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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

13 . Het hoekhuis Dannegracht 9 / Dannestraat 10 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

In de voorafgaande aflevering in deze reeks, in nr. 4 van de 12de jaargang 
van dit tijdschrift, schreef ik over de woonhuizen Dannegracht 10 en 11. Hier 
volgt nu de geschiedenis van het hoekhuis aan de Dannegracht.1 

ca. 1675 -1706 Gysbert Jansz Kaan en erfgenamen 

Volgens de kaar t van Breukelen door Bernard de Roy uit 1681 zou het huis 
op de hoek van de Dannestraat en de Dannegracht toen in het bezit zijn ge
weest van J a n Hol. De Roy tekende echter de bebouwingssituatie van voor de 
verwoesting in het Rampjaar 1672 - 1673. Het is dan ook niet vreemd, dat het 
Archief Dorpsgerechten vermeldt dat dit huis in 1678 eigendom was van 
Geertje Dircks, de weduwe van Gijsbert Kaan, die het toen belastte met een 
hypotheek van ƒ 600.2 In de akte wordt dit bezit omschreven als "seeckere 
huysinge en Erve met Bergh ende Schuer staande op de hoeck van de Dam-
s t raa t , tegenwoordigh bij haer Comparant bewoont werden, sijnde vrij allo-
diaal goet" (dus eigendom, niet in leen of pacht verkregen). Dit huis, da t 
in he t Rampjaar evenals de andere woningen aan de gracht verwoest zal 
zijn, werd dus betrekkelijk snel herbouwd of gerepareerd. Het stond met de 
schuur en de hooiberg op de allodiale strook grond langs de Danne en zal net 
als in de 19de eeuw (zie Afbeelding 1) met de voorgevel naar het water heb
ben gestaan. Uit de verkoopakte van het huis in 1772 blijkt, dat de afstand 
tussen het huis en de schuur minstens zes meter is geweest. Op het tussen
liggende erf zal de hooiberg hebben gestaan en daar moet ook de toegang 
naa r de boomgaard zijn geweest, die de familie Kaan 3 daar op leenroerige 
grond bezat. De schuur had schipper Kaan nodig voor zijn paard en wagen, 
waarmee hij de per schip aangevoerde goederen bij zijn klanten kon thuis
bezorgen. Paard en wagen gebruikte hij ook als de Vecht was dichtgevroren, 
en hij de te r verzending aangeboden goederen tegen een verhoogd tarief 
naa r Utrecht reed. 

Gijsbert Jansz Kaan en zijn vrouw Geertje Dircks Verwoert kregen twee zoons en drie 
dochters. Na de dood van Gijsbert in 1677 zette zijn weduwe het schippersbedrijf voort, 
geholpen door haa r twaalfjarige zoontje Jacobus. Haa r zoon Dirk werkte als zeilmaker in 
Amsterdam. Geertje her t rouwde met de uit een Breukelse schippersfamilie s tammende J a n 
Cornelisz Hooch,4 die in 1683 voogd was over h a a r minderjarige kinderen. 5 Op 9 mei 1694 
loste Geertje de hypotheek uit 1678 af. Zij was toen opnieuw weduwe, maar het bedrijf van 
haar eerste man, dat door Jacobus was voortgezet, stond nog wel op haar naam. Dat blijkt uit 
het proces, da t Juffrouw Van der Voort tegen Geertje begon, omdat zij h a a r vrachtschuit 
meestal langs de wal van de bui tenplaats Vecht en Dam liet afmeren.6 Dat lijkt vreemd, 
omdat Geertje het schip voor haa r eigen huis en erf in de Danne kon leggen, waar het vaar
water een tot twee meter breder was dan voor of na die plaats. Een aantekening op de kaa r t 
van Bernard de Roy leert ons dat.7 In deze "Memorie van de wijtte der Kerckgraft tussen 
den Heerenwegh en de Veght" s taat dat de breedte voor het Huys te Keyserijck 10,5 voeten 
was, voor he t huis van J a n Hol (lees: de weduwe Kaan) 17,5 voeten en voor dat van Leendert 
Jansz Otterspoor 17 voeten; vandaar tot aan het voormalige huis van de brouwer bij de Vecht 
was het vaarwater slechts 14 voeten breed. In de genoemde memorie lezen we ook, waarom 
men het beurtschip bij Vecht en Dam afmeerde: de Danne was niet ver van de Vecht met een 
boom afgesloten en "vande boom tot de Vecht sijnde eene corte distantie is wijtte genoch". 
Door zijn schip daar af te meren kon Jacobus Kaan zich dus de moeite van het iedere keer 
openen en sluiten van de boom besparen. Na de ui tspraak van het gerecht moest Jacobus 
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zich die moeite toch m a a r getroosten, omdat zijn schuit anders door de gerechtsbode zou 
worden losgegooid. 

Pas in 1706 verkochten Geertje en de andere erfgenamen van Gijsbert 
Jansz Kaan de "huysinge, erve, bergh, schuur en stal s taende en gelegen bij 
den Dambrugge" voor ƒ 550 aan Jacobus Kaan.8 De leenroerige boomgaard 
ten zuiden van dit terrein was daar niet bij inbegrepen. Die was in 1666 het 
eigendom geweest van oom Cornelis Gijsberts Kaan en omstreeks 1680 van 
de erfgenamen van Geertjes schoonvader J a n Gijsberts Kaan . De boom
gaard liep aanvankelijk achter de bebouwing langs de Dannegracht door tot 
aan de tuin van Vecht en Dam. In 1706 was de westelijke helft nog eigendom 
van de erfgenamen van Gijsbert Jansz Kaan, maar in 1719 was dit s tuk van 
Jacobus. 

1706 -1758 Jacobus Gijsberts Kaan en erfgenamen 

Jacobus Kaan trouwde omstreeks 1690 met Eijtje Eekhout bij wie hij twee 
k inde ren kreeg. Hij was herhaa lde malen kerkvoogd in de N e d e r d u i t s 
Gereformeerde Gemeente te Breukelen en eveneens bij herhal ing schepen 
van het Gerecht Breukelen-Nijenrode. Op 10 juni 1712 deed hij een poging de 
76-jarige Anna Sweren, de weduwe van Willem Splintersen Oucoop, uit de 
Danne te redden. Hij was met enkele buren te hulp gesneld, toen ze van "een 
stijger besijden haar huys" (nu Brugstraat 20) in de Danne was gevallen en 
om hulp riep. Met een haak had hij de drenkelinge "in haa r klederen gevat 
en met sijn handen deselve vervolgens in een schuijt" uit het water gehaald. 
De hulp was echter te laat gekomen, want toen ze het lichaam op een ton 
hadden gerold, was er wel water uit haa r mond gekomen, m a a r was de 

Afb. 1. Dannegracht met brug, naar een tekening van P.J. Lutgers uit 1871. Het hoekhuis 
s t aa t aan de Dannegracht en heeft een 17de- of 18de-eeuwse lijstgevel met ingezwenkte 
hoeken (origineel in he t Utrechts Archief, voorheen Rijksarchief te Utrecht) . 
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ademhal ing niet teruggekeerd. Zij werd op de steiger gelegd, waar haa r 
voeten in het water hingen. Pas toen na enkele uren het Hof van Utrecht 
daar toestemming voor had gegeven, kon de chirurgijn David Noots de lijk
schouwing verrichten. De drenkelinge bleek gaaf en ongekwetst "soodat 
de voornoemde persoon in 't water is verstickt ende versmoort" en niet het 
slachtoffer was van een misdaad.9 

De zoon van Jacobus, de 29-jarige Gijsbert Jacobusz Kaan, trouwde op 11 
november 1725 in de Pieterskerk te Breukelen met de zes j a a r jongere 
Cornelia van den Well. Hij woonde in 1730 in de Brugstraat, maar zal jong 
overleden zijn, want in 1758 werd hij niet genoemd onder de erfgenamen 
van Jacobus Kaan. Jacobus' dochter Weyntje Kaan trouwde op 15 mei 1729 
met de in Loenen wonende meester chirurgijn Hendrik van Veeren.10 

In 1731 eiste bakker Willem Buys, die op het Kerkplein naast de sluis woonde, van Jaco
bus Kaan een schadevergoeding, omdat de schipper zich niet ontzien had het door Buys ge
h u u r d e g rasgewas aan "de Meente gaende naar Breukeleveen (. . .) tot zijn prievé ge-
bruyck af te maijen".1 1 Waarschijnlijk had schipper Kaan, die net als de bakker een paard 
voor zijn bedrijf nodig had, ook grasgewas aan de Meent gepacht en op een verkeerd gedeel
te van de dijk gemaaid. Hoe het geschil is opgelost weet ik niet, want de rechtzaak werd uit
gesteld omdat de schipper verstek liet gaan, en latere processtukken heb ik niet gevonden. 

Volgens een verk lar ing 1 2 die Jacobus op 27 november 1736 op verzoek van Johan Ort t 
van Nijenrode voor schout en schepenen aflegde over de hoogte van de bomen tegenover de 
Breukelse korenmolen, zou hij toen ongeveer 70 j aa r oud zijn geweest. Jacobus moet een 
krasse gr i jsaard zijn geweest, want zes j a a r la ter hertrouwde hij en kreeg zelfs nog een 
dochter. Jacobus overleed omstreeks 1756 en is dus ongeveer 90 jaar oud geworden. 

In 1739 vestigden Jacobus en zijn eerste vrouw een plecht (hypotheek) van ƒ 390 tegen een 
rente van 3,5% per jaar op hun huis, stal en erf.13 De geldverstrekker was Seigneur J a n van 
Eek, die op 6 december 1740 zijn huis "Middendorp" (nu Herenstraat 32) aan schout Joan 
Stoesak verkocht. Eijtje Eekhout zal het j aar daarop overleden zijn, want op 2 augustus 1741 
liet Jacobus , "welke zig wederom ten tweeden Huwelijk denkt te begeven en om behoorlijk 
me t zijn k inderen tot Schiftinge en Schijdinge te kunnen komen", de waarde van zijn 
woonhuis met erf en stal bepalen.14 Die werd vastgesteld op ƒ 1000. Zijn koets wagen werd 
geschat op ƒ 75 en zijn "vrachtschuijt daer hij mee op Utrecht vaert" op ƒ 270. 

