkant van het huis was een 
schuin geplaatste deur, die toegang gaf tot de tuin. Achter in de tamelijk diepe tuin waren 
een bergschuur en een pleehuisje, dat vroeger op de erachter gelegen sloot loosde. Nadat die 
gedempt was, kwam er een beerput die zo nu en dan door Tinus de Wit werd geleegd. De 
inhoud bracht hij met een kruiwagen naar zijn praam die in de Dannegracht lag en waar
mee hij naar de stortplaats bij het Merwedekanaal voer. Tinus de Wit moest ook wel de 
Danne uitbaggeren, maar meestal gebeurde dat voor rekening van de aanwonenden door 
Van der Velde uit het Rooie Dorp. Moeder Spee heeft haar wasgoed nooit op haar stoep in de 
Danne gespoeld, omdat ze het water te vies vond. Het water haalde ze bij de gemeentepomp 
in de Dannestraat, want haar eigen pomp tegen de buitenmuur van het huis gaf bruin water. 
In 1926 kreeg de familie Spee waterleiding en elektriciteit. Een gasaansluiting kwam er 
pas in 1931, want tot dan kookte moeder Spee op petroleum. Ze kreeg vaak groente uit de 
aangrenzende moestuin van Vecht en Dam, toen daar de familie Spaargaren woonde. Bep 
Spee en haar vriendin Truus Pfeiffer mochten daar ook wel eens morellen en kruisbessen 
plukken. 

1921 - 1952 Jan Dirk Klarenbeek en erfgenamen 

Op de veiling van 16 december 1921 kocht t immerman J a n Dirk Klaren
beek, die evenals de huurder Teunis Spee bij aannemer De Bruin werkte, het 
h u i s . 3 0 Hij was familie van de vorige eigenaars en woonde in de Heren
s t raa t op nr. 92, waar zijn vrouw een kruidenierswinkel had. Na he t over
lijden van J a n Dirk op 25 november 1932 kwam het huis op n a a m van zijn 
weduwe Anna Hendr ika Borgstede en zijn dochter Engel ina Magda lena 
Anna Klarenbeek. De familie Klarenbeek bleef in de Herens t raa t wonen en 
verhuurde het huis aan de Dannegracht. Toen de familie Spee in 1938 n a a r 
de Engel de Ruyters traat was verhuisd, kwam Jan Keiman met zijn gezin 
er wonen. Nadat diens weduwe in 1943 naar Kerkplein 7 was gegaan, huur
de G.J. Wolzak het huis tot 1946. Het gezin G.J. Wannes woonde er tot 1952, 
waarna Hendrik Bruins er met zijn vrouw en dochter in kwam. 

1952 - 1981 Hendrik Bruins en erfgenamen 

In 1952 verkochten de dames Klarenbeek het huis voor ƒ2800 aan de 41-
jar ige zand- en grindhandelaar Hendrik Bruins. De kadas t ra le aanduid ing 
was nog Sectie C nrs. 3 en 4 (huis en erf 98 centiare, tuin 1 are 12 centiare). 
De belastbare opbrengst gebouwd was intussen gestegen tot ƒ 68. Hendr ik 
Bruins ging aan de Dannegracht wonen en had zijn opslagplaats voor zand 
en grind aan de Vecht ten zuiden van Nijenrode. Zijn schoondochter P.C. 
Bru ins - van Vliet erfde in 1975 het huis aan de Dannegracht. Zij verkocht 
het in 1981. 
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1981 - 1984 Carina P. van Hinten en Michael Prins 

De nieuwe eigenaren, Michael Prins en Carina P. van Hinten, hebben het 
huis grondig verbouwd. De aangebouwde keuken is afgebroken en vervan
gen door een badkamer en bijkeuken. Zij woonden tot 1984 in het huis. 

1984 - 1986 H.H. Dieffenbacher - van der Weyden 

Mevrouw H.H. Dieffenbacher - van der Weyden kocht het huis in 1984. 
Haar ouders hebben er tot 1986 gewoond. 

