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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen 

14. De huizen in de Dannestraat 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

In de voorafgaande aflevering in deze reeks 1 schreef ik over het huis 
op de hoek van de Dannestraat en de Dannegracht. Hier volgt de verdere 
geschiedenis van de huizen in de Dannestraat . 

Het terrein en de huizen Dannestraat 4,6 en 8 

Het terrein van de huizen Dannegracht 4, 6 en 8 was vroeger, evenals de 
tu inen achter de huizen van de Dannegracht, geen vrij eigendom van de 
eigenaar, maa r leenroerig aan kasteel Nijenrode. Het behoorde lange tijd 
als erf bij het hoekhuis aan die gracht,1 maar schipper Jacobus Gijsbertsz 
Kaan verkocht dit nog onbebouwde erf tussen 1742 en 1754 aan Teunis van 
Emeren . Die liet er drie woningen onder één kap bouwen en verhuurde 
deze. Na de dood van Teunis in 1777 werd de waarde van deze huizen ge
schat op ƒ 800 en na het overlijden van zijn weduwe Fijtje Bonecamp in 1785 
op ƒ 820.2 Ze werden toen gekocht door Joost van Tricht, die ze met het aan
grenzende hoekhuis aan zijn schoonzoon, schipper Anthonie van Ginkel 
schonk. De drie woningen, die samen het huisnummer 74 droegen, werden 
op 26 maar t 1808 voor ƒ 925 verkocht aan metselaar Gijsbert van Zoomeren.3 

Ze waren toen verhuurd aan Hendrik Oostrom, Floris Ventrop en Cornelis 
Lakerve ld . In 1810 waren de huizen eigendom van Gijsberts weduwe 
Elisabeth Veenman, voor wie de gemeentebode Hermanus Hendrik Becker 
als zaakwaarnemer de huren incasseerde.4 

In 1819 kocht de huizenhandelaar en broodbakker Arie de Jong voor ƒ 495 
de drie huizen, die elk voor ƒ 40 per jaar verhuurd waren. Na de dood van 
Arie in 1825 gingen zijn bezittingen over op zijn weduwe en vier minderjari
ge kinderen. De waarde van de drie woningen werd toen op ƒ 550 geschat.5 

De kadastrale legger van 1832 vermeldt als eigenaar "de Weduwe van Arie 
de Jong, bakkerin". De huizen kregen de aanduiding Sectie C, nr. 13, 14 en 
15 en behoorden tot klasse 17 met een belastbaar bedrag van ƒ 33 per jaar. 

In 1848 was Bernardus Cornelis Feugen eigenaar, daarna de metselaar 
Joh. Chris t iaan Coense. De huizen waren toen ruim honderd j aa r oud en 
waarschijnlijk heeft Coense ze gerestaureerd (Afbeelding 1). Hij verkocht ze 
in 1885 aan de tuinman-winkelier Dirk de Jager, die al van 1857 af in het 
middelste huis woonde.6 Na Dirks dood in 1900 ging de eigendom over op 
zijn weduwe Johanna Elisabeth den Hertog en zijn zoon Dirk Johannes de 
Jager . 

De schilder Hendrik Post kocht de huizen in 1922. Zijn weduwe, Louisa 
Cathar ina van der Horst, erfde ze in 1932. In 1949 werd t immerman Cor
nelis J a n van Schaik uit de Herenstraat er de eigenaar van. Hij verkocht ze 
in 1962 aan de Gemeente Breukelen.7 Het zuidelijke huis brandde omstreeks 
1969 af en is niet herbouwd. Aan de nu bepleisterde zuidgevel zijn nog 
enkele vloerdelen zichtbaar van de over de drie woningen gelegde zolder, 
waarop de tussenmuren waren gemetseld. 