Het hu ishouden van de weduwnaar is waarschijnlijk enige tijd door zijn nicht ver
zorgd, want op 7 september 1741 werd Jacobus opnieuw voor het gerecht gedaagd, nu door de 
n a a i l e r a r e s A n n a Blok.1 5 Zij eiste van hem een bedrag van ƒ 35 plus de gerechtskosten, 
omdat hij de lessen voor zijn nicht niet ten volle betaald had. Jacobus verweerde zich door te 
zeggen da t hij "zijn nigt maer voor een Jae r op het naye Leeren had laten bestellen en de 
naydagen had uytgedient en derhalven geen 300 naydagen als op de Rekeninge stont en 
hoefden te betaalen". Het gerecht wees de eiseres slechts ƒ 15 van haar rekeningen toe plus 
vergoeding van de gerechtskosten. 

Op 27 januar i 1742 trouwde Jacobus Kaan te Harmeien met Margrietje 
Centen.1 6 Waarschijnlijk om zijn kinderen hun moederlijk erfdeel te kun
nen uitbetalen, verkreeg Jacobus op 5 maar t 1742 van Sinjeur J a n van Eek 
ƒ 500 als tweede hypotheek op zijn huis.17 Het leenroerige stuk grond met de 
boomgaard, dat omstreeks 1719 het eigendom van Jacobus was geworden, 
bleef onbezwaard. Binnen het j aa r kreeg Jacobus nog een dochter, Aaltje, 
maar zijn vrouw Margrietje stierf nog voor 15 december 1742. 

Toen J a n van Eck in 1754 overleed, moest Jacobus de beide plechten af
lossen. Bij de registratie voor het gerecht op 24 november 1754 toonde hij als 
bewijs de originele plechtbrief, waarop een kwitantie getekend was door 
Hendrik Willink als executeur van de boedel en nalatenschap van Van Eek. 
Voor die aflossing leende Jacobus ƒ 700 bij zijn buurman Teunis van Eeme-
ren , 1 8 aan wie hij enkele jaren daarvoor het leenroerige stuk van zijn ach
tererf langs de Dannestraat had verkocht. Op dit meest westelijke deel van 
de al vaker genoemde boomgaard liet Van Eemeren drie woningen onder 
één kap bouwen (nu nog Dannestraat 6 en 8). Het andere deel van de voor
malige boomgaard was bleekveld geworden; hij verkocht dat omstreeks die
zelfde tijd aan Adrianus Koster, de schippersknecht die hem zou opvolgen. 
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Jacobus zal in 1756 overleden zijn, want tot dat jaar betaalde hij de dorpslasten voor zijn 
woonhuis; zijn erfgenamen deden dit daarna tot 1759. Die erfgenamen waren Hendrik 
van Veeren, getrouwd met Jacobus' dochter Weijntje Kaan, Hendrik Staamer, getrouwd 
met kleindochter IJtje Kaan, haar meerderjarige uitlandige (= buiten de provincie Utrecht 
wonende) broers Jacobus en Rutger Kaan, en de minderjarige Aaltje Kaan uit het tweede 
huwelijk van Jacobus. Deze kinderen en kindskinderen verkochten op 19 juni 1758 de 
"Huijsinge tot twee wooningen geapproprieert, met zijn paardestallingen, waagenhuijs en 
erve" aan Adrianus Jansz Koster uit het Ortts Gerecht.19 Ze losten de plecht van ƒ 700 aan 
Teunis van Eemeren af, die dat op 20 juni 1758 bij het gerecht liet registreren. Aaltje vertrok 
in 1764 naar Beusekom.20 

1758 -1772 Adrianus Koster 

Adrianus Koster trouwde op 27 augustus 1758 in de kerk te Breukelen 
met Margaretha van Holten, "afkomstig uit Wilsum onder Olst en wonende 
onder Breukelen". Het bruidspaar vestigde zich in het hoekhuis dat Adriaan 
twee maanden tevoren gekocht had en waarvoor hij vanaf 1759 dorpslasten 
betaalde. In 1758 nam hij op dit huis een plecht van ƒ 1000 bij Maria van 
Klaarenburgh , de weduwe van J a n Johannis van der Horst , die bij zijn 
leven metselaar, bode van het gerecht Breukelerwaard en herbergier in he t 
Regthuys was geweest. Drie j aa r later werd Adrianus weduwnaar , waa rna 
de erfgenamen van Margaretha van Holten de halve waarde van zijn on
roerend goed aan de Dannestraat lieten vaststellen.21 

Adrianus hertrouwde op 28 maar t 1762 te Breukelen met Bartje van Dam 
ui t Hoorn . 2 2 Om zijn erf te vergroten en waarschijnl i jk om een be te re 
woning te kunnen betrekken, kocht hij op 24 maar t 1770 van Teunis van 
Eemeren het perceel met het voormalige pakhuis aan de Dannegracht .2 3 

Toen Koster zijn nieuwe en waarschijnlijk vernieuwde huis (nu Danne
gracht 11) betrokken had, verkocht hij op 14 januari 1772 het oude huis met 
slechts een klein gedeelte van het erbij behorende erf aan Gerri t J a n s e n 
Degenkamp uit Breukelen-Proostdij.24 Het grootste deel van het erf met de 
stallen en het wagenhuis behield Koster zelf, zodat het erf van Degenkamp 
reikte tot op een afstand van "tien en een halve voet Stigtse maa t van de 
m u u r des verkoopers Paardestalle aan de Noordzijde en aan de Zuydzijde 
van die stal tot op twaalf en een half voet". 

1772 -1785 Gerrit Jansen Degenkamp en erfgenamen 

De nieuwe eigenaar bleef in het gerecht Breukelen-Proostdij wonen en zal 
de twee woningen onder één dak op de hoek van de Dannegrach t en de 
Dannes t raa t , in het gerecht Breukelen-Nijenrode, hebben verhuurd. 

In 1777 was een Cornelis Degenkamp eigenaar van het hoekhuis. Hij ver
kocht het in 1785 aan Joost van Tricht. 

1785 Joost van Tricht 

Joost van Tricht was in 1754 eigenaar van boerderij De Poel geworden en 
was j a ren lang schepen in het Breukelen-Orttsgerecht.2 5 Bij de doorkomst 
van het Franse leger in 1795 werden er allerlei goederen en diensten van de 
burgers van Breukelen-Nijenrode gevorderd met een gezamenlijke waarde 
van ruim ƒ 4620. Joost had in januar i 1797 nog een vordering van 82 gulden 
en 10 stuivers. Hij was geen patriot en bezocht, volgens een geheim rapport 
van schout Jacob de Jong uit 1798, nooit de grondvergaderingen (de bij de 
Nederlandse staatsregeling van 1798 ingestelde bijeenkomsten van stem
gerechtigde burgers) . In datzelfde j a a r werden enkele schepenen, waar
onder Joost van Tricht en zijn buurman J an de Kruyff, afgezet.26 

Joost en zijn vrouw Heyltje Korver hadden maar één dochter, Stijntje, die 
in 1783 trouwde met Anthonie van Ginkel uit Scherpenzeel.27 Joost kocht 
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Afb. 2. De Dannegracht in 1957 met de oude ophaalbrug, het Huis te Keyserrijck en (met 
vlaggestok) he t door Cornelis (II) de Haas in 1932 gebouwde winkel-woonhuis (Foto-archief 
His tor ische Kring Breukelen) . 

voor hen het huis in de Dannestraat en liet op het verkleinde erf een wagen-
huis met paardenstal bouwen. In dat jaar kocht hij ook de leenroerige grond 
ten zuiden ervan, waarop drie woningen onder één kap aan de Dannes t raa t 
stonden. Stijntje en Anthonie gingen in het hoekhuis aan de Dannegracht 
wonen, dat met de drie huizen in de Dannestraat hun eigendom werd. 

1785 -1810 Anthonie van Ginkel en erfgenamen 

Anthonie van Ginkel betaalde voor zijn woning van 1785 tot 1807 eerst ƒ 8, 
later ƒ 12 dorpslasten. Bij de komst van de Pruisen in 1788 had Anthonie een 
schade van ƒ 38,5 ten gevolge van gedwongen leveranties en inkwartiering. 
In 1790 betaalde hij klepgeld (nachtwakersbelasting) voor vier huizen: voor 
het hoekhuis 15 stuivers en voor de drie onder één kap driemaal 5 stuivers. 
Bij de doortocht der Franse armee in 1795 had hij een schade van 10 gulden 
en 2 stuivers.28 

Het echtpaar Van Ginkel kreeg drie kinderen: in 1785 zoon Jan , in 1787 
dochter Heyltje, en in 1790 zoon Joost. Moeder Stijntje overleed in 1798 en liet 
haa r man met drie minderjarige kinderen achter. 

Omdat er geen tes tament was, werden er voogden aangewezen. Dat waren de grootvader 
Joost van Tricht en de vrienden Jan Jacob van Beek en Meyndert Meyers. Anthonie legde 
voor elk der kinderen een bedrag vast uit hun moeders erfdeel. Dat was voor J a n en Joost 
ƒ 250 en voor Heyltje ƒ 150 plus de kleding en de sieraden van haar moeder.29 Het geld bleef 
onder het beheer van de vader tot de kinderen meerderjarig of gehuwd zouden zijn. 

Joost van Tricht overleed op 17 november 1802. Anthonie van Ginkel en de voogden van 
zijn minder jar ige k inderen ve rhuurden voor de erfgenamen de boerderij aan de Poeldijk. 
In de huurvoorwaarden stond, dat de huurder Marcelis van Bemmel voor Anthonie van 
Ginkel een paard moest la ten weiden "in het Somersaisoen of Jaar l i jks voor de somme van 
21 gulden".3 0 
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Heyltje van Ginkel hoefde niet op haar moeders erfdeel te wachten tot ze 
meerderjarig was, want op 29 april 1804 trouwde ze, zeventien j a a r oud, met 
de bakkerszoon Dirk Klaarmond. Diens vader Simon Klaarmond woonde op 
de hoek van de Achterstraat en de Dannestraat (nu Kerkbrink 26). Het wel 
heel jonge paar trok in bij Anthonie van Ginkel en begon in het huis aan de 
Dannegracht een tapperi j . Van 1807 af betaalde Dirk Klaarmond zelf de 
dorpslasten voor dit huis. 