1986 - heden Jacoba Rufer 

Mevrouw Rufer woonde in Amsterdam en kende Breukelen doordat zij al 
vanaf 1960 de zomers vaak doorbracht in het familiehuis op een eiland in de 
t rekgaten achter de jachthaven van Ben Wiegmans. In 1986 kocht ze het 
huis op de Dannegracht en vestigde ze zich permanent in Breukelen. 

Het huis Dannegracht 12 -13 

Over dit voor een deel nog 18de-eeuwse huis heeft mevrouw N.C. Albers-
van Os in 1989 al in dit tijdschrift geschreven.31 Ze vermeldde toen de eige
naren, voor zover die bekend waren, en noemde tal van bewoners van het 
voor- en achterhuis tussen 1849 en 1965. Ik kan haar verhaal hier nog wat 
aanvul len. 

ca. 1670 - 1685 Huybert Peeters van Portengen, bakker, en erfgenamen 

Bij de verkoop in 1680 van het westelijke belendende "leedigh erf daer eer-
tijts een huysinge op gestaan heeft"32 werden als eigenaren van dit perceel 
genoemd: "de erfgenamen van Huybert den backer". Bernard de Roy noem
de in 1681 op zijn Gront Caerte van Breuckelen als eigenaar: "de erfgena
men van Huijbert Petersz". Toen in 1685 het erf van het in 1673 verwoeste 
huis was verkocht, verschenen in de t ransportakte 3 3 de volledige namen van 
de voormalige e igenaren: "Huybert Pietersz van Por tengen en Claesjen 
Vreeken, in hun leven echteluiden gewoond hebbend in Breukelen". 

Of zij in het verwoeste huis aan de Dannegracht een bakkerij hebben gehad, is niet 
bekend. Het terrein werd omschreven als "een Erve met de ruïne daarop sijnde, soo 't selve 
van outs gelegen is tot breuckelen aan de Danne, strekkende voor van de Danne tot aan 
seker erve dat leenroerig is aan den Hove Nijenrode, waarmede de acceptant op huyden ook 
verleent is". 

1685 - 1705 Gerrit Gerrits Webbe en erfgenamen 

De nieuwe eigenaar van deze ruïne was Gerrit Gerritsen Webbe, die ook 
het erachter liggende leenroerige erf had gekocht. Gerrit Webbe woonde van 
1670 tot 1705 aan de wes tkant van de Klaps t raa t ten noorden van "den 
Ruwielschen Acker" en de daarbij aans lu i tende "kercke Boomgert", dus 
aan de huidige Hazeslinger ongeveer waar nu het Parochiehuis staat . Het 
huis op de Dannegracht zal hij verhuurd hebben of als opslagplaats hebben 
gebruikt. Gerrit Webbe had twee dochters: Jannigje die met Willem van der 
Hors t en Margrietje die met Jasper Bonecamp was getrouwd.3 4 De beide 
schoonzoons brachten na Webbes dood35 enkele van zijn huizen in veiling. 
Da t gebeurde op 10 december 1705 "ten huyse van J a n van der Horst , 
Geregtsboode van Breukelen Statengeregt en Herbergier in de Keysers 
Kroon bij de kerk aldaer" (nu Straatweg 106, res taurant De Danne). Het huis 
in de Klapstraat werd het eigendom van Baerend Engelbart, op wiens naam 
het op 10 februari 1706 werd overgeschreven. Het huis aan de Dannegracht 
ging voor ƒ325 naa r J a n Claassen Koek. 
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Afb. 2. De achterzi jde 
van de hu izen Danne-
gracht 11 en 12/13 zoals 
J . K o l l e m a n die om
s t reeks 1954 schilder
de, toen hij inwoonde 
bij zijn schoonvader B. 
van Schip op nr. 11. Het 
schi lder i j is door me
v r o u w Van S c h i p ge
s c h o n k e n a a n m e 
vrouw Albers. (Foto H. 
v a n W a l d e r v e e n , i n 
F o t o - a r c h i e f H i s t o 
r i s che K r i n g B r e u k e -
len . ) 

1705 - 1750 Jan Claassen Koek en erfgenamen 

Pas een halfjaar later werd het nieuwe bezit op naam van de koper ge
steld.36 Ook het leenroerige erf was in de koop begrepen. Daarvan werd in de 
kopie van de koopbrief als bijzonderheid vermeld: "een stuk erf buiten den 
Dandijk agter de voorz. Huysinge sijnde eertijds gemeen geweest met een 
Boomgaert die van Carel Marcenier sijn erf of hofsteede Westwaerts op 
streckende tot aen oude Jan Cornelis Heus erve of boomgaert toe en nader-
hant daervan gesplit". 