Het noordelijke huis is omstreeks 1980 verkocht aan de toenmalige bewo
ner K.H. Wiersema. Toen deze omstreeks 1992 naar Broeckland verhuisde, 
werd J .M.P. Gussenhoven de nieuwe bewoner en eigenaar. De huidige eige
naar , Van Rappard te Amsterdam, verhuur t afzonderlijk de bovenverdie
ping als woning en de benedenverdieping als kapsalon. Het belendende 
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Afb. 1. De Dannes t raa t in oktober 1968. Het hoekhuis Brouwerij 8 (geheel rechts) is al ver
bouwd, evenals het wat terugwijkende pand Dannestraat 2. De huizen Dannes t raa t 4 t/m 8 
zijn hier nog in goede s taa t . Het huis links op de voorgrond is de villa Buitendorp, al ont
ru imd voor de sloop. De panden tot aan de gestutte zijgevel van he t huis van W.C. Pfeiffer 
(achter de geparkeerde auto) zijn reeds verdwenen om plaats te maken voor een r i jkskan-
torengebouw. (Foto uit Archief Gemeente Breukelen.) 

huis, Dannestraat 6, is in 1995 door de Gemeente Breukelen verkocht. Het 
was tot 1996 eigendom van Lisette Verboom, daarna van Erik Koelemeyer. 

Bij de invoering van he t bevolkingsregister in 1849 hadden de huizen van zuid naa r 
noord de aanduiding Wijk A nrs . 146, 147 en 148 gekregen. In 1860 werd die gewijzigd in 
Wijk A nrs. 158, 159 en 160; in 1874 werden die 180, 181 en 182; in 1890 werden ze 216, 217 en 
218; na 1920 waren de adressen Dannestraat 4, 6 en 8. 

Bewoners van Dannestraat 8 

Van 1796 tot 1806 woonde J a n Wilkes in dit huis waarvoor hij dorpslasten betaalde. Hij 
moest overpad verlenen aan kleermaker M.J. Coense, zodat deze een "achterom" zou heb
ben naar het erf achter zijn huis aan de Dannegracht (nu nr. 10). De koopakte uit 1808 ver
meldt, dat het huis toen bewoond werd door de bierbrouwersknecht Hendrik Oosterom,8 die 
he t voor ƒ 44 per jaar huurde . Oosterom woonde trouwens al langer in de Dannes t raa t , want 
hij betaalde er dorpslasten van 1790 tot 1810. Volgens het bevolkingsregister van 1849 woon
de Emmetje van der Veen er, de weduwe van Johan van Walbeek. Toen zij in 1856 n a a r de 
K e r k s t r a a t verhuisd was, kwam de kruidenier Cornelis van Rijn er met vrouw en drie 
k inderen wonen. Hij rui lde l a t e r van woning met metselaar Willem Koenen ui t de Wate r 
steeg. Op 27 maar t 1861 vestigde de in 1818 te Langbroek geboren veldwachter Gijsbert van 
Dijk zich met vrouw en zes kinderen in he t huis. Hij kwam uit Loenen aan de Vecht en 
was benoemd tot veldwachter van Breukelen-St. Pieters. Later werd hij veldwachter van 
Breukelen-Nijenrode en verhuisde naa r een woning op het Kerkplein. 9 Vervolgens woon
den er tot 1867 Bieter Lagerwey en tot 1874 J a n Jacob Coens met hun gezinnen. Timmerman 
Jo rdanus Kuijper woonde met zijn twintig jaar jongere vrouw tot 1885 in he t huis en daa rna 
tot 1901 de werkman Klaas Steenbrink met vrouw en zes k inderen . De brievenbestel ler 
Dirk J o h a n n e s de J a g e r huurde de woning en vervolgens woonde naa i s t e r Aaltje Vonk, 
weduwe van H. Vermeu len , er me t h a a r drie dochters . Tot 1950 woonde k l e e r m a k e r 
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Johannes Voorend met vrouw en zeven kinderen in het huis, daarna tot 1959 de metselaar 
Johan J . de Kruijf met zijn gezin. Sytze Veenstra woonde er met zijn gezin van 1959 tot 1962, 
d a a r n a kwam Cornelis van Willigen, die werd opgevolgd door de familie C. Roerhorst . 
Van omstreeks 1980 tot 1989 woonde de gemeente-ambtenaar Klaas H. Wiersema in he t 
huis , daa rna J.M.P. Gussenhoven, die er een antiekwinkeltje had. In 1998 opende Debby 
van Lun te ren op de benedenverdieping h a a r kapsalon "Het Haarpandje". 

