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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

15. De huizen aan de Brouwerij 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

De voorafgaande afleveringen in deze reeks1-2 gingen over het huis op de 
hoek van de Dannestraat en de Dannegracht en over de andere huizen aan 
de Dannestraat. Hier volgt, als laatste artikel in deze serie, de verdere ge
schiedenis van de huizen aan de Brouwerij. 

Het terrein van de huizen Brouwerij 4,6 en 8 

Waar nu de huizen Brouwerij nrs. 4, 6 en 8 staan, lag in de 16de eeuw de 
vierde strook land van de hofstede van Jan Gerrits, waarover ik eerder 
schreef.3 

In de 17de eeuw was er "een boomgaerd daer een huys op staende", 
waarmee Jacob Jansz Spies op 30 oktober 1645 werd beleend. Dit leen ging in 
1666 over op zijn zoon Jan Jacobsz Spies, daarna op schipper Jan Gijsbertsz 
Caen, die op de hoek van de Dannegracht woonde.4 

Op de Gront Caerte van Breuckelen die Bernard de Roij in 1681 tekende, 
staan op de hoek van de Dannestraat en het Brouwerspad twee huizen, 
waarvan de zijgevels en de daken evenwijdig aan de Dannestraat lopen. De 
voorgevels zullen toen aan het pad naar de brouwerij gestaan hebben. Deze 
huizen zijn in 1673 verwoest, want toen Jan van der Voort, de eigenaar van 
het huis Vecht en Dam, op 22 december 1683 dit perceel voor zijn zoon 
Marten van Halewijn van der Voort kocht, werd het in de akte omschreven 
als "Seecker Ruine en opstal bestaende in steen, Mueragie en houtwerck 
van een Huijs met Erve en Bongardt gelegen op den Hoeck vanden Dam-
straet tot Breukelen, streckende van aldaer Oostwaerts op, tot aenden halven 
dwarsslooth toe, daer ten Zuijden de Brouwerssteegh ende Noortwaerts de 
gemelte Unmündige Kinderen Van Neeltjen Jans Caen naestgehuijst ende 
geerft sijn". Van der Voort betaalde de erfgenamen van Jan Gijsbertsz Caen 
en Hendrickjen Crijnen ƒ 320 voor deze grond. We weten niet of Marten nog 
voor zijn dood in 1691 op dit terrein een huis heeft laten bouwen. 

Tachtig jaar lang het eigendom van Jasper Boonecamp en zijn erfgenamen 

In 1711 was dit perceel eigendom van Jasper Boonecamp, een handelaar 
in reuzel en varkens. Jasper was geboren in Vriezeveen en woonde in Am
sterdam toen hij op 26 maart 1699 in de Pieterskerk te Breukelen trouwde 
met Margrietje Gerrits Webbe.5 Het jonge paar woonde daarna in Breuke
len, eerst in de Klapstraat (thans Herenstraat), vervolgens vanaf omstreeks 
1722 op de hoek van de Dannestraat bij het pad naar de brouwerij. Hun huis 
zal op de plaats gestaan hebben van wat nu de twee links gelegen woningen 
aan de Brouwerij zijn (met de huisnummers 6 en 8). Deze waren oorspron
kelijk één huis met de voorgevel aan de Dannestraat. De nok van deze twee 
woningen is hoger dan die van het later gebouwde derde huis (zie Afbeel
ding 1). Toen aannemer J. de Bruin de twee huizen in 1958 renoveerde, vond 
hij oude fundamenten en een grote, gewelfde kelder. 

Van 1722 tot 1727 betaalde Jasper Boonecamp voor zijn woning in de Dan
nestraat ƒ 6 per jaar aan dorpslasten. Hij bezat ook een huis aan de Danne
gracht, dat hij als pakhuis gebruikte.6 Jasper moet een vooraanstaand 
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burger zijn geweest, want hij werd in 1714, 1717, 1722 en 1726 telkens voor 
twee jaar gekozen tot schepen in het Gerecht Breukelen-Nijenrode. 

Zijn oudste dochter Fijtje trouwde in 1725 met de zakenman Hendrick van Olden, met 
wie zij n a a r Hardenberg vertrok. Twee j aa r la ter kwam ze als 25-jarige weduwe in Breu-
kelen terug, waar haar moeder eveneens weduwe was geworden. In 1733 t rouwde Fijtje met 
de w e d u w n a a r Teunis van Emeren.7 Haar zuster Barbara Boonecamp trouwde op 6 jun i 
1734 met de in Muiden geboren David Ruarus.8 

Na Jaspers dood in 1727 bleef Margrietje Gerrits Webbe in de Dannestraat 
wonen, waar ze van 1728 tot 1759 de dorpslasten betaalde en de varkenshan
del voortzette. Haar dochters Fijtje en Barbara hielden de herinnering aan 
hun overleden vader levend door hun eerste zoons zijn voornaam te geven en 
de familienaam daar als tweede voornaam aan toe te voegen. Op 17 juni 1735 
werd in de Pieterskerk te Breukelen Jasper Boonekamp van Emeren gedoopt 
en op 19 augustus 1736 Jasper Boonekamp Ruarus.9 Hun grootmoeder 
Margrietje Webbe was beide keren als doopgetuige aanwezig. 