Tussen 1685 en 1705 was op het westelijk gelegen erf, dat in 1681 aan Leendert Jansz van 
Otterspoor behoorde, ook weer een huis gebouwd. Op de open rechtsdag van 9 april 1721 eiste 
Trijntje Gerr i t s , de weduwe van Jan Claassen Koek, dat t immerman Albert van Wees, de 
eigenaar van da t westelijke buurhuis , onder zijn dak een goot zou maken . Als reden voer
de Trijntje aan, da t "sey groot nadeel ende schaede" had aan "haer dack van he t waeter 't 
welke is vallende van gedaagdes huys". De daken waren toen meesta l met r ie t gedekt en 
dat was tamelijk kwetsbaar . Van Wees, die zelf in de Klapst raat woonde, bezat een aan ta l 
huizen in het dorp, onder andere op de hoek van de Kerkstraat en de Nieuwstraat , die hij 
ook niet zo goed onderhield.3 7 Toen Van Wees zich verweerde met te zeggen dat he t water op 
zijn eigen grond viel, antwoordde Trijntje dat dit bij zachte regen zo was, m a a r dat h e t 
water bij harde regen wel degelijk op haa r dak kwam en dat er vanouds een goot gelegen 
had, die voor gezamenlijke rekening was gemaakt . Tussen de hu izen was dus een smal le 
gang die tot h e t erf van Van Wees behoorde. Trijntjes b u u r m a n Pie ter van der Sluis en 
Jannigjen Gerr i ts Webbe waren met haa r meegekomen naar he t Rechthuys en konden dit 
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bevest igen. Ze zeiden, dat Van Wees inderti jd met Gerrit Webbe zaliger, voor gemene reke
ning een goot had gelegd, "welcke goot als nu door ouderdom vergaan is, m a a r tot evident 
bewijs als nog te sien is een houwvast aende muer daer deselve goot op gelegen heeft". De 
u i t spraak van schout en schepenen luidde dat opnieuw een gemeenschappelijke goot gelegd 
moest worden.3 8 

De weduwe Koek had twee zoons, Gerrit en Jan. Gerrit was in 1731 over
leden; toen werd op verzoek van zijn erfgenamen de waarde van het huis 
geschat . 3 9 Die was toen ƒ400. J a n Koek erfde het huis aan de Dannegracht 
en liet het na aan zijn weduwe Feijtje van Atteveld, die omstreeks 1740 in de 
Clap- of Herenstraat woonde. Het huis aan de Dannegracht zal na de dood 
van de weduwe van J a n Claassen Koek verhuurd zijn. H a a r kleinzoon 
Klaas Koek was op 30 november 1738 in de Pieterskerk te Breukelen ge
trouwd met de in Harderwijk geboren Catrina van Asselt. Zij hadden een 
slijterij op de hoek van de Brugstraat en de Herenstraat. Na de dood van zijn 
moeder verkocht Klaas Koek het huis aan de Dannegracht op 9 oktober 1750 
voor ƒ350 aan Jacob Schreurs.40 

1750 -1786 Jacob Schreurs 

De nieuwe eigenaar kon het huis niet direct betrekken, want in de koop-
voorwaarden stond dat het tot 1 mei 1751 was verhuurd aan Cornelis Jansz 
van den Boogert. Deze had in 1729 de betaling van dorpslasten in de Danne-
buur t overgenomen van zijn vader J a n Cornelisz van den Bogert, oud-tuin-
man op Nijenrode, die toen ongeveer 75 j aa r oud was.4 1 Cornelis betaalde tot 
1748 ƒ 1 dorpslasten voor dit huis. 