Op 26 maar t 1808 bracht Anthonie van Ginkel het hoekhuis in openbare 
verkoping.3 1 In de koopcondities werd het omschreven als: "Een weidoor-
t immerde Huis inge met Paardens ta l en nog d a a r a a n annex Wagenhu i s , 
Paardens ta l en Hooyzolder en erve, s taande en gelegen in den Dorpe van 
Breukelen onder den Gerechte van Nijenrode aan de Dangragt , s t rekkende 
tot op 13,5 voet, Stichtse maat, van de muur van M.J. Coensen aan de Noord
zijde en aan de Zuidzijde van die muur tot op 12,5 voet, belend ten Noorden 
de Danne, ten Westen de Danstraat, ten Zuiden de verkoper en ten Oosten 
M.J. Coense, zijnde allodiaal goed, doch het erf leenroerig aan den Huise 
van Nijenrode". Het huis was tot 1 november 1811 voor ƒ 80 per j aa r ver
huurd aan Dirk Klaarmond, het wagenhuis met d a a r a a n annexe stal tot 
1 mei 1809 aan Johan Joling voor ƒ 25 per jaar. 

Van Ginkel wilde waarschijnlijk alleen maar de waarde van dit perceel 
te weten komen, want hij hield de verkoop op. Wel verkocht hij de drie 
woningen onder één dak met huisnummer 74 in de Dannes t raa t voor ƒ 925 
aan metselaar Gijsbert van Zoomeren. Hij verkocht eveneens een huis in de 
Kerkstraat en 4 morgen weiland in de polder Otterspoorbroek. 

In 1809 vroeg de toen 19 jaar geworden Joost van Ginkel, "aan boord van 's Konings 
Corvet van Oorlog de Iris, liggende ter Rede van Vlissingen" aan he t bes tuu r van Breu-
kelen-Nijenrode een verk la r ing van goed gedrag, en aan zijn vader een ve rk l a r ing van 
geen bezwaar daa r t egen , omdat hij voornemens was "bij Zijne Majes te i t Br ieven v a n 
Venia Acta t i s" te vragen , zodat hij zijn goederen zelf kon beheren . 3 2 Vader A n t h o n i e 
ondersteunde he t verzoek van zijn zoon, aan wie op 2 augustus 1809 een verklar ing van 
goed gedrag werd vers t rekt , zodat hij zijn verzoekschrift bij koning Lodewijk Napoleon 
kon ind ienen . 

Heiltje Korver, de weduwe van Joost van Tricht overleed kort daarop en liet h a a r bezit
t ingen na aan de drie kinderen van haar overleden dochter Stijntje. Op 28 juli 1810 vond 
de boedelscheiding p laa t s . 3 3 Haa r oudste kleinzoon J a n van Ginkel k reeg "de boerder i j 
Poeldijk nr. 12 met 45 morgen (38,3 hectare) land", waarvoor op de veiling van 16 december 
1809 het hoogste bod ƒ 14.700 was geweest. Kleinzoon Joost kreeg een boerderij in Oukoop 
met 26 morgen (22,2 hectare) land, waarvoor ƒ 8100 geboden was. Een andere boerderij in 
Oukoop met 14 morgen (11,9 hectare) land was voor ƒ 6300 aan Willem van Loon verkocht. 
Het erfdeel van kle indochter Heyltje zal in contanten zijn u i tbe taa ld . J a n van Ginkel 
vestigde zich op de boerderij De Poel, die hij in 1852 aan de familie Willink van Collen 
(eigenaar van Gunte rs te in ) verkocht.34 

Vader Anthonie van Ginkel verkocht op 31 juli 1810 het hoekhuis aan de 
Danne, dat inmiddels het huisnummer 75 had gekregen, voor ƒ 1150 aan 
zijn schoonzoon Dirk Klaarmond.3 5 

1810 -1818 Dirk Klaarmond en HeyUje van Ginkel 

In 1810 overleed bakker Simon Klaarmond. Zijn zoon Dirk volgde hem 
niet op in de bakkerij , want de weduwe Klaarmond verhuurde die aan J a n 
Br inkman . 3 6 Dirk Klaarmond bleef herbergier, m a a r he t zal hem en zijn 
eens zo rijke vrouw niet voor de wind zijn gegaan, want in 1816 moesten ze 
een lening op hun huis nemen. Van Bartholomeus van Eijk, de smid uit de 
Brugstraat , leenden ze ƒ 300 tegen een rente van 5% per jaar . Van Eijk eiste 
echter wel, dat ze hun huis voor ƒ 2000 tegen brand zouden verzekeren.3 7 

Twee jaa r later moest Dirk zijn herberg sluiten, want op 14 november 1818 
verkocht hij zijn huis op de hoek van Dannegracht en Dannes t r aa t , "ge
merkt No 75 met desselfs paardestal en verdere getimmerte" en op 4 j anua r i 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 1, 1998 



41 

1819 verkocht hij ook de inboedel van zijn café. Op de openbare verkoping in 
het Regthuys werd Leendert Hageman, meester metselaar te Breukelen, 
voor ƒ 745 de nieuwe eigenaar van het onroerend goed.38 De openbare ver
koping van de inboedel vond plaats in het café aan de Dannegracht en bracht 
slechts ƒ 101,10 op.39 

H e r m a n u s de Vries, de brugwachter van de Vechtbrug die daar tevens een tapperij had, 
kocht een bierstelling (45 et), een mand met kruiken en flessen (75 et), een koperen spoel-
bak (170 et), een koffiekan (30 et), wat rommel, een bank en "een domeniespel" (50 et), een 
wate remmer (40 et) en glaswerk (80 et). Johannes Koning, zijn collega uit he t Regthuys, 
kocht twee banken (100 et) en wat glaswerk (40 et). Leendert Hageman kocht een bank (20 
et), een kinderkrib (30 et), vier schalen (40 et) en een ijsemmer (30 et). 

1818 -1866 Leendert Hageman 

De uit Zeeland afkomstige Leendert Hageman trouwde met de drie j aa r 
oudere Margaretha Elisabeth Kunstman. Zij kwamen omstreeks 1815 met 
hun dochtertje Lena naar Breukelen en betrokken een huis in de Heren
s t raa t (nu nr. 8, Discoland). Daar werd op 17 november 1818 een tweeling ge
boren, waarvan alleen Dirk Frederik de zuigelingtijd overleefde; Johannes 
Lode wijk overleed al op 7 december 1818. Leendert had op 14 november het 
huis aan de Dannegracht gekocht, waar het gezin kort daarna ging wonen. 
In h u n nieuwe huis kregen Leender t en zijn vrouw nog vier k inderen, 
waarvan er drie enkele maanden na hun geboorte stierven. De op 25 mei 
1825 geboren Johannes Hageman bleef echter in leven. De moeder overleed 
in 1834, waarna Leendert niet hertrouwde. Hij bleef aan de Dannegracht 
wonen en had daar met zijn twee zoons de hulp van verschillende dienst
boden. Dochter Lena trouwde met Pieter Verwey en verhuisde naar Utrecht. 

Het hu is van Leendert Hageman kreeg in 1832 de kadastrale aanduiding Sectie C, nr. 11 
(huis en erf 2 roeden 50 el). Het behoorde tot klasse 12 met een belastbare opbrengst van ƒ 80 
per j aa r . He t huisnummer 75 werd in 1849 veranderd in Wijk A nr. 149. De voorgevel was 
aan de Dannegracht, zoals een tekening van Lutgers uit 1871 nog laa t zien. Links naas t het 
huis was toen een muur met een deur naar het erf (zie Afbeelding 1). 

Van 1849 tot 1853 v e r h u u r d e H a g e m a n k a m e r s aan de no ta r i sk l e rk Cornel is van 
Wieringen uit Mijdrecht, van 1853 tot 1854 aan de uit IJsselstein afkomstige notarisklerk 
Matthi js Willem Schalij, die in 1862 uit Lopik naar Breukelen te rugkwam als gemeente
sec re t a r i s . 4 0 

Leender t Hageman was een ondernemend man, die ook handelde in hout , huizen en 
bouwmate r ia len . 4 1 Bij de publieke veiling van de buitenplaats Vredenoord op 9 april 1823 
was Hageman met ƒ 2 1 000 de hoogste bieder. De buitenplaats werd hem niet toegewezen, 
want de eigenaar vond dit bedrag te laag en hield de verkoop bij ƒ 21500 op.42 Op 30 novem
ber 1835 kocht Leendert he t aan zijn erf grenzende huis van Geer t rui de Kruyff op de 
Dannegrach t (nu nr. 10). Hij verbouwde dit pand tot drie woningen, die hij verhuurde . In 
april 1850, toen hij 61 j aa r oud was, kocht Hageman nog de voor afbraak bestemde oude 
manege van Nijenrode. Hij betaalde er ƒ 2200 voor en moest volgens de koopvoorwaarden 
voor 1 september van dat j aar k laar zijn met de afbraak en met de afvoer van de vrijge
komen bouwmater ia len . 4 3 

Omdat "de wal of erve" voor zijn huizen aan de Dannegracht als alge
mene losplaats werd gebruikt, vroeg Hageman in 1852 aan het gemeente
bes tuur een tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud. De gemeente
raad besloot op 21 december 1852 die niet te verlenen, omdat volgens een 
schouwbrief "alle eigenaars aan den Danne verpligt zijn hunne wallen te 
onderhouden". Bij beschadiging van zijn erf als losplaats zou deze door de 
gemeente gerepareerd worden zoals alle andere dorpsstraten, echter met 
uitzondering van de voorwal. In 1855 klaagde Hageman opnieuw bij het ge
meentebestuur dat hij een losplaats voor anderen moest onderhouden. Hij 
verzocht van die last bevrijd te worden of anders enige schadevergoeding te 
mogen ontvangen. De gemeenteraad wees dit verzoek af, m a a r was bereid 
de best ra t ing van de erven voor zijn rekening te nemen. Hageman plaatste 
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Afb. 3. Vervallen beschoeiing en verzakte s t raa t voor de huizen Dannegracht 11 en 12, om
st reeks 1968 (foto Gemeentewerken Breukelen, in Foto-archief Historische Kring Breuke-
l e n ) . 

toen een hekwerk langs de gracht om het afmeren en lossen te bemoeilijken. 
Toen het gemeenteraadslid Floris Vos hierover vragen stelde in de raads 
vergadering van 23 januar i 1856, antwoordde burgemeester Vlug dat "het 
plaatsen van het glint van L. Hageman geenszins aan het dagelijksch be
s tuur , m a a r eerder aan den raad toe te schrijven is". De raad had immers 
tot tweemaal toe een rekwest van Hageman afgewezen.44 

Van 1861 tot zijn dood in 1866 was Leendert Hageman lid van de gemeen
teraad van Breukelen-Nijenrode. Hij zal toen het hek langs de Danne hebben 
verwijderd, want toen het huis na 1866 eigendom was van zijn zoon, Johan
nes Lodewijk Hageman te Amsterdam,4 5 werden de wal en de s t raa t langs 
de Danne weer als losplaats gebruikt. 