Op 4 september 1756 werd op verzoek van de erfgenamen van een zekere 
Jan Bonekamp de waarde van het achtste deel van Jaspers bezittingen 
geschat. Het achtste deel van het woonhuis van zijn weduwe met schuur 
en boomgaard bleek toen ƒ 150 waard te zijn; van het pakhuis aan de Danne 
was dat ƒ 60. Margriet Webbe overleed op 16 juli 1760, waarna haar drie 
dochters de onroerende goederen "in er minne" verdeelden. 

Afb. 1. De woningen Brouwerij 2, 4 en 8 te Breukelen (foto H. van Walderveen, 1998, in 
Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

Voor de opening van het testament1 0 gingen ze in 1761 naar notar is Rijk Kaste leyn in de 
Herens t r aa t . Van de onroerende goederen kreeg de jongste dochter Elsje, die m e t Teunis 
J a n s e Goedhaert was getrouwd, vier morgen weiland aan het Zuideinde van Por tengen met 
een waarde van ƒ 500. De oudste dochter Fijtje kreeg het ouderlijk huis met de stal en de 
boomgaard op de hoek van de Dannestraat ter waarde van ƒ1100 en het pakhuis met erf aan 
de Dannegracht ter waarde van ƒ 300. Voor de derde dochter Barber, die weduwe was van 
David Rua rus , werden geen onroerende goederen vermeld. Zij zal h a a r erfdeel in waarde
papieren of in muntgeld hebben ontvangen. 
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Teunis en Fijtje van Emeren gingen in 1760 in hun huis aan de Danne-
s t raa t wonen, waar ze vanaf dat j aa r ƒ 6 dorpslasten betaalden. Teunis over
leed daar in 1776. Zijn erfgenamen lieten in 1777 de helft van de waarde 
schatten van zijn "huijs en erve staande alhier te Breukelen op de Zuijdoost-
hoek van de Danstraat , strekkend van deselve straat oostwaarts ter halver 
sloot van de Tuijn van de heer Cors de Jong".11 Die halve waarde was ƒ600. 
Ook de waarde van de andere huizen van Teunis van Emeren werd geschat. 
De drie onder één dak in de Dannestraat1 2 waren ƒ 800 waard, het kleine 
huis naas t Het Keyserrijck ƒ600, een huis aan de westkant van de Heren
straat ƒ700, de twee huizen in de Kerkstraat ƒ300 en ƒ400. 

Fijtje Bonecamp, weduwe van Teunis van Emeren bleef tot haar dood in 
de Dannestraat wonen. Volgens de lijst van inwoners was zij op 2 mei 1783 
"rentenier" en woonden er twee personen in haar huis. Haa r belasting was 
"gezet" (vastgesteld) op 16 gulden.13 Na de dood van Fijtje lieten haar erf
genamen op 6 jun i 1785 de waarde van de door haa r nagela ten huizen 
schatten. Het "huis, stal en erve op de zuidoosthoek van de damstraat" werd 
op ƒ1250 geschat, de andere huizen waren samen ƒ2670 waard.14 

Op 29 april 1785 hadden schout Joan Stoesak en de schepenen Willem Doorewaart en 
Adr ianus Koster, op verzoek van de executeurs-testamentair Cors de Jong en Joost van 
Trigt , in he t s terfhuis alle k a s t e n met rode lak verzegeld. Dat waren "in de beneden 
Voorkaamer een ijke kab ine t , een porcelijnkast, een t i m m e r m a n s k i s t , een vas te k a s t 
onder de t rap . Voorts op de solder een ijke kist en in de b innenkaamer een Tuynmanskas t 
en een Linnenkast en een ijke Lessenaer". Toen de executeurs-testamentair op 9 mei 1785 
door schout en schepenen het sterfhuis lieten controleren en de zegels verbraken, verklaar
den deze: "alle de versegelinge door ons op den 29e April deeses j aa r s 1785 gedaan" onbe
schadigd te hebben aangetroffen. 

De bezit t ingen werden op 8 juli 1785 verkocht. Willem van Blaarkom, chirurgijn en 
e igenaar van Het Keyserrijck, betaalde ƒ525 voor het naast zijn huis gelegen huisje aan de 
Dannegracht . Het huis in de Klapstraat ging voor 435 gulden en 15 stuivers naa r timmer
man J a n van Beusekom. De huizen in de Kerkst raat werden he t eigendom van Pieter van 
Kempen en Wouter van Erkom. De drie huizen in de Dannes t raa t werden voor een onbe
kend bedrag eigendom van Joost van Tricht. 