Jacob Schreurs was getrouwd met Stijntie Gerrits en had vijf kinderen: 
J a n , Gerri t , Cornelis, Geertruy en Christina Schreurs. Hij woonde al in de 
Dannebuur t , waar hij vanaf 1738 jaarl i jks 18 stuiver had be taa ld in de 
dorpslasten. In zijn nieuwverworven huis betaalde hij van 1751 tot 1787 
meestal ƒ 1,50 per jaar. In 1786 was hij weduwnaar geworden en verkocht 
hij met toestemming van zijn kinderen het huis voor ƒ 700 aan Pieter van 
der Heul . 4 2 

1786 - 1820 Pieter van der Heul en erfgenamen 

De t immermansknecht Pieter van der Heul4 3 en zijn vrouw hadden geen 
kinderen en benoemden tot hun erfgenamen hun nicht Lijsje Helmond, die 
me t de onderwijzer J a n J a n s e n te Zegveld getrouwd was, en h u n neef 
Evert Helmond te Uithoorn. Pieter betaalde in de Dannebuurt van 1786 tot 
1789 als bewoner 3 à 4 gulden dorpslasten per jaar en als eigenaar 10 stuiver 
klepgeld in 1791. In 1789 is hij verhuisd naar de Herenstraat , waar hij sinds 
1790 dorpslasten betaalde. 

1820 -1844 Jan Smit en zijn zoon Jan Jacobus Smit 

De erfgenamen verkochten in 1820 het huis aan de Dannegracht, dat in
tussen he t huisnummer 78 had gekregen, voor ƒ200 aan J a n Smit, timmer
m a n te Breukelen-St. Pieters.4 4 

Bij de instelling van het kadaster in 1832 was de tuinman J a n Jacobus 
Smit eigenaar.4 5 Het perceel kreeg de aanduidingen Sectie C nrs . 5 en 6 
(huis erf 1 roede 5 el; tuin 97 el). Het huis werd tot klasse 16 gerekend met 
een belastbare opbrengst van ƒ39 per jaar. 

1844 - 1856 Gerrit Duuring; Hermanus Hendrik Bekker en erfgenamen 

In 1844 werd Gerrit Duuring, die in 1823 de buitenplaats Vreedenoord 
had gekocht, eigenaar van dit huis aan de Dannegracht. Hij verkocht het 
nog datzelfde j aa r aan Hermanus Hendrik Bekker, de bode van de gerechts-
heerlijkheid Breukelen-Nijenrode die in de Kerkstraat woonde.46 Na diens 
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overlijden op 11 m a a r t 1849 werd het huis eigendom van zijn weduwe 
Helena van Stekelenburg en haar kinderen. Het huis werd toen door twee 
gezinnen bewoond en kreeg in het Bevolkingsregister van 1849 dan ook twee 
nummers . Het voorhuis werd Wijk A nr. 154, het achterhuis Wijk A nr . 155. 
De werkman J an Kapper woonde van 1849 tot 1872 met zijn vrouw en vier 
k inderen in he t voorhuis. In het achterhuis woonde de spoorwegwachter 
Willem Snel met zijn vrouw Anna Bekker en vijf kinderen. Anna was de 
dochter van de huiseigenaar Hermanus Bekker. Willem verhuisde na he t 
overlijden van zijn schoonmoeder in 1856 met zijn gezin n a a r h e t hu i s 
Kerkstraat 45. 

1856 - 1931 Dirk Koning en erfgenamen 

T i m m e r m a n Dirk Koning4 7 kocht het huis in 1856. Omdat het aan ta l 
woningen in Breukelen na 1849 toenam, kreeg het huis in het Bevolkings
register van 1860 de nummers A 165 en A 166, in 1875 A 186 en A 187 en in 
1890 A 225 en A 226. Het voorhuis werd door de familie Kapper bewoond, tot 
J a n in 1872 zijn vrouw verloor. Hij was toen 74 j aa r oud en zal bij zijn kinde
ren zijn gaan wonen. De volgende huurder , Gijsbertus Vermeulen , was 
een j a a r jonger, maar zijn vrouw werd in 1873 weduwe. Zij n a m toen twee 
bejaarde kostgangers in huis. Omstreeks 1875 huurde t i m m e r m a n Jacob 
van Lingen het voorhuis en woonde er 25 j aa r lang met zijn vrouw en twee 
kinderen. De volgende bewoners bleven er maar enkele ja ren . Dat waren 
achtereenvolgens schipper Nicolaas Boelhouwer, t i m m e r m a n G.J. Smink 
en smidsknecht Dirk Andries Takke. Van omstreeks 1908 tot 1943 woonde de 
in 1867 geboren schipper Boudewijn Vis met vrouw en vijf kinderen in het 
voorhuis. Tijdens de jaarlijkse overstroming van de Vecht, die vaak een tien
tal dagen duurde, woonde de familie Vis op de zolder. Omdat het voorhuis 
geen tuin had, deed moeder Vis de gezinswas in de steeg tussen de huizen. 