H a g e m a n s zoon Dirk Frederik was ook metse laa r en woonde met zijn vrouw in de 
Kerks t r aa t . 4 6 Van 1859 tot 1861 woonde hij als weduwnaar in he t huis van zijn vader op de 
Dannegracht, da t in 1863 betrokken werd door zijn zuster Lena, die toen weduwe was.47 

1867 -1885 Johannes Lodewyk Hageman 

De in Amsterdam wonende Johannes Lodewijk Hageman was nala t ig de 
beschoeiing en de s t raa t voor zijn huis in Breukelen te onderhouden en werd 
h ier toe in 1873 schriftelijk door he t gemeen tebes tuu r gemaand . Toen 
Hageman weigerde, stelde het gemeentebestuur een schikking voor: Hage
man zou afs tand doen van zijn eigendomsrecht en de gemeente zou he t 
onderhoud op zich nemen. Hageman vond dat de gemeente, als ze daar een 
losplaats wilde hebben, de grond maar moest onteigenen. De raad besloot in 
1876 af te zien van een losplaats aan de Danne en Hageman tot een spoedig 
herstel van s t raa t en wal te dwingen. Voor een gemeentelijke losplaats kocht 
men toen grond aan de Herenstraat.4 8 
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J o h a n n e s Hageman verhuurde zijn huis, dat in 1860 de aanduiding Wijk A nr. 161 had 
gekregen, a a n P ie te r J . van Bergen Henegouwen (geb. ' s -Gravenhage 10.11.1815). Die 
woonde er tot 1870 met zijn vrouw P.C. Luzac (geb. Breukelen-St. Pieters 23.1.1826) en twee 
kinderen. De volgende huurder was de in 1821 te Gent geboren aannemer Andries Helsen, 
die er met zijn vrouw en een dienstbode tot 1873 woonde. In 1874 kwam Bernardus Cloos 
(geb. Rotterdam 1820) er met vrouw en dienstbode wonen. Toen Bernardus he t j aa r daarop 
overleed, ver t rok zijn vrouw naa r Amsterdam. In mei 1875 huurde de 64-jarige spekslager 
Johannes Schwab he t hu is , dat inmiddels de aanduiding Wijk A nr. 183 had gekregen. De 
in Wür t enbe rg geboren Schwab kwam met zijn vrouw en drie kinderen naar Breukelen. 
In mei 1876 verhuisde hij naar de Brugstraat (nu nr. 18), waar hij in november van dat j aa r 
overleed. In 1877 kwam de commissionair Philippus A. Gregorius (geb. Amsterdam 1836) 
met vrouw, vijf kinderen en schoonmoeder in het huis wonen, tot hij in 1885 naar de Heren
s t r aa t (nu nr. 33) verhuisde. 

Op 22 augus tus l884 schreef het gemeentebestuur aan J.L. Hageman, Prinsengracht 360 
te Amsterdam, dat hij he t privaatriool, dat van zijn huis uitliep in de Danne, binnen 14 
dagen moest verbeteren door middel van een koekoek (overkapping) voor de ui tmonding, 
zodat he t lozingspunt s teeds onder water zou blijven. Hij kon dat la ten doen "naar de 
wijze als van gemeentewege is geschied voor he t riool u i t lopend in de Danne bij de 
D a n n e b r u g " . 4 9 

1885 -1895 Cornelis (I) de Haas 

Cornells de Haas was op 21 april 1834 op de ouderlijke boerderij in de 
gemeente Ruwiel geboren. De aangifte van zijn geboorte bij de burgemeester 
van Ruwiel, I.P.C. van Reede, die in het dorp (Nieuwer) Ter Aa woonde, 
werd gedaan door de 67-jarige vroedvrouw Johanna van Senus uit het dorp 
Breukelen, want de vader naar wie het kind vernoemd werd, was al op 6 de
cember 1833 overleden.50 De weduwe zal met haar zoontje naar de gemeente 
Breukelen-Nijenrode zijn teruggegaan, waar Cornelis metselaar werd. Hij 
trouwde en kreeg twee zoons, Herman en Cornelis, die het beroep van hun 
vader kozen. 

In 1885 kocht De Haas het huis op de hoek van de Dannestraat, dat bij het 
kadas te r op zijn n a a m en op die van zijn oudste zoon Herman kwam te 
s t aan . 5 1 Zij hebben het oude huis verbouwd en vervangen door twee lagere 
huizen met een zadeldak evenwijdig aan de Dannes t raa t . De belas tbare 
opbrengst steeg daardoor van ƒ 100 naar ƒ 196 per jaar. 

Vader Cornelis, zijn vrouw en hun 19-jarige zoon Cornelis betrokken het 
hoekhuis Dannegracht 220, de 23-jarige Herman de Haas 5 2 en zijn vrouw 
gingen ernaast wonen in het huis Dannestraat 219. 

Toen in 1888 de Danne uitgediept en weer op breedte gebracht moest worden, werd een 
s i tua t ie tekening gemaakt . Daarui t blijkt, dat het vaarwater voor het pand van De H a a s 
4 meter breed was, dus 1,5 meter smaller dan in de 17de eeuw. De aanwonenden hadden bij 
he t vervangen van hun schoeiingen de nieuwe bij herhal ing vóór de oude gezet, zodat de 
schippers gingen klagen over de moeilijke doorvaart . De provincie wilde aan de gemeente 
alleen een subsidie geven voor de verbetering van de Danne, als het vaarwater eigendom 
zou worden van de gemeente Breukelen-Nijenrode. De eigenaar was de Hervormde dia
conie, die in 1832 in he t kadas t e r was ingeschreven als "De Neder landsch Hervormde 
Armen". De Hervormde me t se l aa r Cornelis de H a a s en de Gereformeerde t i m m e r m a n 
G.H. van der Wilt kregen toen de opdracht de geldwaarde van de Danne vast te stellen. De 
conclusie van hun r appo r t was, "dat het vaa rwa te r de Danne geene geldelijke waarde 
heeft". De Hervormde ke rkenraad wilde de Danne overdoen aan de gemeente Breukelen-
Nijenrode tegen een schadeloosstelling van ƒ 20. Daarmee stemde de gemeenteraad in.5 3 

Na de verbeter ing van de vaarweg werd jaar l i jks schouw gevoerd en 
schreef de gemeente de grondeigenaren aan om achterstallig onderhoud te 
verrichten. Daartoe behoorde ook Cornelis de Haas en die schreef daarom 
op 5 juli 1891 aan burgemeester en wethouders: "Gelieve te letten op mijn 
beleeft verzoek om eenige tegemoedkoming in de kosten der herstelling van 
de schoeiing langs mijn erf ontstaan door het verdiepen der Danne. Waarom 
zou dit door mij alleen moeten gedragen worden". Dit verzoek zal wel niet 
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gehonoreerd zijn. Op 17 augustus 1891 rapporteerde opzichter J . Brouwer, 
dat de toestand der Danne bevredigend was, met ui tzondering van enige 
ondiepe plaatsen voor de stoepen. Hij adviseerde met het uitdiepen daarvan 
te wachten, tot enige defecte schoeiingen waren hersteld. Onder de elf als 
zodanig genoemde percelen bevond zich ook dat van C. de Haas , die zijn 
schoeiing 6 centimeter terug moest trekken. 

Bij de schouw op 25 augustus 1892 constateerde de opzichter, dat de diepte voor de meeste 
waterstoepen onvoldoende was ten gevolge van he t inwerpen van vuilnis en andere voor
werpen door de eigenaren. De met het oog op de volksgezondheid ingevoerde bepaling, da t 
per 1 mei 1892 geen privaten meer op de Danne mochten uitlopen, was maar door weinig 
aanwonenden nagekomen. Dertig overtreders, waaronder C. de Haas , kregen ber icht van 
B & W, dat zij tot 1 december 1892 de tijd kregen om aan het voorschrift te voldoen. 