Het huis op de hoek van de "Damstraat" en het brouwerspad kwam bij de 
verkoping in 1785 voor een onbekend bedrag in het bezit van de weduwe 
Barbera Ruarus-Boonecamp. In 1790 betaalde ze 15 stuiver klepgeld als eige
naar van dit huis in de Dannebuurt. Uit haar testament blijkt, dat Barbera 
twee zoons en drie dochters had. Na haar dood verkocht haar zoon Jasper 
Bonekamp Ruaris als executeur-testamentair op 7 november 1791 het huis 
met stal en boomgaard "op de zuydhoek van de Damstraat" voor ƒ 1350 aan 
de meester- t immerman J a n van Beusekom.15 

Bijna tweehonderd jaar het eigendom van timmerlieden 

J a n van Beusekom was in 1736 ten noorden van de Danneb rug (nu 
Dannes t raa t 7) gaan wonen en had daar een t immerwerkplaats gevestigd. 
Op 24 december 1746 liet hij als weduwnaar van Hendrikje van der Horst 
huwelijksvoorwaarden opstellen tussen hem en Marretje Bor, met wie hij op 
1 januar i 1747 trouwde in de kerk te Breukelen.16 Hij liet door notaris Mom 
te Breukelen in 1770 een akte van lijftocht en in 1776 een testament opstellen. 
Na het overlijden van zijn vrouw benoemde hij bij tes tament voor notaris 
Johan Stellingwerf op 18 februari 1783 "den schipper Anthony van Ginkel" 
en "den warmoezenier Gerrit Langezaal" tot voogden over zijn minderjarige 
kinderen. 1 7 

J a n overleed in 1797, waarna zijn zoon Klaas van Beusekom op 11 april 
1797 werd beleend met het huis en de werkplaats bij de brug in de Danne
st raat . Zijn jongere broer Cornelis ging daar echter wonen en werken. Die 
betaalde de dorpslasten van 1798 tot zijn dood in 1801, daarna zijn weduwe 
Gijsje van Hemert. 
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Gijsje verkocht in 1816 zowel haar woning als het in 1785 verkregen 
huis in de Kerkstraat aan bakker Ary de Jong.18 Nicolaas van Beusekom, 
meester-timmerman te Breukelen, was toeziend voogd over Gijsjes minder
jarige dochter Clasina van Beusekom. 

Nicolaas van Beusekom en zyn zoon Jan 

Nicolaas van Beusekom zal het huis op de hoek van de Dannestraat van 
zijn vader Jan van Beusekom gekocht hebben, want in 1796 betaalde hij 
dorpslasten in de Dannebuurt en in 1800 werd hij bij de verkoop van een 
belendend perceel als eigenaar genoemd. In 1798 betaalde hij ƒ 34 belasting 
op de consumptie voor vier personen boven en twee onder de 10 jaar.19 Hij 
was getrouwd met Anna van Kroonenburg en woonde tot 1830 in dit huis 
waar hij ook zijn bedrijf uitoefende. In 1828 werd hij weduwnaar; hij over
leed zelf op 16 februari 1830. Hij was toen ongeveer 78 jaar oud. 

Zijn zoon Jan van Beuzekom woonde sinds 1811 aan de Dannegracht in 
het huis "gemerkt No. 79 int rood" (nu nr. 15), dat hij van Evert Beyering 
huurde. Hij zal op 16 februari 1830 niet in Breukelen zijn geweest, want de 
overlijdensaangifte van zijn vader werd gedaan door de heel- en vroedmees-
ter David Nieuwenhoff en de gemeentebode Hendrik Hermanus Becker. De 
ambtenaar noteerde toen op de overlijdensakte van Nicolaas: "zijn ouders 
en geboorteplaats onbekend, ca . 79 jaar oud".20 Zoon Jan trouwde twee 
maanden later, op 17 april 1830, te Breukelen met de in Ede geboren Neeltje 
van Scharrenburg. Zij was toen 38 jaar oud en Jan 34 jaar. 

Op 12 juni 1830 werd voor notaris Pieter Augustus Voigt de akte van 
scheiding van de boedel en nalatenschap opgesteld.21 Daaruit blijkt dat er 
drie kinderen waren: Jan van Beusekom, meester-timmerman te Breuke
len, Abraham van Beusekom, bakker te Utrecht en Marritje van Beusekom, 
huisvrouw van Alexander de Jong Keizer, schoolonderwijzer te Doorn. Het 
"Huis, Erve en grond met een timmerschuur op de hoek van de Danstraat, 
gemerkt numero 72" werd toebedeeld aan Jan van Beusekom, die de zaak 
van zijn vader heeft voortgezet tot 1836. 

J a n was nog e igenaar van zijn ouderlijke hu is toen in 1832 h e t k a d a s t e r inges te ld 
werd.2 2 De percelen op de hoek van de Dannest raat kregen de aanduiding Sectie C nr . 17 
(huis en erf, 2 roeden 10 ellen, klasse 11, belastbare opbrengst gebouwd ƒ 9 0 per jaar) , nr . 18 
(schuur en erf 1 roede 50 el, klasse 21, belastbare opbrengst ƒ 15) en nr. 19 (tuin 4 roeden 
30 el). 

