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De initialen HSDB op de behangselschilde
ringen in de R.K. pastorie te Kockengen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In ons eerste tijdschriftnummer van 2000 kon u op 
de bladzijden 4 - 1 6 twee artikelen lezen over het 
belangwekkende behang in de ontvangstkamer van 
de rooms-katholieke pastorie te Kockengen, Voor
straat 24. 

Op twee plaatsen in die behangselschilderingen 
staan de initialen HSDB. Het duidelijkst is dat op 
het oostelijkste deel van de zuidwand, waar gevulde 
zakken, voorzien van deze letters, links liggen van 
een met paarden bespannen boerenwagen, die men 
bezig is te laden. De andere plek (met de letter H 
niet goed te zien) is op het westelijke deel van de 
noordwand, waar enkele gevulde zakken liggen voor 
een groot pand nabij de zeehaven, met openslaande 
deuren en een in gebruik zijnde bascule. 

Die initialen HSDB worden op gezag van de 
Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland geïn
terpreteerd als Handels Sociëteit De Bruyn. Maar is 
dat correct? 

Tot dusver kon ik deze ondememingsnaam ner
gens in Kockengens archiefmateriaal vinden. In 
dorpen als Kockengen en Breukelen was het in die 
tijd bovendien heel ongewoon als een bedrijf onder 
een speciale eigen naam werd uitgeoefend; dat ge
beurde in de regel gewoon onder de persoonsnaam 
van de eigenaar. De naam sociëteit staat gewoonlijk 
voor iets met een verenigingskarakter; denk aan de 
Sociëteit de Breukelsche Bad en Zwem Inrichting 
(BBZI). 

Ik wil hier een andere uitleg van die initialen 
voorstellen. Daartoe moet eerst iets worden verteld 
over de voorgeschiedenis van deze pastoorswoning. 

Pastorie gevormd door het combineren van 
twee huizen 

De pastorie is in het midden van de 19de eeuw 
ingericht in twee duidelijk samengevoegde, tevoren 
afzonderlijke woningen. Deze twee huizen hadden 
beide een schuin dak met een nok die haaks stond 
op de voorgevel. Bij de samenvoeging is eenvoudig 
een nieuw, plat dakgedeelte gelegd tussen de nok
ken van deze beide huizen. Door een oud dakraam 
in het voormalige zuidelijkste huis is te zien dat 
men de oude, overbodig geworden dakhelften ge

woonweg onder het nieuwe dak heeft laten zitten! 
De zuidelijke van de twee samengevoegde hui

zen had de voordeur aan de zijde van de Voorstraat. 
De noordmuur van het daarachter gelegen portaal 
en van de fraaie gang in het verlengde daarvan gaat 
1,20 meter dieper in de grond door dan de zuidmuur 
en loopt van de voorgevel tot aan de oude achter
gevel (thans scheidingswand tussen pastorie en 
kerk). Die noordmuur was dus duidelijk oorspron
kelijk een dragende muur. 

De voordeur van het noordelijke huis zat in de 
noordgevel. De daarachter liggende gang is nog in 
de pastorie aanwezig (zie Afbeelding 1) en is lood
recht op de huidige hoofdgang van de pastorie ge
situeerd. Beide gangen waren door een deur met 
elkaar verbonden. Dat wijst er op dat er nauwe be
trekkingen moeten hebben bestaan tussen de beide 
huishoudens waarvoor de huizen werden gebouwd. 
Men wilde binnendoor bij elkaar kunnen komen. 

De twee oorspronkelijke woningen dateerden uit 
1801 -1802. Ze ademen de geest van die tijd. In het 
zuidelijke huis zijn de ontvangstkamer en de oost 
daarvan gelegen tussenkamer onderling verbonden 
door schuifdeuren, een verbindingsvorm die vanaf 
omstreeks 1750 in zwang kwam. De lambrizering is 
uit de overgang Lodewijk XVI - Empirestijl. Op het 
deel van de behangschildering met de voorstelling 
van de herberg waar de zwaan uithangt, staat be
halve de naam van de schilder (H. v. Barneveld) 
ook het jaartal 1802. 

