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De begrafenis van Annigje Hannisje van 
Vliet, weduwe van Jan Boerefijn, 

Kockengen, 1815 
J.G. Bokma 

Daslook51, 3621 RR Breukelen 

Reeds geruime tijd ben ik bezig de geschiedenis 
van de boerderij Laag-Nieuwkoop 32 te Kockengen 
uit te zoeken. Deze boerderij, bekend onder de 
naam "Baron van Nagell-hoeve", is eigendom van 
de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, en 
wordt thans gepacht en bewoond door Jan van Eek. 

In het begin van de 19de eeuw was deze hof
stede nog eigendom van Annigje van Vliet, wedu
we van Jan Boerefijn. Over de laatste reis van deze 
Annigje gaat dit verhaal. Het biedt tevens een over
zicht van verscheidene in die tijd in Kockengen 
werkzame middenstanders. 

De zorg voor Annigjes nalatenschap 
Annigje Hannisje van Vliet woonde tot het over

lijden van haar man met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid in Waarder. Dat valt af te leiden 
uit de verantwoording van de uitvaartkosten, opge
maakt door Mr Jacobus Bredius, notaris te Woer
den. Bij het passeren van deze notariële akte waren 
als comparanten aanwezig Dirk van Schaardenburg 
Hillebrandszoon wonende te Kockengen, Gijsbert 
Kersbergen wonende te Breukelen en Jacobus de 
Koning wonende te Waarder, in "qualiteit als Exe
cuteuren in de Boedel en Nalatenschap" van wijlen 
Annigje Hannisje van Vliet, weduwe van Jan Boe
refijn. Zij waren daartoe door haar persoonlijk aan
gewezen in haar testament, gepasseerd op 1 decem
ber 1814 voor notaris Theodorus van Vliet te 
Maarssen, en "behoorlijk aldaar geregistreerd den 
zesden Maart Eenduizend achthonderd vijftien" 
etc. etc. 

Kosten van de begrafenis 
Uit de akte van boedelscheiding blijkt dat zowel 

de roerende als de onroerende goederen die de we
duwe Boerefijn had bezeten, door de afwikkelaars 
van haar nalatenschap werden verkocht. 

Hun verantwoording maakt tevens duidelijk dat 
Annigje in haar laatste levensfase in Kockengen 
moet hebben verbleven en daar is overleden en be

graven. In het "Eerste Kapittel en wel van de 
Doodschulden" verklaren de rendanten (de verant
woordelijke beheerders van de gelden) te hebben 
betaald: 

Aan Cornelis van Aken, meester-chirurgijn te 
Kockengen, wegens geleverde medicamenten tij
dens de laatste ziekte van de overledene, de somma 
van tien gulden en zestien stuivers, zegge 10:16:-. 
(Het streepje aan het eind geeft aan dat deze reke
ning sloot op 0 penningen. Vóór de invoering van 
het decimale muntstelsel rekende men in guldens, 
stuivers en penningen. Er gingen 16 penningen in 
één stuiver.) 

Aan Abram van Zijderveld, timmerman te Kock
engen was betaald, voor het maken en bekleden der 
doodkist, de somma van zeventien gulden en twaalf 
stuivers, zegge 17:12:-

Aan de dragers en geburen was voor hun inspan
ningen bij Annigjes uitvaart uitgekeerd de somma 
van zestien gulden en tien stuivers, zegge 16:10:-

Aan de armen was bij gelegenheid der begra
fenis gegeven de somma van zestien gulden en tien 
stuivers, zegge 16:10:-

Aan Rijnier Freem, doodgraver te Kockengen, 
betaalde men, voor de kosten der begrafenis, de 
somma van zestien gulden en twaalf stuivers, zegge 
16:12:-

Aan de weduwe Arie Bogaard, kastelijnesse te 
Kockengen, voor geleverde drank bij gelegenheid 
der begrafenis, de somma van vier gulden en zes 
stuivers, zegge 4:6:-

Aan Rutger Bakker, broodbakker te Kockengen, 
voor geleverd brood, de somma van vier gulden en 
zeven stuivers, zegge 4:7:-

Aan de heer Jan Wouter de Bruijn te Kockengen, 
wegens geleverde kruidenierswaren bij gelegenheid 
der begrafenis, de somma van vijftien gulden en 
achttien stuivers, zegge 15:18:-

Aan Dirk Homan, vleeshouwer te Kockengen, 
wegens geleverd vlees bij de begrafenis, de somma 
van zeven gulden negen stuivers en vier penningen, 
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zegge 7:9:4 
Aan Antonie van Soest te Kockengen, wegens bij 

de begrafenis geleverd brood, de somma van zestien 
gulden en zeven stuivers, zegge 16:7:-