Toen in augus tus de cholera naderde, nam het gemeentebes tuur maa t r ege l en om de 
goten en privaten te ontsmetten. Die waren niet voldoende, want tussen 24 september en 4 
oktober 1892 werden er acht gevallen van cholera geconstateerd, waarvan zes met dodelijke 
afloop. Het eerste slachtoffer was de zevenjarige Lamber ta Velis u i t de K e r k s t r a a t . De 
laa ts t overledene van deze zes was de 35-jarige metselaar G.C. de Haas ui t de He rens t r aa t 
(nu nr . 56), die evenals enkele andere slachtoffers Vechtwater gedronken had . De voor
naams te ziektebron voor cholera was het door fecaliën verontreinigde oppervlaktewater .5 4 

1895 -1902 Adriana Jacoba Verbeek, wed. C. de Haas 

Toen vader Cornells in 1895 overleden was, zette zijn weduwe Adriana 
Jacoba Verbeek het bedrijf samen met haar zoons voort. Op 20 december 1895 
schreef zij in op de herbestrating van de "Koekenbuurt van de Dannebrug tot 
het uiteinde nabij Boom en Bosch ter oppervlakte van c a . 356 m 2 en de s t raa t 
vanaf de Dannebrug tot aan de Brugstraat van ca . 200 m2". Haa r vierkante-
meterprijs was ƒ 1,81 met nieuwe stenen of ƒ 0,37 met de oude stenen. E r 
kwamen nieuwe s t raats tenen, want het werk werd gegund aan metse laar 
J. de Kruyff, die met ƒ 1,79 en ƒ 0,38 de laagste inschrijver was.5 5 

In 1900 ging Herman met zijn gezin naar Kerkstraat A 11. De weduwe De 
Haas verhuurde het huis A 219 aan de smidsknecht Jacob de Ridder. Toen 
die in 1901 naar Zeist was verhuisd, trok de naaister Aaltje Vonk, weduwe 
van Hendrik Vermeulen, met haar drie dochters in het huis . 

Cornells (II) de Haas trouwde in 1894 te Utrecht met Elizabeth den Haan , 
die op 24 maar t 1894 naar Breukelen kwam. Van de vier kinderen die zij 
kregen, stierven er drie heel jong. Alleen de in 1904 geboren Cornells bleef in 
leven. Het echtpaar had op allerlei adressen gewoond en vestigde zich in 
1902, na het overlijden van de weduwe De Haas, in het huis Dannegracht 
220. De broers Herman en Cornells de Haas werden toen samen eigenaar 
van de woningen op de hoek van de Dannestraat en de Dannegracht. 

1902 -1924 Herman en Cornells de Haas 

H e r m a n woonde in 1902 op St raa tweg A 147, een winke lpand bij de 
Dannebrug, waar zijn vrouw en dochters de sigarenwinkel van De Bruijn 
voortzet ten. Hij zelf bleef metselaar , evenals zijn in 1886 geboren zoon 
Hendr ik de Haas die op het Korenpad ( thans Willink van Col lens t raa t ) 
woonde, waar hij zijn eigen bedrijf had. 

Cornells (II) de Haas woonde vanaf 1902 op de hoek van de Dannest raat , 
waar hij het metselbedrijf van zijn ouders voortzette. Hij werd in 1924 eige
naar van de beide huizen.56 

1924 -1943 Cornells (H) de Haas 

Omstreeks 1925 heeft metselaar Cornells de Haas de houten beschoeiing 
langs de Danne laten vernieuwen en de gracht opnieuw bestraat . 5 7 Zijn zoon 
Cornells (III) trouwde in 1926 en ging op Dannestraat 219 wonen, waar hij 
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een sigarenwinkel en een administrat iekantoor vestigde. Vader Cornelis 
heeft de woningen uitgebreid, want volgens het kadaster vonden er in de 
d iens t jaren 1924 en 1925 verbouwingen plaats , waardoor de be las tbare 
opbrengst van het pand met ƒ 125 omhoog ging naar ƒ 321 per jaar . 

Op 15 december 1926, twee dagen voor de officiële opening van het nieuwe gemeentehuis 
in Boom en Bosch, boden de metse laars C. de Haas , A. de Kruyff, A. St ravers en de ge
broeders Vermeulen het gemeentebestuur een rotspartij in het park aan. Andere ambachts
l ieden wilden niet achterbl i jven: de stoffeerders R.N. Landzaa t en M. van H e s t e r e n 
schonken een palm met een zuil, de smid D.A. Takke en schilder W. Vos gaven een wapen
schild voor he t balkon, en de gezamenlijke t immer- en schilderspatroons boden vijf houten 
banken aan voor het park. 

In 1932 verbouwde De Haas zijn beide huizen ingrijpend. Ze kregen er 
een verdieping bij en het hoekhuis werd een winkel-woonhuis met het adres 
Dannegracht 9 (zie Afbeelding 2). De belastbare opbrengst van de huizen 
werd toen ƒ 421 per jaar . Vader Cornelis verhuisde naar het Korenpad nr. 
12, tot hij in 1941 als weduwnaar terugkwam op Dannestraat 10, waar hij in 
1943 overleed. 

Het winkel-woonhuis Dannegracht 9 werd gehuurd door de uit Amster
dam gekomen kapper Petrus Comello. De kapsalon had een oppervlakte van 
4,30 x 4,30 meter. Daarnaast bevonden zich langs de gracht nog een woon
kamer (3,00 x 4,30 meter), een keuken en een magazijn. Op de bovenverdie
ping waren drie s laapkamers. 

Toen Comello in 1936 naar de Herenstraat was verhuisd, vestigde zich op 
22 februari van dat j aa r de bloemenhandelaar A.H. van Steenbruggen in het 
pand. Van Steenbruggen was aanvankelijk t immerman in Aalsmeer. Toen 
hij in de crisisjaren werkloos werd, ging hij bloemen venten . Daarvoor 
kwam hij ook enkele malen per week op de fiets naar Breukelen. Tussen 
de middag dronk hij vaak koffie bij de familie Spee op de Dannegracht. Hij 

Afb. 4. De Dannes t raa t in 1995, gezien vanuit het zuiden (Foto H. van Walderveen, in Foto
archief Histor ische Kring Breukelen) . 
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zag het leeggekomen winkelpand op de hoek, huurde het en begon er een 
bloemenwinkel. Hij woonde er met zijn gezin tot omstreeks 1974. 

1943 -1969 Cornelis (Hl) de Haas 

Het winkelhuis Dannegracht 9 en de woning Dannes t raa t 10 kwamen in 
1943 op naam van de in 1904 geboren Cornelis (III) de Haas . 5 8 Hij werd Kees 
genoemd, evenals zijn vader en grootvader. Tot 1926 was hij boekhouder bij 
garage Van Ekris , maar na zijn huwelijk begon hij een eigen adminis t ra t ie
kantoor in zijn woonhuis Dannes t r aa t 10, waar hij ook enige j a r e n een 
sigarenwinkel had. Omstreeks 1941 kwam de oudste zoon Cornelis bij zijn 
vader op kantoor werken. De kantoorruimte werd in 1954 vergroot. 

Kees de Haas vond naast de zorg voor zijn gezin ook nog tijd voor maat
schappelijke taken. Hij was bestuurslid van de ijsclub, van de Oranjevereni
ging en van de damvereniging. Die laatste lag hem zeer na aan he t har t ; 
j a ren lang leidde hij samen met Gert van Os het jeugddammen. 

Toen omstreeks 1960 na het uitbaggeren van de Danne de beschoeiing van De Haas 
verzakte, werd de schade op kosten van de gemeente Breukelen hersteld. De gemeente zou 
daarna voor een gulden de straat en de wal overnemen. Dat is echter niet doorgegaan, want 
de kwaliteit van het door timmerman Van Schaik verrichte herstelwerk was zo, dat de 
straat spoedig weer verzakte. Toen heeft De Haas de beschoeiing voor eigen rekening laten 
herstellen en zijn eigendom niet overgedragen. Omstreeks 1968 verkeerde de beschoeiing 
voor de huizen Dannegracht 11 en 12 eveneens in deplorabele toestand (zie Afbeelding 3). 

1969 -1994 Cornelis (IV) de Haas 

In 1969 werd Cornelis (IV) de Haas (geb. Breukelen-Nijenrode 4.8.1926) 
e igenaar van de panden, die bij de sectieherziening de k a d a s t r a l e aan
duiding Sectie B nr. 3033 kregen. Hij liet die in 1974 verbouwen naa r een 
tekening van architect C.J. de Jeu, waardoor ook de bovenverdieping van he t 
winkelpand bij het kantoor werd getrokken. De winkel werd vanaf 1975 ge
huurd door boekhandelaar M.N.J. van Kralingen, die er een showroom voor 
kantoormeubelen in had. In 1982 vroeg Kees de Haas een bouwvergunning 
voor het vergroten van de verdieping van zijn pand. Die werd afgewezen, 
m a a r na het indienen van een nieuwe tekening verleende de gemeente op 7 
september 1983 een vergunning voor het overkappen c.q. het maken van een 
verdieping op het platte dak van Dannestraat 10. In juni 1992 was dit werk 
nog niet uitgevoerd. In 1994 sloot Cornelis de Haas zijn kantoor, waarna hij 
zijn panden verkocht aan de heer R. Wiggers. 

1994 - heden R. Wiggers 

Wiggers diende een bouwaanvraag in tot verandering van het pand. Hij 
verkreeg die en na een grondige verbouwing verhuurde hij he t geheel als 
winkelpand aan een textielhandelaar, die er een modezaak vestigde. In 1997 
kreeg Wiggers vergunning voor het bouwen van een woning op het erf a a n 
de Dannegracht tussen zijn pand en het woonhuis Dannegracht 10. 

Noten 

1 In de hiergenoemde aflevering is op blz. 211 in alinea 3 een fout geslopen: de toevoeging "in een huis 
dat niet tot de woonbebouwing aan de Dannegracht werd gerekend" is onjuist, want het huis had in 
1920 nog het adres Dannegracht 220 en daarna Dannegracht 9. Het zuidelijke deel van dit huis had 
het adres Dannestraat 219, dat nadien werd gewijzigd in Dannestraat 10. In de laatste regel van blz. 
222 moet "waar hij zijn bedrijf had" vervangen worden door "waar zijn vrouw haar bedrijf had". 

2 Archief Dorpsgerechten (Utrechts Archief, voorheen Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 365, fol. 14, 
plechtbrief van 600 Carolus guldens capitaal op 24 Januarij 1678 ten behoeve van Seigneur Aelbertus 
ten Hagen, Coopman tot Amsterdam; afgelost den 9e Mey 1694. 