Het achterhuis bestond uit een keuken, een kamer met bedstede en een 
kleine zolder. In de aangebouwde keuken bevond zich de 1,70 mete r hoge 
toegangsdeur van deze woning. In 1856 kwam Johanna W. van Har l ingen, 
weduwe van H. Ketelaar, met haa r drie zoons in het achterhuis wonen. Het 
langst woonde er de tuinman Dirk Drost met zijn gezin. Hij huu rde he t 
achterhuis in 1860 en woonde er tot zijn vertrek naar Utrecht in 1899. Daar
na kwamen er de gezusters Ida en Wilhelmina Snel. Ida of Daat je was 
strijkster van beroep, maar had een zwakke gezondheid, waardoor ze niet 
Daatje Snel m a a r vaak Daatje Langzaam werd genoemd. Wilhelmina of 
Mijntje verkocht thee en koffie. Haar bestelwagentje, een soort hutkoffer op 
grote ijzeren wielen met massieve rubberen banden, kon net door de steeg en 
de poort naas t haa r huis.2 9 Het waren tamelijk deftige dames, die echter 
niet geheel in hun levensonderhoud konden voorzien en daarom werden 
bijgestaan door de diakenen van de Gereformeerde kerk.4 8 

Na het overlijden van Dirk Koning in 1883 erfden zijn weduwe Jacoba 
Doornenbal en haar dochter het huis. In 1886 kwam het in de kadas t ra le 
legger op naam van Jacoba's schoonzoon Nicolaas Wijnen, t i m m e r m a n te 
Maarsseveen, en in 1908 op naam van diens weduwe Jannet je Koning te 
Maarssen . Jannet je vermaakte in 1931 haa r huizen aan de Dannegrach t 
a a n de Diaconie van de Neder landsche Hervormde Gemeente te Breu
kelen.4 9 

1931 - 1969 Diaconie van de Nederlandsche Hervormde Gemeente 

Ook de diakenen verhuurden het huis, dat in 1920 de nummers Danne
gracht 12 en 13 had gekregen. De familie Vis bleef in het voorhuis wonen tot 
1942. In dat jaar kwam er de weduwe J. Keiman en in 1943 de weduwe D. 
Slotboom. Van 1944 tot 1948 woonde Gerrit van Os met zijn vrouw en twee 
dochters in het voorhuis, daarna gedurende twee j aa r J a n van Egdom met 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 12, nr. 1,1997 



35 

zijn gezin en van 1950 tot 1955 de heer C. van der Velde met vrouw en kinde
ren. Wouter Nab woonde er met vrouw en dochter van 1955 tot 1959, daarna 
de alleenstaande Geeske Sukkel tot 1961 en Willem Dalhuizen tot 1965. 

Toen de gezusters Snel omstreeks 1931 naar het Korenpad waren ver
huisd, kwam Adriana Verschoof, de weduwe van H. Menke in het achter
huis wonen. Het diaconiehuis aan het Kerkplein, waar zij gewoond had, 
werd afgebroken en vervangen door twee huizen voor de families Matthes en 
Mur. De weduwe Menke wilde geen geld van de diaconie en werd door haar 
k inderen onderhouden, die h a a r ieder ƒ 1,00 per week gaven. Zoon Kees 
echter, die een groentenhandel had, betaalde ƒ1,50. Haar dochter Johanna 
of Anna, die j a ren lang in Den Haag "gediend" had, kwam later bij haa r 
moeder wonen en verzorgde die tot haar dood in 1944. Anna Menke bleef 
daarna in haar eentje in het achterhuis wonen tot ze in 1961 overleed. De 
weduwe Geertruida van Vliet woonde er daarna tot 1968. Na haar vertrek 
verkocht de diaconie het huis. 