Op 1 november 1836 verkochten Jan en zijn vrouw de bezittingen op 
de hoek van de Danstraat voor ƒ4500 aan de timmerman Mijndert Meijers 
en zijn vrouw Gerritje Otten.23 Zij betaalden ƒ2500 contant en namen de 
hypotheek van ƒ 2000 à 5% over, die Jan van Beusekom op 17 juni 1830 bij 
Jhr Ferdinand van Collen had verkregen. 

Mindert Meijers 

De in 1811 te Loosdrecht geboren timmerman Meijers woonde van 1836 tot 
1854 met zijn gezin op de hoek van de Dannestraat. Op 6 maart 1840 lieten 
hij en zijn vrouw door notaris Snel een testament op de langstlevende op
stellen. Getuigen daarbij waren de fruitverkoper Barend Langez aal en de 
winkelier Cornelis Dorrepaal.24 Toen in 1849 het Bevolkingsregister werd 
opgesteld, kreeg het timmermanshuis de nummers 143 en 142. Het huis 
was al gesplitst in twee woningen, een aan de Dannestraat en een met de 
deur in de zijgevel aan het Brouwerspad. 

Kort na 1849 heeft Meijers achter zijn huis een nieuw huis aan het 
Brouwerspad laten bouwen, dat toen het huisnummer 142a kreeg. Dit huis 
was groter dan de andere twee woningen en werd in 1852 door Meijers 
verhuurd aan de veearts J.J. Noest. 
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De huizen kregen in 1860 nieuwe nummers: 153, 154 en 155; in 1874 werden die 175, 176 
en 177; in 1890 gewijzigd in 212, 213 en 214 (de timmerwerkplaats was nr. 211); na 1920 was 
het adres Brouwerij 4, 6 en 8. 

Mijndert Meijers dacht in het snel groeiende Rotterdam een beter bestaan 
te kunnen vinden en verkocht daarom in 1854 zijn huis, erf en werkplaats 
voor ƒ 4700 aan de timmermansknecht Hendrik Griffioen, die een eigen 
bedrijf wilde beginnen. 

Hendrik Griffioen en zyn zoon Arie 

Hendrik Griffioen was in 1822 te Oudhuizen bij Wilnis geboren en stamde 
uit een bekende molenaarsfamilie.25 Hij zal ook molenmaker zijn geweest; 
daarom liet hij in het koopcontract opnemen, dat de verkopers binnen 
een afstand van een uur gaans geen timmermans- of molenmakersaffaire 
mochten uitoefenen of met anderen daarin deelnemen, op straffe van ƒ 1000 
boete. Het transport van het gekochte erf met opstallen vond plaats op 
6 september 1854. 

Het t immermanshu i s bestond toen uit drie woningen, waarvan er één voor ƒ 5 0 per jaar 
tot 1 mei 1855 was verhuurd aan Cornelis Reijers en de andere, "het nevenstaande, aan den 
heer Johannes Jacobus Noest tot 1 mei 1855 met opzegtermijnen van drie maanden, voor 
ƒ 135 per jaar". 

Hendrik Griffioen was getrouwd geweest met Marretje Versloot. In 1849 was hun zoontje 
Leender t J a n te Mijdrecht geboren, maar Marretje overleed enige tijd la ter in Laag-Nieuw-
koop. Hendr ik woonde daarna bij zijn familie in Oudhuizen en kwam op 13 september 1854 
me t zijn 5-jarig zoontje naar Breukelen. 

Hendrik ging in het middelste huis (nr. 142) aan de Brouwerij wonen. Op 
14 mei 1855 hertrouwde hij met de in Kamerik geboren Neeltje Hardenbol, 
die hem op 22 december van dat jaar een dochter Antje schonk. In mei 1858 
verhuisde Griffioen met zijn gezin naar het oostelijke huis, nr. 142a. Zijn 
tweede dochter Wilhelmina overleed in januari 1861, toen ze ruim driejaar 
oud was. Intussen waren in 1859 en 1860 nog een dochter en een zoontje ge
boren, die na ruim drie maanden waren overleden. Moeder Neeltje overleed 
te Breukelen op 26 maart 1861, vier maanden na de dood van haar zoontje. 
Ze werd 36 jaar oud. Griffioen bleef als weduwnaar achter met zijn zoon 
Leendert Jan van twaalf en zijn dochter Antje van vijfjaar. 

Op 3 februari 1865 ging Hendrik een derde huwelijk aan met de 29-jarige 
Neeltje van Walderveen, die vier maanden later, op 23 juni 1865 al overleed. 
Hendrik zocht toen een huishoudster om voor hem en zijn twee kinderen te 
zorgen. Dat werd de 33-jarige Magdalena Moen uit Eist, die in februari 1868 
naar Breukelen kwam. Op 25 januari 1869 lieten Hendrik en Magdalena 
hun huwelijksvoorwaarden opstellen, ze trouwden kort daarna en op 24 juni 
1869 werd hun zoon Arie geboren. Magdalena (1835 - 1926) kreeg nog zeven 
kinderen, van wie drie dochters in leven bleven: Willemijntje Maria Ernesta 
(1872 -1944), Maria Ernesta (1875 -1951) en Janna Philippina (1878 - 1951). 