3 Grootvader Gijsbert Willemsz Kaan woonde in Breukelen en werd begraven in de Pieterskerk, 12de 
laag (= rij) nr. 4. Vader Jan Gijsbertsz Kaan en zijn vrouw Hendrickje Crijnen waren al voor 1683 
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overleden. Zij waren eigenaar geweest van een erf met boomgaard op de hoek van de Dannes t raa t en 
de Brouwerij (Huisarchief Vecht en Dam, akte d.d. 22.10.1683). Hun kinderen Gijsbert, Goossen en 
Neeltje waren in 1683 al overleden. Alleen hun dochter Jannichje, die met Cors Janssen Slebus ge
t rouwd was, leefde toen nog. De andere erfgenamen van J a n Kaan waren Gijsberts weduwe, Geertje 
Dircx Verwoert, met haar kinderen en kleinkinderen. Van Goossen waren er zijn voorhuwelijkse 
dochter Jannet je die met Jacob Jansz van der Horst getrouwd was, en zijn weduwe die hertrouwd 
was met Dirck Janssen Vuijst, en haar kinderen. De weduwnaar van Neeltje, Hendrik Jansz Spijcker, 
woonde met zijn kinderen in Alphen. 

4 J a n Cornelisze Hoogh verkocht op 22.10.1686 namens de erfgenamen van Cornelis Jansz Hoogh een 
huis van zijn overleden vader in de Klapstraat aan Gysbert Meesen (Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 
365, fol. 148, transportakte d.d. 22.11.1688). Meesen verkocht dit huis (ten noorden van het latere 
Vroeglust) op 17.12.1698 aan Albert van Wees en Judicke Joosten (Archief Historische Kring Breuke-
len, inv. nr. DA 2501, nrs. 1 en 8; Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 365, fol. 241, t ranspor takte d.d. 
21.2.1699). 

5 E r waren vijf kinderen. Dirk Gijsberts Kaan, gedoopt omstreeks 1664, werd zeilmaker te Amsterdam, 
waa r hij op 25.4.1687 trouwde met Gerritje Hendriks de Raadt. In 1688 kregen zij een dochter 
J o h a n n a (ging op 17.7.1721 in ondertrouw met Albert van Wees Jzn en op 2.9.1734 met Andries 
Driessen). Dirk overleed en werd op 29.5.1709 in de kerk te Breukelen begraven. Zijn vrouw werd op 
21.10.1718 bijgezet in het familiegraf (12de laag, nr. 4). De jongere zoon Jacobus werd schipper te 
Breukelen en leefde tot 1756. Dochter Jannichjen Gijsberts Kaan trouwde op 28.11.1675 in de kerk te 
Breukelen met Aelbert Hendriksz van Wees (gedoopt te Buren 1650). Zij lieten hun dochter Maria op 
7.7.1679 dopen in de Westerkerk te Amsterdam en kregen ook een zoon, Gijsbert van Wees. Na 
Jannichjens overlijden ging Aelbert op 22.4.1688 te Maarssen in ondertrouw met Judickje Joosten. 
Die overleed bijna dertien jaar later en werd op 24.2.1701 in de kerk te Breukelen begraven (10de 
laag, nr. 7). Aelbert hertrouwde op 20.11.1701 te Breukelen met Geertrui Fierom, die hij overleefde. 
Zelf stierf hij te Breukelen op 11.5.1739 en werd daar op 18.5.1739 begraven (10de laag, nr. 8). De 
tweede dochter Neeltjen Gijsberts Kaan trouwde met Hendrik Th. Voskuyl en kreeg twee dochters: 
Margrietje en Gerrigje. De derde dochter Maria Gijsberts Kaan trouwde met Broer Martensen, werd 
weduwe en hertrouwde in 1713 met de weduwnaar Kornelis Jacobsz Rap. (Veel van deze gegevens 
kreeg ik van de heer B.F. van Wallene te Kockengen, die ze bij zijn genealogisch onderzoek verzameld 
had.) 

6 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, Open daags recht gehouden den 12 December 1694. Zie ook H.J. 
van Es, 1996. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 9. Het huis Vecht en Dam tot 1805. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 11, nr. 4, blz. 195 - 208, in het bijzonder blz. 200. 

7 J . van Muiswinkel, 1973. Breukelen en Nieuwer Ter Aa, oude prenten en pren tkaar ten vertellen 
verder. Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, blz. 14 en 15. 

8 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 54 - 57, t ranspor takte d.d. 15.12.1706 en koopakte d.d. 
16.10.1706. De verkopers waren de weduwe van Gijsbert Jansz Caan, haar zoon Dirck Gijsbertsen 
Caan, haa r dochter Maria Caan en echtgenoot Broer Martensen, haar kleinkinderen Gijsbert van 
Wees, Maria van Wees en echtgenoot Gerrit Cranendonk, Margrietje en Gerrigje Hendriks Voskuyl. 

9 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 366, fol. 97 - 98, d.d. 10.6.1712, geeft een verslag van deze gebeurtenis 
en duidt Jacobus nader aan als "Schipper op het Veer van Breukelen op Utrecht, tegenwoordig 
schepen in den Gerechte van Nijenrode". Zie ook H.J. van Es, 1991. De korenmolen van Breukelen in 
de 17de tot 19de eeuw. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 2, blz. 68 - 80, in het 
bijzonder blz. 73 en noot 31. 

10 Trouwboek Nederdui t sch Gereformeerde Gemeente te Breukelen (Utrechts Archief, voorheen 
Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 58: "Gijsbert Kaan J M [jonkman = ongehuwd] oud 29 ja ren geassis-
teer t met Jacobus Kaan zijn vader en Cornelia van den Well J D [jongedochter] oud 23 ja ren getoont 
hebbend acte van consent van haar moeder Willemijntje van den Well beyde wonent te Breukelen. 
Alhier in de kerk getrouwt 11 November 1725". "Hendrik van Veeren J M van Loenen en Weijntje 
Kaan geassisteert met haar vader Jacobus Kaan in onse kerke getrouwt 15 May 1729". 

11 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, open Regtdag 11 december 1731. 
12 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 97 - 98, d.d. 27.11.1736. Zie ook Van Es, 1991, blz. 73. 
13 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 125 verso - 126, plegt van 390 Gulden ten behoeve van 

Monseigneur J a n van Eek op den 8en Julij 1739. Doorgehaald wegens aflossing op 24.11.1754. 
14 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 168, "Estimatie huis Dannestraat ten behoeve van Jacobus 

Caen", d.d. 2.8.1741. 
15 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, Open Regtdag den 7e September 1741. 
16 Trouwboek Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen, inv. nr. 58: "Jacobus Caan, weduw

naar van Eytje Ehout en Margrietje Centen, jongedochter geboortig van Harmeien met consent van 
haa r vader Rijnier Centen en nog geassisteert met haar moeder Aaltje van Geesdorp bijde wonend te 
Harmeien. Betoon gehaalt om te Harmeien te trouwen op den 27e Januar i j 1742." 

17 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 367, fol. 172, plecht van ƒ 500 ten behoeve van Sinjeur J a n van Eek op 
den 5en Maar t 1742. Bewijs van aflossing vertoond op 24.11.1754. 

18 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 62 - 63v, plecht van ƒ 700 ten behoeve van Teunis van 
Eemeren c.s. en ten lasten van Jacobus Caan op 16 december 1754. Jacobus verklaarde deze som 
schuldig te zijn "terzake van contante aangetelde penningen ontfangen en in zijn oirbaer besteedt tot 
aflossinge van twee plegten voor desen geregte op den 8 July 1739 en 5 Maart 1742 gepasseert". Op 
20.6.1758 liet Teunis registreren, dat de erfgenamen deze schuld hadden afgelost. 

19 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 98v - 101, transport d.d. 19.6.1758 ten behoeve van Adrianus 
Koster en een plecht van ƒ 1000 door Adrianus Koster ten behoeve van Maria van Klaarenburgh, 
weduwe van J a n Johannis van der Horst (afgelost op 24.2.1772). 

20 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, Akte van indemniteit d.d. 17.7.1764 voor Aaltje Kaan oud ruym 
22 ja ren , metterwoon vertrokken onder den Geregte van Beusecom. 
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21 Archief Dorpsgerechten , inv. nr. 368, fol. 120v, es t imat ie , op verzoek van de e r fgenamen v a n 
Margare tha van Houten, d.d. 6.3.1761 van de helft van een huysinge, stallinge en erve aan de Revier 
den Danne; halve waarde 600 gulden. N.B. De oostelijke aanduiding "Holten" was in tussen verwes
terd tot "Houten". 

22 Trouwboek Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen, inv. nr. 58: Adr ianus Coster, wdnr 
van Margare tha van Holten woonende alhier en Bartje van Dam J.D. geboortig van en woonende te 
Hoorn; ondertr 6 maar t 1762 te Hoorn; alhier in de kerk getrouwd op den 28 m a a r t 1762. 

23 H.J. van Es, 1997. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 12. De huizen Dannegracht 10 
en 11. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 12, nr. 4,blz. 211 -225, daarin blz. 213 en 214. 

24 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 250v, t ransport van huis en erf op 4.2.1772. De koopcondities 
waren op 14.1.1772 voor notaris Stoesak gepasseerd. 

25 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 31v, t ransportakte d.d. 30.11.1754: Joost van Tricht kocht op 
1.6.1754 de boerderij De Poel van de erfgenamen van Isaac Baron de Cronstroom, generaal der infan
terie ten dienste der Vereenigde Nederlanden en gouverneur van 's-Hertogenbosch en zijn echtgenote 
Trajectina Anna Elisabeth van Tuyl van Serooskerke. Trajectina zal de boerderij geërfd hebben van 
haar vader Jonkheer Reinout Gerard van Tuyl van Serooskerke, die in 1693 eigenaar van het slot 
Zuylen was geworden. Volgens de at las met plattegronden van de bezi t t ingen van de he ren van 
Zuylen omst reeks 1650 behoorden daar toe de boerderijen De Poel (nu S ta t ionsweg 3 en 5) en 
Clarenburg (nu Zandpad 74). 
Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen) , inv. n r s . 59 t /m 77, 
Uytzettinge van Dorpslasten en Kostergeld: Joost van Tricht betaalt van 1747 tot 1773 ru im ƒ 8 per 
j aa r voor een woning in de Klapstraat. Tevens: Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, fol. 136, est imatie 
van een perceel in de Dannestraat d.d. 6.6.1785: Joost van Tricht genoemd als eigenaar van het be
lendende hoekhuis. 