De opdrachtgever en vermoedelijk ook een van 
de twee eerste hoofdbewoners van de nieuwe hui
zen moet een gefortuneerd handelsman zijn ge
weest. In het decoratieve stucwerk-relief op de boe
zem van de rijk uitgevoerde schouwpartij zijn ver
schillende handelssymbolen te zien: een wereldbol 
waarop een kraaiende haan met vaantje, een door 
een slang omwonden Mercuriusstaf, een inktpot en 
schrijfveer, twee boeken opgehangen aan een lint 
met strikmotief, onderaan een buidel. De als zoda
nig wel aangemerkte Martinus de Bruyn Janszoon 
(zie bijvoorbeeld blz. 12 in jaargang 2000, nr. 1 van 
dit tijdschrift) kan die opdrachtgever niet zijn ge
weest. Hij was in 1802 pas 4 jaar oud. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 4, 2000 



232 

Op de plaats van de voordeur van het voormali
ge zuidelijke huis kwam in het midden van de 19de 
eeuw de voordeur van het samengevoegde huis, dat 
toen als pastorie werd ingericht. 

Bij de samenvoeging kregen beide huizen ook 
een gezamenlijke nieuwe voorgevel. Een bouwnaad 
in de zuidelijke zijgevel, met aan weerszijden ande
re bakstenen, van verschillende ouderdom en in een 
ander metselverband, getuigt nog steeds daarvan. 
Ook werd aan de Voorstraatzijde een naar de weg 
hellend nieuw dakgedeelte geplaatst. 

Afb. 1. Plattegrond van de R.K. pastorie te Kockengen. 

Andere beschikbare gegevens 
Kort samengevat beschikken we verder over de 

navolgende gegevens: 
(1) In 1843 werd de Kockengense koopman 

Martinus de Bruyn Janszoon failliet verklaard. Uit 
diens failliete boedel werden, volgens het parochie
archief, twee woonhuizen in de Voorstraat met bij
behorende tuin aangekocht door zes rooms-katho
lieken, als aanzet tot het stichten van een eigen pas
torie, kerk en begraafplaats. De vader van de hier 
genoemde De Bruyn heette duidelijk Jan. 

(2) Bij de twee huizen hoorde bij de bouw in 

1801 - 1802 ook het direct ten zuiden daarvan gele
gen pakhuis. De daarin aangebrachte "eerste steen" 
werd op 13 mei 1801 gelegd door Martinus de 
Bruyn Harms zoon. De vader van deze Martinus 
heette dus Harm anus. 

(3) De opdrachtgever tot de bouw van de huizen 
had in zijn directe omgeving, vermoedelijk zijn ei
gen familiekring, te maken met een behoefte aan 
woonruimte voor twee verschillende huishoudens. 

(4) Toen in 1830 het oudste bewaard gebleven 
boek van het bevolkingsregister van Kockengen in 
gebruik werd genomen, werden daarin twee koop
lieden De Bruyn geregistreerd: Martinus de Bruyn, 
geboren op 16 januari 1798 te Kockengen (blad 19) 
en Hermanus Sas de Bruyn, geboren op 4 juli 1801 
te Kockengen (blad 12), die geen buren van elkaar 
waren. Bovendien was er nog een Jan Carel de 
Bruyn (blad 14), geboren in 1802 of 1803, die soms 
als koopman, maar meestal als bierbrouwer staat 
vermeld. 