In 1867 verbouwde Hendrik Griffioen zijn huis, waarna de drie woningen 
een eigen kadasternummer kregen: Sectie C nr. 1307 (huis, timmerwerk
plaats, schuur en tuin 6 roeden 20 el), nr. 1308 (huis en erf 90 el) en nr. 1309 
(huis en erf 80 el). Het huis Sectie C nr. 1309 (nu Brouwerij 8) had de voor
deur nog in de Dannestraat. 

H e n d r i k Griffioen breidde zijn bezit in Breukelen uit , want in 1868 kocht hij He t 
Keyserrijck met de erbij behorende woningen en bouwde nog drie huizen en een loods ten 
westen ervan aan de Dannegracht. In 1888 kocht hij ook de daarachter gelegen steeg en de 
hu izen in de Koekenbuur t . 2 6 Hij bezat ook huizen aan de Straatweg, waar hij in 1883 
Vechtstroom-2 had gekocht en ten zuiden daarvan nog vijf huizen bouwde.27 

Hendrik overleed op 17 september 1891, waarna zijn jongste zoon Arie 
Griffioen het timmerbedrijf voortzette. In de akte van boedelscheiding 
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Afb. 2. De garages en de werkplaats van de erven De Bruin te Breukelen (foto G. Hof, 1989, 
in Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

d.d. 25.8.1892 werden de huizen en de werkplaats aan de Brouwerij aan de 
22-jarige Arie toegewezen. Zijn broer Leendert Jan en zijn zwager Dirk 
Jacobus van Santen, die met Antje Griffioen getrouwd was, erfden het Huys 
te Keyserrijck en de aangrenzende schuren en woningen aan de Danne-
gracht en de Koekenbuurt.28 

Arie Griffioen deed allerlei timmerwerk en maakte in 1898 voor de 
Gemeente Breukelen-Nijenrode een paalbeschoeiing langs de Stationsweg 
en in 1899 twee abri's bij de brug over het Merwedekanaal.29 Later was Grif
fioen ook leraar aan de Tekenschool te Breukelen en zelfstandig architect.30 

In 1910 trouwde hij met Johanna C. Entrop, een dochter van de in 1896 
overleden eigenaar van het State Wapen, wiens weduwe er tot 1904 hotel
houdster was gebleven. Magdalena Moen verhuisde in 1910 met twee doch
ters van de Brouwerij naar Straatweg B 205, het huis Spoor- en Vechtzicht 
van haar schoonzoon Stephanus Breuninghof. 

In 1921 trad Arie Griffioen als bouwkundig opzichter in dienst van de 
Gemeente Breukelen-Nijenrode. Hij verkocht toen zijn huis en werkplaats 
aan de Brouwerij en ging in het huis Straatweg B 207 (nu nr. 188) wonen, 
waar hij in 1926 overleed. 

Johannes de Bruin en zijn zoon Jan 

De nieuwe eigenaar van de huizen aan de Brouwerij was timmerman 
Johannes de Bruin, die dus de zesde timmerman in successie was die daar 
zijn bedrijf uitoefende. Zijn zoon Jan de Bruin zou de zevende worden.31 

Beiden bleven echter bij de Vechtbrug wonen, waar ook de oude werkplaats 
was. De timmerwerkplaats aan de Brouwerij vergrootte De Bruin tot opslag
loods en werkplaats voor machinale houtbewerking. Deze kreeg een eigen 
kadasternummer, Sectie C nr. 1887 (werkplaats en erf, 4 are 23 ca). De Bruin 
kocht drie el grond van Van Walderveen, de eigenaar van het buurhuis in de 
Dannestraat, en verbouwde de timmermanswoning (nu Brouwerij 4). Die 
kreeg het kadasternummer 1886 (huis, schuur en tuin 2 are). 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 4, 1998 



209 

Nada t J an de Bruin de huizen van zijn vader had geërfd, heeft hij ze 
in 1957 laten verbeteren. Hij liet ook de werkplaats opknappen en bouwde 
een rij garages op het erf (zie Afbeelding 2). De bebouwing kwam daarna 
onder één kadasternummer: Sectie C nr. 2386 (3 huizen, werkplaats, erf en 
garages 7 a 93 ca). De twee linkse huizen met een hogere nok bleken op oude 
fundamenten te s taan en een grote gewelfde kelder te hebben. De Bruin heeft 
die toen vol laten storten met zand. Een in de kelder gevonden stenen water-
filter en een vijzel zijn toen in stukken gebroken en verloren gegaan. 

Na he t overlijden van h a a r man bleef mevrouw A. de Bruin-Vos de 
huizen aan de Brouwerij beheren tot haar dood in 1997. Op 1 april 1982 dien
de zij een subsidie-aanvraag in voor woningverbetering van de drie huizen 
aan de Brouwerij. De heer J. de Gier, die het bedrijf van J a n de Bruin voort
zette, vernieuwde toen de electrische installaties en de keukeninrichting, 
plaatste douches en verving het plafond van zachtboard door gipsplaten. 