1969 -1970 C.W. de Leede 

De nieuwe eigenaar was de heer C.W. de Leede, die Het Regthuys van 
Breuke l en exploi teerde. Hij liet het huis verbouwen door t i m m e r m a n 
Gerwig, die de t u s s e n m u u r verwijderde. De heer en mevouw De Leede 
hebben het huis verkocht nadat hun kind in de Danne was geraakt en ver
dronken. De kopers waren de heer en mevrouw Albers. 

1970 - heden Johan Jan Albers en Neeltje Cornelia van Os 

Mevrouw Albers had een speciale band met het huis, want zij was in het 
voorhuis geboren toen haar ouders daar van 1944 tot 1948 woonden. De nieu
we eigenaars l ieten h u n oom, aannemer J . Oosterom te Breukelen, een 
nieuwe voorgevel in het huis zetten. De muren, die geen spouw hadden, en 
het dak kregen een grondige opknapbeurt. Bij het inrichten van hun tuin 
vonden ze verschi l lende m u n t e n , waarvan de oudste u i t 1739 s t amde . 
Omstreeks 1993 zijn het dak en de muren beter geïsoleerd en is de achter het 
hu i s gebouwde keuken door een nieuwe vervangen. In he t a r t ike l dat 
mevrouw Albers in 1989 over haar huis schreef, vertelde ze dat het voor hen 
een genoegen was om in dit historische pand te wonen.31 Dat is ook nu nog 
het geval. 

Noten 

1 H.J. van Es, 1996. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 9 en 10. Het huis Vecht en 
Dam tot 1805 en Het huis Vecht en Dam na 1805. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 
11, nr. 4, blz. 195 - 208 en nr. 5, blz. 258 - 271. Op blz. 268 staan in de laatste alinea twee fouten. De 
derde voornaam van de heer Molenkamp is niet Cornells, maar Carel. De eerste zin moet luiden: Na 
het overlijden van zijn grootvader in 1980 werd Rudolf Molenkamp, samen met zijn echtgenote 
Cornelia Leeman, op 1 december 1980 eigenaar van het buitenplaatsje. 

2 Rechterlijke Archieven (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 2042. Repertorium op de leenregisters van 
Nijenrode over ca. 1523 - 1677. 

3 Huisarchief Vechte en Dam, Copia authentica vande Coopconditien wegens het Huijs gecompeteert 
hebbende Jacob de Kinder ende nu de Heer Johan Vander Voort, d.d. 11.11.1682: "streckende voor uijt 
de Rev ie re de vech t tot a c h t e r a a n t Erf Van Hendr i ck Corne l i s sen Cui jpe r toe". Archief 
Dorpsgerechten (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 365, fol. 143 -145, t ransportakte d.d. 27.8.1686. 

4 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 50 - 51, transport van het middenhuis d.d. 15.6.1706: "daer 
ten oosten Pieter Hendriks van de Sluys". Huisarchief Vecht en Dam, Verheffingh van 't Leen door 
Johanna van der Voort, d.d. 12.11.1726: "streckende uijt de Vecht tot agter aan het Erf van Pieter 
Hendricksz vander Sluijs kuijper". 

5 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 40, Uytzettinge 
van Dorpslasten en Kostergeld 1728 - 1729. 

6 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 188 - 189, transportakte d.d. 1.11.1692 van het op 25.10.1692 
verkochte "huys en erves daer Oostwaerts de plaets ofte nieuwe straat". De kopers waren Cornelis 
Thonisz van Loenen en Pieter Hendriks van de Sluis. In 1721 waren Pieter en Antony Cornelisz van 
Loenen samen eigenaar van dit pand, in 1729 was Pieter alleen eigenaar (Archief Dorpsgerechten, 
inv. nr. 361, open rechtsdag d.d. 6.8.1721 en inv. nr. 366, fol. 240, akte d.d. 9.6.1729). 
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7 Notarieel Archief (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 524, Machtiging voor Adriaen vander Cruys tot 
verkoop van grafstede in de Heilige Stee in de Kalverstraat te Amsterdam d.d. 28.7.1704; idem inv. nr. 
527, machtiging d.d. 13.7.1716; idem inv. nr. 529, fol. 184, Machtiging voor Gerrit van Rusten door 
J o h a n n a van der Voort als mede-erfgenaam van wijlen Abighell van der Voort d.d. 21.12.1726. 