Bewoners van Dannestraat 6 

Van 1807 tot 1809 huurde Floris Ventrop dit huis voor ƒ 44 per jaar. In 1849 woonde de 
winkel ier Pe t rus Johannes van Nimwegen er met zijn zes kinderen. Hij was weduwnaa r 
en daarom zorgde zijn moeder Hendr ika Lakerveld (geb. Breukelen 1776, overl. a ldaar 
5.6.1857) voor he t gezin. In 1857 kwam Dirk de Jager met vrouw en drie kinderen in he t 
hu i s wonen. 6 Hij was tuinknecht op Gunters te in en zijn vrouw begon, evenals de vorige 
bewoners , een winkeltje in kru idenierswaren en tabaksar t ike len . Na he t overlijden van 
Dirk in 1900 verhuisde zijn weduwe met haar dochter naar het Kerkplein. Ze verhuurde 
h a a r hu i s aan de Dannes t raa t aan de boerenarbeider Johannes van Riet, wiens vrouw er 
eveneens kruidenierswaren verkocht, tot zij in 1919 overleed. Hun in 1890 geboren dochter 
Wilhelmina Maria trouwde met de één j aa r oudere fietsenmaker Elias van Leusden. 

De chauffeur-graanknecht Pe t rus Boekweit woonde er met zijn vrouw tot hij in 1946 
naar Dannegracht 5 verhuisde. Zijn broer Johannes Boekweit woonde er daarna tot 1951. 
A a n n e m e r C.J. van Schaik verhuurde he t huis aan zijn t immerman Chris M. Reymerink, 
die er tot 1955 met zijn gezin woonde. Na aan- en verbouw van het huis woonde metselaar 
J a n Oosterom er tot 1959. Toen kwam L. Daalhuizen uit Oud Aa er wonen, d a a r n a A. 
Versluis en vervolgens tot 1995 Hein Cazant. Lisette Verboom woonde er tot 1996, daarna 
Er ik Koelemeyer . 

Bewoners van Dannestraat 4 

Bar t van Lakeveld betaalde van 1771 tot 1800 dorpslasten in de Dannest raa t . Hij was 
daghuurder , woonde in 1783 met zes personen in zijn huis en werd in de belast ing aange
slagen voor 5 gulden.1 0 Geerlof van Lakeveld betaalde van 1801 tot 1810 de dorpslasten, 
m a a r in 1808 was Cornelis van Lakeveld huurder van het huis voor ƒ 40 per jaar . Het bevol
kingsregis ter van 1849 vermeldt, dat de in 1789 geboren schildersknecht Baldus Bunscho
ten tot zijn dood in 1862 met zijn gezin in he t huis woonde. In 1857 kwam de koopman 
Cornel is van den Hoed met vrouw en kinderen bij zijn schoonvader inwonen. N a d a t Cor
nelis met zijn gezin naar de Achterstraat was verhuisd, betrok op 26 januar i 1872 de hoepel
make r Dirk van Doorn (1839 - 1903) uit J u t p h a a s met vrouw en kinderen he t hu is . Dirk 
heeft to t zijn dood in he t bedrijf van de familie Van Stam gewerkt. Zijn 58-jarige weduwe 
Cornelia van Lieshout begon om haa r gezin te kunnen onderhouden een snoepwinkeltje in 
de voorkamer . Heel wat nu hoogbejaarde of reeds overleden Breukelaars hebben in h u n 
jeugd bij Kee van Doorn voor een cent "snoep van het blad" gekocht.11 Omdat vrouw van 
Doorn niet zo scherp meer zag, durfden sommige kwajongens een met zilverpapier omwik
kelde halve cent op de toonbank te leggen. Zij zag die dan voor een dubbeltje aan en leverde 
de bedrieger een dienovereenkomstige waarde aan snoepgoed. 