De bewoners van Brouwery 4 

Het huis Brouwerij 4 is jonger dan de andere twee woningen, het is 
groter maa r heeft een wat lager dak. Meijers heeft het waarschijnlijk kort 
na de nummer ing der huizen voor het bevolkingsregister van 1849 laten 
bouwen, want het kreeg daarin het voorlopige nummer 142a met J .J . Noest 
en zijn gezin als eerste bewoners. Dat zal in 1852 zijn geweest, want veearts 
Johannes Jacobus Noest had al omstreeks november 1851 een praktijk in 
Breukelen en bracht op 1 december 1851 zijn gezin voorlopig onder in de 
herberg Galgerwaard aan de Poeldijk (nu Stationsweg 24). Toen Meijers zijn 
timmerbedrijf in 1854 aan Hendrik Griffioen verkocht, was huis nr. 142a 
nog aan veearts Noest verhuurd. Die woonde er met zijn vrouw, twee kinde
ren en de inwonende broertjes Van Hulstein, tot het gezin op 29 april 1858 
naar Utrecht verhuisde. 

De gezondheidstoestand van het vee liet in de 19de eeuw veel te wensen over. Op last van 
he t Provinciaal Bes tuur werden daarom overal gezondheidscommissies ingesteld. Ook de 
gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode benoemde op 6 september 1842 een commissie "tot 
he t wekelijksch bezoeken van het Vee binnen deze Gemeente, zoo in de weiden als op de 
Stallen of er zich ook besmet vee bevindt, waarvan den Burgemeester geen kennis draagt". 
De commissieleden waren Nicolaas van Woudenberg en Hendr ik van der Grift, "beide 
veehouders en leden van de gemeenteraad".3 2 

Op 2 maar t 1845 werd voor het gemeentehuis op de Nieuwstraat (nu café Het Regthuys, 
Kerkbr ink) afgekondigd, dat de "te Loenen gestat ioneerde veear t s I.W.A. Har t wekelijks 
de gemeenten van het kanton zal bezoeken ten einde de veehouders de gelegenheid te geven 
hem te raadplegen of het vee ter bezichtiging aan te bieden". Iedere maandag van 9 tot 12 
uur zou hij in het Regthuys zitting houden. De tarieven waren: "raadpleging 10 et, echter 25 
et wanneer hij zich naa r de woning van de veehouder zal moeten begeven; de behoeftigen 
grat is en zulks boven de geneesmiddelen en bijzondere operatien volgens het tarief'. 

Op 11 november 1851 werd bekend gemaakt, dat de veearts J .J . Noest ten gevolge van het 
overlijden van veearts I.W.A. Har t voortaan op maandag zitting zou houden in het Regt-
huys , en dat J.A. Hinze, "als veearts wonend binnen deze gemeente, is erkend als rijks-
veear t s , zodat ook van zijn diensten gebruik gemaakt kan worden". In de raadsvergade
ring van 13 mei 1852 werd het Gemeenteverslag over 1851 door "den secretaris overluid 
voorgelezen [burgemeester Joan Vlug was tevens gemeentesecretaris] en goedgekeurd door 
den raad". In dit verslag stond, dat de gezondheid van het rundvee niet zo gunstig was; dat 
de veear ts I.W.A. H a r t was overleden en vervangen door veearts J . J . Noest; dat er "nog 
een bevoegd veearts binnen de gemeente is, J.A. Hinze, die een uitgebreide praktijk heeft 
en zeer geroemd word t om zijn kuns tve r r i ch t ingen" . Toen Noes t n a a r U t rech t was 
verhuisd, vroeg veearts Hinze op 20 oktober 1858 om een met ƒ 15 verhoogde toelage.33 Op 
18 oktober 1861 vroeg H.J.H. Stempel een subsidie om zich hier als veearts te vestigen. Op 
30 december verleende de raad hem voor 1862 een subsidie van ƒ 30. 

Na het vertrek van Noest ging Hendrik Griffioen zelf met zijn gezin in het 
oostelijke huis wonen. Zijn jongste zoon en opvolger Arie Griffioen bleef er 
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met zijn moeder en zusters wonen na de dood van zijn vader. Na zijn huwe
lijk in 1910 woonde Arie er nog elf jaar met zijn vrouw en twee dochters. In 
1921 verhuurde de nieuwe eigenaar Johan de Bruin het huis aan de metse
laar Gert Vermeulen, later aan diens weduwe Hendrika Bos. In 1942 betrok
ken Jan Korver en zijn gezin het huis. Zij kregen ten gevolge van de woning
nood van 1947 tot 1948 inwoning van Jan van de Woestijne en zijn vrouw. 
Van 1950 tot 1951 woonden Albert Hogenes en zijn vrouw bij de familie 
Korver in. 