8 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 32, Uytzettinge van Dorpslasten en Kostergeld 
1720 - 1721. 

9 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 11 verso, d.d. 16.6.1750: Transpor t van huis door Mar ia 
vander Sluys t.b.v. Pieter van Steekelenburgh. 

10 Trouwboek van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen (Rijksarchief te Utrecht) , 
inv. nr. 58: "Hendrik Pietersz vander Sluys, J.M. alhier te Breukelen, geassisteerd met zijn vader Pieter 
vander Sluys, en Zwaantje Smallenberg, J.D. van Cortehoeff doch mede wonende te Breukelen, ge
assisteerd met h a a r vader Gerbregt Smallenbergh te Cortenhoeff; 11 October 1731". 

11 De familierelatie tussen Anthony en Maria is niet helemaal duidelijk. Haar vader was van 1692 tot 
1721 wel samen met de familie Van Loenen eigenaar van een huis op de Nieuwstraat , m a a r was 
waarschijnlijk niet met hen verwant. Anthony was de zoon van bakker Cornelis van Loenen en 
Jacobje Óucoop. Op 5.5.1743 trouwde hij te Amsterdam voor de vijfde maal, nu met Geertruid van 
der Sluys, geboortig uit Nieuwersluys. Zij kan een nicht van Maria zijn geweest, waardoor dan de 
aanduiding "neef voor Anthony verklaard is. Voor Anthony van Loenen zie: H.J . van Es , 1993. 
Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen (1). Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaar
gang 8, nr. l ,b lz . 3 3 - 4 5 . 

12 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 63, Verklaringen voor Schout en Schepenen d.d. 22.1.1755. 
13 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 11 verso, d.d. 16.6.1750: Transport van huis door Maria van 

der Sluys ten behoeve van Pieter van Steekelenburgh. 
14 Doopboek van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van Breukelen (Rijksarchief te Utrecht) , 

inv. nr. 56, in data 21.8.1729,13.1.1732 en 9.6.1737. 
15 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 84 - 85, testament op langstlevende van Pieter van Stekelen

burg en Jacomijntje van der Leemkolk, egtelieden. Idem fol. 86, d.d. 4.1.1757: t ransport huis aan 
Danne door Evert Beyering, gekocht van Pieter van Steekelenburg "volgens Coopconditie in dato 
20 November 1756 te Breukelen gepasseert". Trouwboek van de Nederdu i t sch Gereformeerde 
Gemeente te Breukelen, inv. nr. 58: "Everardus Beyring, J.M. geboortig van Linrik uyt het Graafschap 
Teckelenburg (acte van consent van zijn moeder Margarieta Beyring) en Maria Stekelenburg, J .D. ge
boren en wonende te Breukelen, geassisteert met haar vader Peeter van Steekelenburg wonende al
hier; alhier in de kerk getrouwd den 22 April 1753". 

16 H. van Walderveen, 1993. Breukelse leenakten uit 1757 en 1796. Tijdschrift Historische Kring Breuke
len, jaargang 8, nr. 3, blz. 130. Archief Historische Kring Breukelen, inv. nr. DA 2502, leenakte Nijen-
rode d.d. 4.1.1757 wegens verkoop van een erfje "zijnde het oostelijk deel van een gewezen boom
gaard strekkende van het huis van Pieter van Stekelenburg zuidwaarts tot aan het erf van de Wed. 
Bonecamp, daar ten oosten de heer Joan Stoesak en ten westen Jacob Schreurs met het westelijk ge
deelte van de voornoemde boomgaard". 

17 Trouwboek van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen, inv. nr. 58: "Everd Beyering, 
weduwnaar van Mar ia van Steekelenburg wonende alhier en Christiena Beek, jongedochter geboor
tig van Vendelo, t hans wonende te Amsterdam. Alhier in de kerk getrouwd op den 8sten Mey 1763". 