(5) In 1991 publiceerde ik een artikel in het Tijd
schrift Historische Kring Breukelen (blz. 207 - 219) 
over een grote brand die in 1812 in Kockengen 
heeft gewoed. Die verwoestte onder meer vier ver
huurde woonhuizen en een pakhuis voor kaas en 
granen, gelegen aan de Wagendijk, die alle eigen
dom waren van een eerdere koopman Hermanus 
Sas de Bruyn. Hij verloor bij die brand bovendien 
voor ongeveer duizend gulden, een zeer fors bedrag 
voor die tijd, aan granen en losse planken. Deze 
Hermanus Sas de Bruyn sr. moet in 1766 of 1767 
zijn geboren; hij overleed op 8 april 1818 (over-
lijdensregister Kockengen 1818, akte nr. 6, Harma-
nus Sas de Bruyn), 51 jaar oud. Deze ex- en impor
terende handelsman moet de vader van de Martinus 
de Bruyn zijn geweest die de eerste steen van het 
pakhuis legde. In de overlijdensregisters van de Ge
meente Kockengen, bijgehouden vanaf 1811, komt 
die Martinus niet voor. Vermoedelijk is hij al vóór 
dat jaar overleden. Ik heb ook geen nakomelingen 
van hem gevonden. 

(6) Een dochter van Hermanus de Bruyn sr. en 
zijn vrouw Antje Kooy was de op 22 oktober 1832 
op de leeftijd van 35 jaar overleden Diderika de 
Bruyn (overlijdensakte 1832, nr. 11), echtgenote 
van koopman Johan Diederik Hendrik Repelius, die 
niet in het bevolkingsregister van Kockengen voor
komt en daar dus niet gewoond lijkt te hebben. An
tje Kooy, echtgenote van Hermanus Sas de Bruyn 
sr., was enige jaren daarvoor, op 2 september 1828, 
overleden (akte 15). Zij werd in haar overlijdensakte 
koophandelaarster genoemd, wat er op duidt dat zij 
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tot het eind van haar leven eveneens betrokken is 
geweest bij het koopmansbedrijf. 

(7) Jan de Bruyn, de vader van de failliet gegane 
Martinus de Bruyn, werd in 1830 niet opgenomen 
in het Kockengense bevolkingsregister. Dat deed 
mij vermoeden dat deze Jan al vóór 1830 is overle
den. En inderdaad, in het Kockengense overlijdens-
register voor 1827 meldt akte 2 dat een Jan Wouter 
de Bruyn is overleden op 2 februari 1827. Bij nader 
onderzoek in de Kockengense bevolkingsadminis
tratie blijken alle drie de onder (4) genoemde perso
nen zoons te zijn van deze Jan Wouter de Bruyn, 
geboren in 1774 of 1775, en Willemina (Wille-
mijntje) Romijn. 

(8) Zowel Hermanus Sas de Bruyn sr. als zijn 
jongere broer Jan Wouter de Bruyn noemde zijn 
oudste zoon Martinus. Het lijkt dus heel waar
schijnlijk dat hun vader ook die naam droeg. 

(9) Koopman Jan Carel de Bruyn trouwde op 2 
december 1832, toen hij bijna 30 jaar oud was, met 
Neeltje van Schaardenburg, 24 jaar oud en dochter 
van de Kockengense bierbrouwer Jan van Schaar
denburg en Geertje de Vries. Blijkbaar kwam hij op 
deze wijze in het brouwersvak terecht. Getuigen bij 
zijn huwelijk waren onder meer broer Martinus de 
Bruyn en nog een andere broer . . . Hessel Gijsbert 
de Bruyn, 32 jaar oud, koopman in tabak, wonende 
te Breukelen. Hij was de grootvader van de sigaren-
fabrikant Hessel Gijsbert de Bruyn, die in 1895 de 
Breukelse buitenplaats Vreedenoord kocht (zie blz. 
243 van dit tijdschriftnummer). Na het overlijden 
van zijn eerste vrouw, op 21 augustus 1840 (akte 
17) hertrouwde Jan Carel de Bruyn op 14 december 
1841 met Adriana Maria Repelius, zonder beroep, 
28 jaar oud, geboren in Haarlem maar wonende in 
Kockengen, dochter van Marinus Repelius en Ma
ria Romeyn. Bij dat huwelijk waren de 43-jarige 
Martinus de Bruyn, koopman te Kockengen, en de 
42-jarige Hessel Gijsbert de Bruyn, koopman te 
Breukelen, getuigen. Bij het overlijden van Jan Ca
rel de Bruyn jr., een ruim 5 jaar oud zoontje van Jan 
Carel de Bruyn en Adriana Maria Repelius, op 9 
juni 1849 (akte 6) werd de vader burgemeester van 
Teckop genoemd. In de jaren 1850 - 1866 was hij 
burgemeester van zowel Kockengen als Laag-
Nieuwkoop. Hij overleed op 13 februari 1866 te 
Kockengen (akte 13), 63 jaar oud. 