Toen een ambtenaar van Gemeentewerken voor de landelijke woning
inventarisatie het huis op 10 november 1954 kwam inspecteren en opmeten, 
woonde Jan Korver er nog met zijn vrouw en vier kinderen. Hij was lasser 
van beroep, 39 jaar oud en betaalde een huur van ƒ 6,95 per week. Het was 
een ruim huis met een hal en een keuken aan de oostkant, twee ernaast 
gelegen kamers en een westelijk gelegen uitbouwkamer; op de verdieping 
bevonden zich twee slaapkamers en een zolder. Een nadeel van het huis 
was, dat de muren en vloeren vochtig waren en dat het privaat zich in de hal 
bevond.34 

Zoals reeds vermeld, heeft Jan de Bruin ook dit huis in 1957 laten verbete
ren, en zijn weduwe nogmaals in 1982. Het huis wordt nu bewoond door 
W.H. van Lunteren. 

De bewoners van Brouwerij 6 

Het tussenhuis, Sectie C nr. 1308, was veel kleiner en werd na de verhui
zing van Griffioen in 1858 bewoond door de bierbrouwersknecht Hermanus 
van Broekhuizen met zijn gezin. 

Toen Van Broekhuizen in augustus 1861 naar Veenendaal vertrok, kwam 
Gijsbertha van der Maat in dit huis. Zij was in 1813 in IJsselstein geboren 
en weduwe van G. Bunnik uit Breukelen-St. Pieters. In 1876 overleed haar 
inwonende zuster Sara. 

Gijsbertha verhuisde in 1887 naar het hoekhuis bij de Dannestraat om 
plaats te maken voor Jan Pieter Moen, de hoogbejaarde schoonvader van 
timmerman Griffioen. Jan Pieter Moen was in 1806 te Loenen geboren, had 
jarenlang in Eist gewoond en overleed te Breukelen op 22 maart 1889. 

In 1890 kwam de koopman F.H. Jansen met zijn vrouw in het midden-
huis wonen. In 1891 betrok de 55-jarige weduwe A.M. Piper-Geraerts dit 
huis. Van november 1894 tot mei 1896 verbleef de metselaar Cornelis de 
Haas er met zijn vrouw Elizabeth de Haan. Tot 1897 woonde kleermaker 
Arie Bosman in het huis en vervolgens tot 1901 de brievenbesteller Dirk de 
Jager met zijn gezin. 

Bij de woninginventarisatie door de gemeente op 8.11.1954 woonde de 
60-jarige Cornelis Hogenes er met zijn gezin, dat uit twee mannen en twee 
vrouwen bestond. Het huis bevatte een woonkamer, een slaapkamer, een 
keuken en een halletje met eigen privaat; op de verdieping waren twee 
slaapkamers en een zolder. Hogenes betaalde een huur van ƒ 4,75 per week. 
Dat was niet veel, maar ook in dit huis waren de muren vochtoptrekkend. In 
1957 is de woning door de eigenaar verbeterd, in 1980 werd een nieuwe 
dakkapel geplaatst en in 1982 is het huis samen met de andere twee ge
moderniseerd. Het huis wordt nu bewoond door M. Stoker. 

De bewoners van Brouwerij 8 (tot 1985 was het adres Dannestraat 2) 

In het hoekhuis woonde in 1849 de 28-jarige schipper Cornelis Mattheys 
Reyers met zijn drie jaar oudere vrouw Jannetje van Bemmel. Hij betaalde 
in 1854 een huur van ƒ 50 per jaar. Op 10 augustus 1866 overleed Jannetje 
aan de cholera. Het jaar daarop trouwde Cornelis met Teuntje Verdoold 
(geb. Bergambacht 26.5.1828) en verhuisden zij naar het schippershuis van 
de familie Reyers aan de Vecht (nu Brugstraat 19). 
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In he t huis op de hoek van de Dannes t raa t en de Brouwerij kwam toen de in 1826 te 
Loenen geboren J a n van Riet, die in 1881 met zijn vrouw naar Loosdrecht ging. De volgen
de bewoonsters waren de in 1803 geboren weduwe A. Broere-van der Hoven met h a a r klein
dochter Neeltje Verwey. Toen de weduwe Broere in 1887 overleden was, kwam de 74-jarige 
weduwe Gijsbertha Bunnik-van der Maat in het huis tot haa r dood in 1889. Daarna woonde 
de 55-jarige Maria Schouten er, die in 1890 overleed. 

E r hebben daarna allerlei mensen gedurende korte tijd gewoond, onder andere Corne-
lis Hogenes (1939 - 1948), J a n H. van de Woestijne (1948 - 1949) en Hendrik P.J. Langen-
berg (1949 - 1951). Twaalf jaar lang, van 1951 tot 1963, woonde Maria van Kooten Niekerk 
er, de weduwe van sigarenmaker J a n Hendrik de Jong. Op 8 november 1954 werd ook dit 
huis , Sectie C nr. 1309, geïnspecteerd door een ambtenaar van de Gemeente Breukelen. De 
voordeur bevond zich rechts in de voorgevel aan de Dannestraat . Daarachter was een gang 
me t een ingebouwd pr ivaat en een keuken; l inks van de voordeur bevonden zich twee 
r amen van een grote kamer met bedstede; boven waren nog een slaapkamer en een zolder. 