26 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 387, fol. 116v - 117, d.d. 3 juli 1793, Acte van aanstel l inge van commis
sarissen tot den ontfangst van den 100 penning: Joost is dan een van de vier gecommitteerden in 
Breukelen-Orttsgerecht. Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, in januar i 1797 Memoire van zodanige 
l eve ran t i e s en Rijlonen welke door hun op Requisi t ie der franse a rmee zijn g e d a a n . Archief 
Dorpsgerechten, inv. nr. 361 (Geregtsrol): Publicatie van het departementaal Bestuur d.d. 30.9.1802 
dat de in 1798 afgezette schepenen weer aangesteld moeten worden en dat ieder gerecht weer op 
zichzelf komt te staan. In het Breukelen-Orttsgerecht zijn dat Jan de Kruyff (eigenaar van Het Sta te 
Wapen) en Joost van Tricht (eigenaar van hofstede De Poel). Als schout Jacob de Jong op 2.10.1802 
de nieuwe schepenen de eed afneemt, is Joost van Tricht daar niet meer bij. 

27 Trouwboek Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Breukelen, inv. nr. 58: "Antonie van Ginkel j .m . 
geboren onder Woudenberg en wonende te Scherpenzeel, en Stijntje van Tricht , j . d . geboren en 
wonend te Breukelen; getrouwd op 16 November 1783 in de ke rk t e Breukelen door ds. N. Schintzel". 

28 Oud Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nrs. 88 - 106, Uytzettinge van Dorpslasten en kostergeld. 
Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 361, d.d. 4.6.1788: "Lijst van schade aan leveranties en inkwarier ing 
aan Haa r Ed. Mogenden overgegeven, 5823 gld 11 st". Idem, inv. nr. 361, Lijst van huizen die bij 
kunnen dragen in het Klepgeld, getekend 18 november 1790. Idem, inv. nr. 369 op de bladzijde na 
J a n u a r y 1797. 

29 Notarieel Archief (Utrechts Archief, voorheen Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 538, akte d.d. 11.1.1799 
voor notaris Cornelis van der Linden die toen in het huis Middendorp in de Herens t raa t woonde. 
Heyltje kreeg "haar Moeders Kleederen Linne of Wollegoed Zilver of Juweelen (. . .) mits egter dat alle 
de gesegde Kleederen of Cieraden van tijd tot tijd zullen worden geemploijeerd en gemaak t tot 
Kleedinge van den Selve minderjarige Dogter". In die tijd werden kledingstukken van volwassenen 
vaak versteld of vermaakt voor de kinderen. 

30 Notarieel Archief, inv. nr. 539, akte d.d. 7.3.1803: huur van "een hofsteede bestaande in zijn Huysinge, 
twee bergen, twee Siertuinen, een Bak Schuur en Vijf en Veertig Morgen zo Bouw, Wey als Hooyland 
a lh ie r onder Breuke len Or ts of Ni jenrodens Gerechte aan de Poeldijk". Ge tu ige was Wi l l em 
Hensbergen. Toen schepen Joost van Rhijn naar elders was vertrokken, werd Marcelis van Bemmel 
op 11.9.1804 in zijn plaats aangesteld tot schepen in het Orttsgerecht. 

31 Notarieel Archief, inv. nr. 544, koopakte d.d. 26.3.1808. Voor het huis nr. 74 in de Dannes t raa t betaalde 
Gijsbert van Zoomeren ƒ 925. Bart van Eijk kocht het huis in de Kerkstraat voor ƒ 200 en J a n Bom 
4 morgen weiland in de polder Otterspoorbroek voor ƒ 1285. 

32 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 371, akte d.d. 1.8.1809. De verklaring van goed gedrag werd onder
tekend door P.A. Voigt, schout, A.R. Vos en C. van Es, schepenen en J. Lobrij, secretaris. Lodewijk 
Napoleon was van 1806 tot 1810 koning van het door de Franse keizer gestichte Koninkrijk Holland. 

33 Notarieel Archief, inv. nr. 546, akte nr. 13, boedelscheiding d.d. 28.7.1810. Drie boerderijen: "Poeldijk 12 
met 45 morgen land", Oucoop 26 met 14 morgen land tussen Awater en Demmerikse veenschei-
dinge", "Oucoop 22 met 26 morgen land uit de Anxter tot de Veenscheidinge". 

34 J a n van Ginkel (1786 - 1854) trouwde met Hendrica van Woudenberg en betrok boerderij De Poel. 
Deze hofstede lag met 15 morgen land in het Orttsgerecht tussen Het State Wapen en de molenvliet 
aan de Broekdijk en telde ook nog 30 morgen land in de polder Otterspoorbroek van het Breukelen-
Nijenrodegerecht. J a n s oudste zoon, die in 1811 geboren werd, kreeg de naam Anthony en werd boer 
in Maarsseveen. Zijn tweede zoon Jan (1816 - 1892) trouwde met Maria Doornenbal en pachtte de 
boerderij Cromwijk in Oud Aa van de familie Bastert. In 1868 werd J a n eigenaar van Cromwijk (zie 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 3, blz. 124). Vader J a n van Ginkel verkocht 
boerderij De Poel, die toen 34 bunder 94 roeden en 67 el groot was, op 6 oktober 1852 voor ƒ 32 000 
aan Jkvr . J.M.E. van Collen, de echtgenote van Daniël Willink van Collen. De jongste zoon Cornelis 
van Ginkel (1823 - 1897) pachtte na zijn vader de hofstede De Poel, daarna diens zoon Cornelis (geb. 
1862). Deze verhuisde in 1916 naar Weesperkarspel. Op de boerderij aan de Poeldijk kwam toen een 
neef, J a n Christiaan van Ginkel (geb. 1873), die in 1932 boerderij Cromwijk kocht en naa r Oud Aa 
verhuisde. 
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35 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 371, transportakte d.d. 25.5.1808. Notarieel Archief, inv. nr. 544, akte 
nr. 218, openbare verkoop op 26.3.1808; idem, inv. nr. 546, akte nr. 14, koopcontract d.d. 31.7.1810. 

36 Notarieel Archief, inv. nr. 546, huurcontract d.d. 12.6.1810 van een huis en erve zijnde een brood
bakkerij voor vier jaar tegen ƒ 200 per jaar . De verhuurster is Maria de Jong, wed. Simon Klaarmond, 
de huurder is Frederik Brinkman voor zijn zoon Jan. 

37 Notarieel Archief, inv. nr. 552, akte nr. 17, schuldbekentenis d.d. 7.3.1816. 
38 Notarieel Archief, inv. nr. 554, akte nr. 63, d.d. 14.11.1818. Leendert Hageman (geb. Brouwershaven 

27.8.1788, overl. Breukelen-Nijenrode 24.12.1866) trouwde met Margare tha Elisabeth Kunstman 
(geb. Amsterdam 1785, overl. Breukelen-Nijenrode 9.9.1834). 

39 Notarieel Archief, inv. nr. 555, akte nr. 2, d.d. 4.1.1819. 
40 M.W. Schalij, kandidaat-notaris te Lopik kwam in 1862 als gemeentesecretaris terug in Breukelen, 

waar hij een gezin stichtte en tot 1877 bleef wonen, onder andere op Nieuw Hoogerlust en op Grigia. 
Zijn één jaar jongere broer J a n Jacob Schalij kwam in 1860 als kandidaat-notaris naar Breukelen, 
waar hij in 1876 notaris Snel opvolgde. Hij woonde aanvankelijk in de Herenstraat (nu nr. 40) en van 
1882 tot 1916 aan de Straatweg (nu nr. 51, de winkel van Lodder). 

41 Notarieel Archief, inv. nr. 553, akte nr. 107, d.d. 17.12.1817, houtveiling voor Arend Kok op de buiten
plaats Boom en Bosch: Hageman kocht een tiental bomen (ƒ 9), een partij hakhout (ƒ 14) en een 
perceel hakhout (ƒ 16,75). Idem, inv. nr. 570, akte d.d. 16.9.1834, verkoop van afbraak op Vechtstroom: 
Hageman kocht voor ƒ 6 dakgoten en zonneschermen van het gesloopte huis. 

42 Notarieel Archief, inv. nr. 559, akte nr. 27, Memorie van Verkoop of veilconditien op woensdag 9 april 
1823 des middags twaalf uur ten huize van Jan de Kruyff, kastelein in het Logement het Statewapen 
te Breukelen. Volgens akte nr. 54, koopcontract Vreeden Oord van 13 september 1823, werd Gerrit 
Duur ing te Rotterdam eigenaar van de buitenplaats met ingang van 1 januar i 1824. 

43 Notarieel Archief, inv. nr. 588, akte nr. 25, d.d. 15.4.1850, Proces verbaal van openbare verkoop in 
Logement Het State Wapen, bewoond door F.L. Kubatz, van de overblijfselen van een uitgestrekt 
gebouw, vroeger tot Manege, laats t tot Boerderij met Stalling, Oranjerie en Tuinmanswoning gediend 
hebbende, staande op de Ridderhofstad Nijenrode. 

44 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 3, raadsnotulen 
d.d. 21.12.1852, 30.7.1855, 27.8.1855en23.1.1856. 

45 Johannes Hageman (geb. Breukelen-Nijenrode 23.5.1825) was t immerman te Amsterdam en erfde in 
1866 het huis in de Dannestraat . De kadastrale legger Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis 
te Breukelen) vermeldt onder artikel 45: Leendert Hageman, metselaar, Sectie C nr. 11 huis erf 
2 roeden 50 el, klasse 11, belastbare opbrengst ƒ 75. In dienstjaar (d.j.) 1868 werd dit perceel met het 
huisnummer 183 overgeschreven naar art . 543 t.n.v. Johannes Lodewijk Hageman, t immerman te 
Amsterdam; de belastbare opbrengst van ƒ 75 is doorgehaald en vervangen door in rood erboven 
geschreven ƒ 100. Verkoop vond plaats in d.j. 1886 naar art. 667 nr. 7 t.n.v. Cornelis de Haas en zijn 
zoon Herman de Haas , metselaars te Breukelen-Nijenrode. Hageman was toen nog wel eigenaar van 
het ernaas t gelegen perceel aan de Dannegracht Sectie C nr. 909. 