Over de naar Breukelen vertrokken Hessel Gijsbert de 
Bruyn sr., zijn zoon Jan Wouter de Bruyn en kleinzoon Hessel 
Gijsbert de Bruyn, zie artikelen van Henk van Es in dit tijd
schrift, jaargang 8 (1993), nr. 2, blz. 102 en jaargang 10 (1995), 
nr. 1, blz. 20, 22 en 29 (noot 3). 

(10) In 1843 ging koopman Martinus Janszoon 
failliet. In het bevolkingsregister 1849 - 1861 van 
Kockengen staat hij niet meer vermeld. Blijkbaar 
heeft hij na zijn faillissement Kockengen beschaamd 
verlaten (in de overlijdensregisters van 1843 tot 
1849 komt hij niet voor). 

(11) In dat bevolkingsregister staat nog wel de in 
1801 geboren Hermanus Sas de Bruyn jr. als koop
man ingeschreven, die getrouwd was met Cornelia 
de Bruyn, geboren op 11 november 1809 te Bode
graven. Hij was blijkbaar niet mede-betrokken ge
raakt in het faillissement van zijn broer en bleef zijn 
beroep ook na 1843 nog jaren gewoon uitoefenen. 
Ook zijn lidmaatschap van de gemeenteraad, be
gonnen in 1825, liep, met een onderbreking van 
1851 tot 1866, door tot aan zijn dood, met om de 6 
jaar een herverkiezing. Lange tijd was hij ook wet
houder. Hij overleed in Kockengen op 5 juni 1889 
(akte 17). Zijn stoffelijk overschot en dat van zijn 
vrouw (overleden 5 april 1892) rusten in zijn parti
culiere grafkelder tussen de huidige volkstuinen 
achter het gebouw De Regenboog ten westen van 
de Wagendijk. 

(12) In vroeger eeuwen was men weinig conse
quent in het spellen van namen, die iedereen ge
woon op de klank opschreef. Hgrmanus en H^rma-
nus de Bruyn stond dus nagenoeg zeker voor de
zelfde persoon. 

(13) Op basis van de in het voorafgaande verza
melde informatie over de familie De Bruyn kan nu 
een stukje van hun stamboom worden geschetst 
(Afbeelding 2). 

Conclusies 
(1) De Hermanus Sas de Bruyn sr. die zoveel 

schade leed bij de grote brand in 1812 was voor die 
tijd erg rijk. Hij was de vader van de Martinus die 
de eerste steen legde van het ruime pakhuis naast de 
huidige R.K. pastorie, en de oudere broer van Jan 
Wouter de Bruyn. 

(2) Hun vader Martinus de Bruyn heeft moge
lijk, als ruim zestigjarige, behoefte gevoeld het wat 
kalmer aan te gaan doen. Hij had in 1802 twee kort 
tevoren getrouwde zonen, die hem in zijn handels
onderneming terzijde stonden, en die hij "op zijn 
stand" wilde laten wonen. Daartoe liet hij in Kock
engen aan de Voorstraat twee nieuwe huizen bou
wen. Zijn kleinzoon, tevens naamdrager, Martinus 
Hermanuszoon mocht de eerste steen leggen van 
het nieuwe pakhuis. 