Bij de verbouwing in 1957 vervielen de voordeur en het voorste deel van de 
gang. De twee ramen in de Dannestraat werden evenwichtig in de voorgevel 
geplaatst en het voorste deel van de gang werd bij de kamer gevoegd. Een 
nieuwe voordeur in de zijgevel gaf toegang tot het achterste deel van de 
gang, dat hal was geworden met deuren naar de L-vormige kamer, het toilet 

Afb. 3. Kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Brouwerij te Breukelen (foto 
H. van Walderveen, 1994, in Foto-archief Historische Kring Breukelen). 
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en de keuken. Bij deze verbouwing bleken de twee linkse huizen op oude 
fundamenten te staan. In 1980 werd een nieuwe dakkapel geplaatst en in 
1982 werd het huis samen met de andere twee gemoderniseerd. 

Van 1963 tot 1964 woonde Melis Ruizendaal met vrouw en twee dochters 
in het huis, daarna de weduwe C. de Haas-van der Hoed, de heer G. van 
der Hoed en vervolgens de in 1989 overleden J.F. van Lingen. Nu woont 
C. Vermeulen er. 

Verdere woningen op de Brouwerij 

Aan de zuidkant van het "brouwerspad" stond een oude schuur van 
brouwerij De Vijfhoek, waarin de nieuwe eigenaar A. J. Wernink in 1840 een 
azijnmakerij begon. Een jaar later verkocht hij het brouwerij complex aan 
de graanhandelaar-bierbrouwer Cornelis Kasteleyn, die de azijnmakerij 
liet verbouwen tot een kleinere schuur met aan weerszijden een woning.35 

Kasteleyn verhuurde de westelijke woning met het huisnummer 138 aan de 
zaakwaarnemer Carel L.G. Henning, die er met zijn vrouw en zes kinderen 
tot 1853 woonde. De volgende huurder, de 65-jarige Jan Snel, woonde er ook 
met vrouw en zes kinderen. Snel en zijn vrouw stierven in 1859, waarna de 
26-jarige naaister Anthonia Snel met haar zusters in het huis bleef wonen, 
dat toen het nummer Wijk A 149 droeg. Na 1870 werd haar zuster Antje de 
hoofdbewoonster. 

In het oostelijke woonhuis, dat in 1849 het huisnummer 139 had, woonde 
de werkman Jacobus van Leersum met vrouw en kind (van de vijf kinderen 
waren er vier jong overleden). In 1859 betrok kuiper Rijk Laseur uit Veenen-
daal met vrouw en twee kinderen de woning. In het bevolkingsregister van 
1860 kreeg het huis het nummer 150 en werd het beroep van Rijk gewijzigd 
in brouwersknecht. In 1864 vertrok hij naar Rhenen en kwam de in België 

Afb. 4. De brandweergarage met de woningen Brouwerij 7 t/m 21 (foto H. van Walderveen, 
1998, in Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 4, 1998 



213 

geboren brouwersknecht Eduard G. Millicum er met zijn gezin wonen. 
Nadat omstreeks 1870 de brouwerij gesloten was, woonde de werkman Rijk 
de Jager er met zijn vrouw, die beiden bij notaris Snel op Vecht en Dam in 
dienst waren en in 1890 naar het Kerkhof nr. 66 verhuisden. In 1890 werden 
namelijk de schuur en de beide inpandige woningen afgebroken en ver
vangen door een nieuw graanpakhuis, dat in 1958 werd verbouwd tot kerk
gebouw van de Gereformeerde Gemeente (Afbeelding 3). 

De andere drie pakhuizen werden in 1976 het eigendom van de Gemeente 
Breukelen, die ze tot 1997 heeft benut als opslagruimte en als onderkomen 
voor padvindersgroepen. Toen omstreeks 1993 afbraak- en verkoopplannen 
bekend werden, heeft een werkgroep uit de historische verenigingen in 
Breukelen en de Vechtstreek zich beijverd deze monumentale panden te be
houden. De voorstellen ze tot luxe woningen te laten verbouwen zijn in 1997 
door het gemeentebestuur overgenomen. Nog in 1998 zal de restauratie en 
verbouw tot vier woningen voltooid zijn. In het oude brouwhuis aan de Vecht 
komen twee woningen. Het ernaast staande pakhuis is wat ingekort en zal 
evenals het andere pakhuis een enkele wooneenheid vormen. 

In de boomgaard van de bierbrouwer werd in 1960 een brandweergarage 
gebouwd, waarop in 1983 acht kleine woningen werden gezet (Afbeelding 4). 
De inmiddels verouderde brandweergarage zal gerenoveerd en naar het 
westen uitgebreid worden. We hopen dat het nieuwe gebouw in kleur, hoogte 
en gevelverdeling beter in de monumentale omgeving zal passen dan het 
huidige bouwsel. 
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