46 Dirk Frederik Hageman (geb. Breukelen-Nijenrode 17.11.1818, overl. aldaar 24.3.1872) woonde met 
zijn vrouw Christina Wilhelmina van Veen (geb. Ruwiel 1824, overl. Breukelen-Nijenrode 26.10.1854) 
in de Kerkstraat Wijk A nr. 18. In 1859 verhuisde hij naar de Dannegracht Wijk A nr. 152, waar hij tot 
1861 met zijn huishoudster woonde. Hij trouwde met haar en verhuisde naar Dannestraat A 169 ten 
noorden van de Dannebrug. Dirk en zijn tweede vrouw Antonia Cornelia Versteegh (geb. Leersum 
3.4.1820, overl. Breukelen-Nijenrode 3.5.1869) kregen op 1.2.1863 een dochter Mar ia Elisabeth 
H a g e m a n . Zij was zes j a a r oud toen haar moeder overleed. Voor haa r verzorging kwam eers t 
Margare tha Elisabeth Verwey bij haar oom inwonen en in 1871 de dienstbode Alida Johanna Krook 
uit Loenen, die tot juni 1873 bleef. Toen Hageman in 1872 overleed, was zijn dochter negen jaar oud. 
Volgens een brief d.d. 2.6.1872 van de op Vechtstroom-II wonende kostschoolhouder C.N. Klausz aan 
zijn oud-leerling Daniël Scheurleer, maakte Hageman door verhanging een eind aan zijn leven. 

47 Lena Hageman (geb. Vuursche 27.3.1813, overl. Breukelen-Nijenrode 10.8.1872) was weduwe van 
Pieter Verwey en kwam op 18.11.1863 met haar twee dochters uit Amerongen. Ze betrok het huis van 
haar vader, Dannegracht 152 (nu nr. 10), dat ze in 1866 erfde. Zie Van Es, 1997, blz. 219 en 220. 

48 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 5, Raadsnotulen d.d. 24.4.1873 en 16.5.1873. In 
de vergadering van 25.1.1876 besloot de gemeenteraad een terrein langs de Vecht voor ƒ 1200 van de 
heer J A . Matthes te kopen, het voor eenzelfde bedrag te verharden en als losplaats in te richten. 

49 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 200, Ingekomen en uitgaande stukken 1884. 
50 Cornelis de Haas (geb. Breukelen-Nijenrode 1771, overl. Ruwiel 6.12.1833) was de zoon van Sijmen 

de H a a s en Eida Hoogenhout . Hij t rouwde op 5.5.1816 te Breukelen-Ni jenrode met Mijntje 
Vulperhorst (geb. Cothen 1794) en vestigde zich in de gemeente Ruwiel. 

51 Cornelis de Haas (geb. Ruwiel 21.4.1834, overl. Breukelen-Nijenrode 14.3.1895) trouwde met Adriana 
Jacoba Verbeek (geb. Utrecht 25.2.1831, overl. Breukelen-Nijenrode 21.10.1902). De kadastrale legger 
Gemeente Breukelen-Nijenrode vermeldt onder art. 667 t.n.v. Cornelis de Haas en (zijn zoon) Herman 
de Haas, metselaars te Breukelen-Nijenrode het perceel: Sectie C nr. 11, huis erf 2 a 50 ca, belastbare 
opbrengst ƒ 100, gewijzigd in ƒ 196. In d.j. 1896 voor 2/3 aan Adriana Jacoba Verbeek, wed. Cornelis 
de Haas , de metselaffaire uitoefenende. Successie in d.j. 1904 en 1910. In d.j. 1921 scheiding naar art. 
1183 t.n.v. Herman de Haas, metselaar, c.s. (1/2) en Cornelis de Haas, metselaar (1/2). In d.j. 1924 
scheiding naar art. 1253 t.n.v. Cornelis de Haas, metselaar te Breukelen-Nijenrode. 

52 Herman de Haas (geb. Breukelen-Nijenrode 24.11.1862, overl. aldaar 24.5.1927) trouwde met Amelia 
van Zeist (geb. Utrecht 11.10.1855, overl. Breukelen-Nijenrode 1.11.1908). Herman woonde van 1885 
tot 1900 met zijn gezin op het adres Dannestraat 219. Daarna verhuisden zij naar de sigarenwinkel op 
de Straatweg bij de Dannebrug, die hij van Hessel Gijsbert de Bruijn had overgenomen (zie H.J. van 
Es, 1995. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 7. Tijdschrift Historische Kring Breuke
len, jaargang 10, nr. 1, blz. 20 - 32). 
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53 B. Bareids, 1988. Gehar rewar rond de Danne in 1888. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
jaargang 3, nr. 3, biz. 98 - 106. De gemeenteraad besloot op 31.8.1888 "het vaarwater de Danne, Sectie 
B. no. 225, ter lengte van c a . 225 meter, vanaf de brug in de Rijksstraatweg tot aan de Vecht over te 
nemen van de Nederlandsch Hervormde Armen en daartegen uit te keeren eene schadeloosstelling 
van ƒ 20". De verbetering van de Danne kon op 7.3.1890 aanbesteed worden. Zie H.J. van Es, 1995. 
Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 8. Vervuilde sloten en een te smal vaarwater . 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 10, nr. 4, blz. 220 - 226. 

54 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 208 en 209, Ingekomen en uitgaande s tukken 
in 1892 en 1893. Gerrit Cornells de Haas (geb. Breukelen-Nijenrode 2.12.1856, overl. aldaar 3.10.1892) 
was de zoon van Simon de Haas (geb. Breukelen-Nijenrode 15.10.1823) en Maria Willemse (geb. 
Utrecht 2.2.1826). Gerrit Cornelis was gehuwd en had vier kinderen. Hij zal, gelet op de voornamen, 
familie zijn geweest van metselaar De Haas op de Dannegracht. 

55 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 211, Ingekomen en uitgaande s tukken 1895. 
56 Cornelis de Haas (geb. Breukelen-Nijenrode 28.7.1866, overl. a ldaar 2.1.1943) was metselaar . Hij 

trouwde in 1894 te Utrecht met Elisabeth de Haan (geb. Utrecht 19.11.1867, overl. Breukelen-Nijen
rode 1941). Hun zoon Cornelis (geb. 15.9.1904) werd sigarenhandelaar en boekhouder. De kadast ra le 
legger Gemeente Breukelen-Nijenrode vermeldt onder ar t . 1253: Cornelis de Haas , metselaar Breuke
len-Nijenrode, mede-eigenaar Cornelis de Haas, accountant Breukelen-Nijenrode, Sectie C nr. 11, 2 a 
50 ca, belastbare opbrengst ƒ 196; d.j.1924 bijbouw, belastbaar bedrag ƒ 246; dj.1925 bel. bedr. ƒ 321; 
d.j. 1934 C 11, 2 huizen en erf 2 a 50 ca, ƒ 421; d.j. 1943 successie, d j . 1946 successie, d j . 1955 verbouw, 
bel. bedr. ƒ 446. 

57 Op de foto in de vorige aflevering van dit tijdschrift (jaargang 12, nr. 4, blz. 217, afb. 2) zijn de zware 
houten s taanders en de dekplanken te zien. De inspringende boenstoepen waren niet gemetseld, maa r 
voornamelijk van hout gemaakt . 

58 Cornelis de Haas (geb. Breukelen-Nijenrode 15.9.1904, overl. aldaar 20.12.1969) trouwde op 5.8.1926 
te Breukelen-St. Pieters met Janna Cornelia Bakker (geb. Breukelen-St. Pieters 21.12.1905, overl. 
Breukelen 25.2.1970). Het echtpaar kreeg zeven kinderen: Cornelis (1926), Gerrit (1928), Elisabeth 
(1933), J a n Cornelis (1939), André (1941), Yvonne (1945) en Robert (1949). 

Aanvulling op een eerder gepubliceerd artikel 
Een kleine keus uit een verzameling plaatjes - A. v a n d e r L i n d e n ( j a a r g a n g 
12, n r . 4, blz. 234 - 238). 

Ik kan enige personen op twee foto's identificeren. 
Afbeelding 1: Links van de lantarenpaal , van links naa r rechts : J a a p de Kruijff 

(metselaar), J a n de Kruijff (metselaar), Gert ?? (opperman, woonde in he t Rooie 
Dorp) en, met hoed, Gert de Kruijff (metselaar); de metselaars hadden hun bedrijf 
aan de Straatweg in Breukelen. Rechts van die lantarenpaal : op de fiets, met hoed, 
G. Boele (molenaar van de Kortrijker molen); de vrouw met een kind op de arm is 
mevrouw Van der Hoven, de brugwachtster. De boot is van beurtschipper Meijer uit 
Kockengen (de broers Cornelis Johannes Meijer en Joannes Lucas Meijer waren 
d a a r be iden schipper ; deze boot werd waarschi jnl i jk geva ren door de eers t 
genoemde, roepnaam Kees). De man met de sokken zichtbaar onder de broeks
pijpen en de handen in de zak is waarschijnlijk de heer De Wit, die in een van de 
drie kleine huisjes bij de Galgerwaardse Brug woonde (maar het zou ook de oude 
heer Van Wees, van de vroegere uitspanning, Stationsweg 24, kunnen zijn), de per
soon met de broekspijpen in de kousen is de heer Van der Hoven, die zijn vrouw 
vaak hielp met he t omhoog draaien van de brug en het van de wal afhouden van 
passerende grotere schepen; de dame op de fiets is Anna van der Horst (Oud Aa). 
De foto is uit 1933. 

Afbeelding 2: De man met pet is H.W. van Wees, en de man op de kaasbrik de 
heer Hoogendoorn uit Portengen (?). 

P. Boele 
Jac. Catsstraat 77, 3881 XM Putten 
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