18 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 238, Leyste en Summiere Staat van alle de in-
woonderen van breukelen Nijenrodes Geregte beneffens haar bestaan en conditie in dato den 2 May 
1783. Op nr. 135 van deze lijst staat Eevert Spier met een zetting van 6 gulden. Dat is geen hoog be
drag, want bij nr. 134 staat: "De Hr. J. Stoesak schout van deesen geregte, 4 persoonen boven 10 jaar , 
is gezet op 32 gulden". Bierbrouwer Cors de Jongh staat op nr. 141 met 8 personen ouder dan 10 jaar , 
een zetting van 72 gulden en voor zijn "brouwersneeringe" nog eens 225 gulden per j aa r . Op nr . 163 
(in de Achterstraat) staat: Johannes Frowijn, hoedemakersbaas, 6 personen boven en 1 onder de tien 
jaar , gezet op 30 gulden. 

19 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, Lijst van huizen die bij kunnen dragen in het Klepgeld, getekend 
18 november 1790. 

20 Oud Archief Gemeen te Breukelen-Nijenrode, inv. nr . 120, Uy t se t t inge van 't Sa la r i s van de 
Klepperman op desen 12en May 1711; idem vanden Nagtwaker off Klepperman van den Dorpe inge
gaan den l en J a n u a r y 1723. Teunis Joosten, Klepperman comt voor Zijn Jaerlijcx t ractement volgens 
publycque aennemingh deses van 90 gulden. 

21 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, fol. 182 verso, registratie van ter leen en in gebruik gegeeven goe
deren, d.d. 29.4.1788. 

22 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 370, fol. 143, d.d. 29.7.1806: "Transport van twee huysen aan de hr. 
Schuurman op de dangraft". 

23 Huisarchief Vecht en Dam, machtiging te Rheine d.d. 15.6.1811 en t ransportakte Vechtendam d.d. 
6.7.1811, waarin tevens t ransport van "nog een Huijs en Ere staande en geleegen als voren aan den 
Danne, daar ten oosten het vorig Perceel en ten Westen Pieter van der Heul naast geërfd en gelegen 
zijn, zijnde dit perceel almeede van Ouds Leenroerig geweest aan den Huize Nijenrode, gemerkt No. 
79 int rood". 

24 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), artikel 37 ten name van de 
Weduwe B. van Eyk, rentenierster; regels 5 en 6: Sectie C nr. 3 en 4. Zie over het echtpaar Van Eijk ook 
dit tijdschrift, j aa rgang 11 (1996), blz. 259 - 261. 

25 Huisarchief Vecht en Dam, proces Verbaal van Publieke Verkoop, d.d. 30.3.1833. 
26 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 154 ten name van Hendrik Gerrit Vorkink, kleermaker; 

overschrijving in dienstjaar 1895 naar art. 881 ten name van Anton Vorkink en Cornelia Vorkink. 
Verkoop in d.j. 1901. 

27 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 863 nrs. 3 en 4 ten name van Johannes Louis Spijker, 
loodgieter te Breukelen; in d.j. 1911 successie en overschrijving op n a a m van Pieter Gerardus Spijker 
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te Maarsseveen; in d.j. 1920 successie en overschrijving op n a a m van Hendrina van der Meulen, 
weduwe van P.G. Spijker. Verkoop in d j . 1923. 

28 De in 1913 geboren en in 1997 overleden Gijs van Dijk vertelde me in 1989 dat Van Donselaar ook 
doodgraver was en bij het ruimen van graven de kunstgebitten verzamelde. Hij had er een doos vol 
van. Op een avond had een spreker die in de Christelijke Bewaarschool (nu Kerkbrink 13) zou op
treden, op het station een koek gekocht en daarop zijn gebit gebroken. Toen de voordracht daardoor 
dreigde niet door te gaan, liet de voorzitter gauw de doos bij Van Donselaar halen en kon de spreker er 
een passend exemplaar uitzoeken. Na afloop van de voordracht zei de spreker, dat hij het gebit wel 
wilde houden. Hij veranderde echter van gedachten toen hij de herkomst vernam. 

29 Interview met mevrouw E. Kuiper-Spee te Breukelen op 4.1.1988. 
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