Aan de heer Jan van Schaardenburg, bierbrouwer 
te Kockengen, wegens geleverd bier bij de begrafe
nis, de somma van vijf gulden, zegge 5:-:-

Aan twee bedienden bij de begrafenis, een gul
den en tien stuivers, zegge 1:10:-

Verdere uitgaven 
In het "Derde Kapittel enwel van allehanden 

uitgaafs" lezen we iets over de verdere uitgaven. De 
rendanten hadden betaald: 

Aan de notaris Jan Gijsbert Schuack te Woerden, 
wegens verdiensten in deze boedel, de somma van 
zeshonderdachtendertig gulden, een stuiver en zes 
penningen, zegge 638:1:6 

Aan Grove en Compagnie, kooplieden te Kock
engen, wegens in het jaar 1814 geleverde baaije en 
andere goederen, de somma van drie gulden, negen 
stuivers en acht penningen, zegge 3:9:8 

Aan Hendrik Kemper, wever te Kockengen, 
voor het weven van enig linnen, de somma van drie 
gulden en vijf stuivers, zegge 3:5:-

Voorts hadden de rendanten voldaan één gulden 
voor het tractement van de predikant der gemeente 
Waarder, zegge 1:-:-

Deze laatste heeft waarschijnlijk bemoeienis ge
had met de begrafenis van Annigje Hannisje van 
Vliet en werd daarvoor "vorstelijk" beloond. 

Bron 

Streekarchief Rijnstreek te Woerden, inventaris 147, Notariële 
archieven Zuid-Holland voor 1843. Standplaats Woerden, 
daarin nr. 8781. 

Gedicht op de restauratie van de toren 
van de Breukelse dorps kerk, ca. 1875 

H. van Walderveen 
G.W. van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Toen de restauratie van de toren 
van de Nederlandse Hervormde 
Kerk te Breukelen rond 1875 
voltooid was, schreef Gerrit 
Knijf het bijgaande gedicht. 

Wie was Gerrit Knijf? In de 
bevolkingsregisters van Breuke-
len-Nijenrode, Breukelen-St. Pie-
ters en Kockengen komt hij niet 
voor. Wellicht was hij een bouw
vakarbeider met poëtische inte
resses uit een andere gemeente, 
die bij de restauratie van de toren 
werkzaam is geweest. Als iemand 
nadere ophelderingen over zijn 
identiteit kan verschaffen, dan 
hoor ik dat graag. 

Het is overigens niet zeker dat 
Knijf het gedicht helemaal zelf 
heeft gemaakt. Het is grotendeels 
in nogal algemene bewoordingen 
gesteld. Hij zou gebruik kunnen 

hebben gemaakt van een be
staand gedicht, dat hij mogelijk 
op zijn manier aan de in Breu
kelen verrichte restauratiewerk
zaamheden aanpaste. Mocht ie
mand een vergelijkbaar dicht-
werkje kennen, dan krijg ik ook 
daarover graag bericht. 

Heil groet aan Hun Achtbaren Heeren 
Kerkeraad en ondergeschikte ambacht 
Basen 

De Toren van dit kerk gebouw 
Bevond zich in staat van zwanger 
De bouwval kwam nog nader bij 
Dus het kon zoo niet langer 
Maar ziet de Docter kwam hier bij 
Die ging diereckt besluiten 
Om met sterke Ambachts Medicein 
De bouwval te doen stuiten 
Toen kwam de Timmerman met hout 
De Metselaar met kalk, tras en steen 
De Smit met Ankers, in de Hoop 

De muur zal houden wel bij één 
Ik dank u Achtbre Kerkenraad 
Die zorg toonde vroeg en laat 
Tot voorkomst van ongelukken 
Mag ieder dit ten moede druken 
Maar mag nu den Hemel geven 
Schenken ons nog lang te leven 
Voor 's Heeren dienst en ambachts vleit 
Tot loon Gods vreugd in eeuwigheid 
En nu wensch ik nog U allen 
Gemeend van hart van stond tot stond 
Dat de Toren niet van zelfs vallen 
Maar door Amotie komen op den grond 
Leef nu nog gelukkig medemenschen 
Tot dat het leven U verlaat 
De Toren kan nog Eeuwen duren 
Die nu weer geheel in welstand staat 

UED DW Dienaar Gerrit Knijf 

Bron 

Archief Hervormde Gemeente Breuke
len, inv. nr. 62A. 
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