(3) Zoon Jan Wouter kreeg toen vermoedelijk het 
huis toebedeeld waar vader Martinus gedurende een 
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Martinus de Bruyn 

Harmanus Sas de Bruyn sr. Jan Wouter de Bruyn 

Martinus 
Harmanuszoon 
de Bruyn 

eerste steen pakhuis 

Diderika 
de Bruyn 

Martinus Jansz 
de Bruyn 

faillissement 
1843 

Hessel Gijsbert 
de Bruyn 

Herrn anus Sas 
de Bruyn jr. 

koopman in tabak koopman 
te Breukelen raadslid en 

wethouder van 
Kockengen 

Jan Carel 
de Bruyn 

bierbrouwer 
burgemeester van 
Tec kop, Kockengen 
en Laag-Nieuwkoop 

Afb. 2. Hoofdpersonen in de stamboom van de Kockengense familie De Bruyn tussen het midden van de 18de en het 
midden van de 19de eeuw. 

groot deel van zijn leven met zijn gezin had ge
woond. Zijn broer Harmanus Sas de Bruyn jr. zal 
de bewoner zijn geworden van het zuidelijke van 
de twee nieuwe huizen aan de Voorstraat. Vader 
Martinus betrok zelf waarschijnlijk de noordelijke 
woning. Via de met elkaar in verbinding staande 
gangen konden vader en zoon eenvoudig binnen
door bij elkaar komen. Door middel van de behang
selschilderingen gaf de toen omstreeks 35-jarige 
Hermanus de buitenwereld die zijn leven domineer
de ook een voorname plek bij hem binnenshuis. 

(4) De handelsonderneming stond toen al op 
naam van Hermanus Sas de Bruyn. Dat was ook 
nog het geval in 1812. Daarvan getuigt de tenaam
stelling van diverse onroerende en roerende goede
ren ten tijde van de grote brand. Dus was het heel 
logisch dat ook op de op een tweetal plekken in 
de behangschilderingen weergegeven zakken diens 
initialen HSDB werden gezet. 

(5) Met een actieve en rijke koopman Hermanus 
Sas de Bruyn in het dorp lijkt het uitgesloten dat ie
mand anders in hetzelfde dorp een handelssocièteit 
zal hebben kunnen exploiteren die exact dezelfde 
initialen als handelsmerk voerde. De interpretatie 
"Handels Sociëteit De Bruyn" kan dan naar het ge

schiedkundige kerkhof worden verwezen. Met de 
initialen die op die zakken staan, wordt volgens mij 
gewoon Hermanus Sas de Bruyn bedoeld. 

(6) Na het betrekkelijk jong overlijden van Mar
tinus Harmanuszoon de Bruyn, die naar het schijnt 
geen rechtstreekse nakomelingen had, ging zijn na
latenschap naar zijn broer Jan Wouter de Bruyn en 
vervolgens, samen met Jans eigen nalatenschap, 
naar diens zonen. Voor twee van deze zonen, Marti
nus Jansz en Hermanus Sas jr. bleef het koopman
schap hun hoofdbezigheid. 

(7) Tussen deze beide broers kwam het na het 
wegvallen van hun vader Jan Wouter op zakelijk 
gebied blijkbaar tot een boedelscheiding. 

(8) Martinus Jansz slaagde er in de loop der 
jaren niet in om zijn tak van het oude koopmans-
bedrijf buiten de fatale rode cijfers te houden. Met 
zijn faillissement kwam daaraan in Kockengen een 
definitief einde. 

(9) Door zijn inmiddels onafhankelijke positie 
ontsnapte Hermanus Sas de Bruyn jr. met zijn tak 
van het familiebedrijf aan de gevolgen van het fail
lissement dat zijn broer Martinus in 1843 trof. Hij 
zette zijn werkzaamheden in Kockengen nog jaren 
voort. 
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