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De tweede keer dat ik de priester Jan Tolner 
(Tolnaer) tegenkwam was in 1998, toen ik onder
zoek deed in het Archief van de Ridderlijke Duit-
sche Orde Balije van Utrecht. Het was echt een toe
valstreffer dat mijn aandacht werd getrokken door 
de oorkonde waarvan de inhoud is weergegeven in 
Afbeelding 1. Daarin staat Jan Tolner genoemd als 
eerste van de vijf adviseurs en getuigen die in op
dracht van Guy van Chastillon bij de afkondiging 
van die oorkonde aanwezig waren. Er staat niet bij 
in welke parochie Jan priester was, zodat de indruk 
wordt gewekt dat hij de parochie-pastoor (prochi-
pape) van Schoonhoven was, maar zeker is dat niet. 

Pastoors wisselden in die tijd niet vaak van 
standplaats, dus het zou kunnen dat de oude Jan 
Tolnaer in 1395 uit Breukelen naar Beaumont was 
gereisd, nadat hij opnieuw vanwege zijn zegel
kennis als getuige opgeroepen was. Maar omdat de 
onzekerheid bleef knagen, toog ik toch op nader 
onderzoek uit. 

De heer J. van der Ende, voorzitter van de His
torische Kring Schoonhoven, wees mij daarbij op 
het boek Beschrijving der stadt Schoonhoven dat 
Henricus van Berkum, oud-katholiek pastoor te 
Schoonhoven in 1762 publiceerde. Hij maakt daarin 
op blz. 398 melding van een aan de heiligen Lau-
rentius en Barbara gewijd altaar in de kerk van 

Schoonhoven, waaraan een vicariaat verbonden was 
dat op 4 april 1393 in bezit was van Johannes 
Tolener, priester en pastoor van een gedeelte van 
Molenaarsgraaf. Altaar en vicariaat werden bekos
tigd uit de opbrengsten van 5 morgen land in Berg
ambacht en 7 morgen land in Gelkenesse. Dit ge
geven wijst er op dat Jan (of Johannes) Tolnaer 
later in zijn leven inderdaad een van de geestelijken 
was in de parochie Schoonhoven. 

De oorkonde geeft een algemene indruk hoe een 
parochiekerk en haar dienaren werden gefinancierd. 
De persoon of instelling die de kerk van de nodige 
fondsen voorzag voor het onderhoud en voor de 
kosten van de eredienst, had het patronaatsrecht. 
Hij had ook het recht om een persoon voor het pas
toorsambt voor te dragen aan de bisschop. De fond
sen kwamen vaak uit de opbrengsten van onroerend 
goed of aanspraken op renten. Aan de pastoor 
waren op dezelfde basis bepaalde eigen inkomsten, 
zijn beneficium of prebende, toegekend, de zo
geheten papelijcke prove, waarmee hij in de kerk 
was "geprovent". Een aan de kerk toegevoegd 
altaar met vicaris (kapelaan) werd op overeenkom
stige wijze gefinancierd. Ook de leden van het koor 
hadden een bepaalde prove. 

In Breukelen, Nieuwer Ter Aa en Kockengen 
was de situatie in wezen net zo als in Schoonhoven. 

Uit oude raadsnotulen (20) 

Hoek Straatweg - Stationsweg verkeersonveilig, 1937 

"Bij de nu gehouden rondvraag brengt de heer van Eijk ter 
sprake het gevaar voor het verkeer op den Rijksstraatweg op 
den hoek bij het hotel "Het State Wapen" en Spreker vraagt of 
hier streng politie toezicht zou kunnen worden gehouden. De 
Voorzitter heeft reeds meermalen speciale opdracht aan de 
veldwachters gegeven om op dit punt nauwlettend op de 
snelheidsbepalingen toe te zien. Bedoeld gedeelte weg is nu 
sedert eenigen tijd als voorrangsweg aangewezen en het auto
verkeer zal daardoor wel meerdere snelheid hebben dan voor
heen. Spreker zal hierop nog eens de bijzondere aandacht ves
tigen. De heeren Godefrooij en van den Berg wijzen er op dat 
vooral op Vrijdag een verkeersregeling gewenscht is ter plaatse 
als door den heer van Eijk bedoeld." 

"De Heer van Ginkel merkt op dat de straatverlichting naar 
het hem voorkomt den laatsten tijd slecht is. Of dit nu komt 
doordat de lampen minder worden weet Spreker niet. De Voor
zitter wijst er op dat wat de verlichting van den Stationsweg be

treft, de minder goede verlichting zijn oorzaak heeft in de aan
gebrachte afschermingen, die met het oog op verblindend licht 
voor auto verkeer noodig bleek te zijn. Breedvoerig worden 
onderlinge besprekingen gehouden. De Voorzitter zegt een 
onderzoek toe." 

"De heer van der Grift vraagt den voorzitter te willen be
vorderen dat weder als voorheen op den hoek van den Stations
weg bij Timp, Vrijdags politie aanwezig is voor regeling van 
het verkeer. De Voorzitter zal in dezen doen wat mogelijk is en 
zal hier voor de medewerking van den Rijkspolitie vragen." 

(Uit: Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
15. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad van 
Breukelen-Nijenrode, 8 februari 1935 - 21 december 1937. 
Daarin: Vergadering van de gemeenteraad gehouden 15 okto
ber 1937.) 

A.A.M. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 3, 2000 