De snoepwinkel werd overgenomen door J a n van Kooten, die ook de kan t ine van de 
voetbalvereniging Nijenrode beheerde. Zijn zoon Gerr i t nam de winkel over, m a a r ver t rok 
in 1947. De snoepwinkel ging naa r de volgende bewoner van het pand, Alber t van der 
Weyde, tot die in 1959 naar Amersfoort verhuisde. Het huis werd daa rna bewoond door 
E v e r h a r d u s van W a a r d e n b u r g me t zijn gezin, door A. Versluis en ten s lot te door H. 
Slotboom. Na een brand omstreeks 1969 is het huis afgebroken en niet meer herbouwd. 

Het huis Dannestraat 2 

In 1556 had Wouter Gerritsz Spijcker op de plek waar nu het huis Danne
straat 2 staat een stukje grond in leen van de heer van Nijenrode. Omstreeks 
1670 was dit overgegaan op Hendrick Jansz Spijcker en zijn vrouw Neeltje 
Jansz Caen. In 1683 stond die grond op naam van de twee minderjarige 
kinderen van Neeltje Jansz Caen. Hun ouders, die in Alphen woonden, 
waren toen overleden. Hun voogden, Cors Janssen Slebus en Jasper Jansz 
Spijcker, verkochten op 22 oktober 1683 hun aanspraken op een stukje grond 
langs "de Brouwerssteeg" aan de familie Van der Voort die op Vecht en Dam 
woonde. Namens de verkopers droeg Cors Slebus dit deel via het Leenhof 
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van Nijenrode over aan de nieuwe eigenaar.12 Op het overgebleven erfdeel 
van de kinderen was een huis gebouwd, dat het eigendom werd van Cors 
Janssen Slebus en zijn vrouw Jannichjen Jansz Caen. Zij hadden eerst in 
de Brugstraat gewoond, maar zullen na 1681 het huis aan de Dannestraat 
hebben betrokken. Hun zoon Crijn Corssen Slebus legde in 1726 als gemach
tigde de eden af, toen Johanna van der Voort met Vecht en Dam beleend 
werd.13 Vader Cors Slebus betaalde tot 1735 dorpslasten in de Dannestraat, 
meestal ƒ 2 per jaar. Zijn weduwe Jannichjen deed dat nog in 1736, maar 
kennelijk was hun zoon Crijn Corssen Slebus toen al overleden, want een 
zekere Hendrik Slebus werd eigenaar van het perceel van "zijn overleeden 
Neeff Cors Slebus". Hij werd er op 15 oktober 1738 mee beleend, waarvoor hij 
de gerechtsbode Cornelis Boele als zijn gemachtigde de vereiste eden liet af
leggen. Ook bij de verkoop op 15 juli 1763 en de registratie van de koop op 1 
september 1763 trad Cornelis Boele als zijn gemach tige op.14 Hendrik Slebus 
woonde dus niet in Breukelen-Nijenrode en had zijn huis al vanaf 1738 aan 
Hermanus Verwey verhuurd. 

De rooms-katholieke Hermanus was getrouwd met een protestantse vrouw, want op 20 
juli 1738 werd de tweeling Margrietje en Jannit je Verwey in de Nederdui ts Gereformeerde 
Pie te rskerk gedoopt. In het doopboek s taat : "vader Harmanus Verwey paaps zijnde, moeder 
J a n n i t j e Symensz Dolman; getuigen J a n n i t j e Symensz Dolman en Anni t j e S y m e n s z 
Dolman". Moeder en tan te stonden dus borg voor de protestantse opvoeding van de twee 
m e i s j e s . 

In 1763 kocht Hermanus het huis en erf "in de Danstraat streckende van 
dezelve straat van de voorhoek der voorgeevel vijff Roeden en vier voeten 
Langte oostwaarts aan". Het perceel was dus vanaf de voorgevel ongeveer 20 
meter diep. Aan de oost- en de zuidkant grensde het toen aan het erf en huis 
van Fijtje Bonecamp, de echtgenote van Teunis van Emeren. Op 26 augustus 
1763 werd Hermanus Verwey met de grond beleend. Hij heeft van 1734 tot 
1765 de dorpslasten betaald, daarna zijn weduwe tot 1775 en vervolgens zijn 
zoon Antonie. Antonie Verwey werd op 17 februari 1776 door de heer van 
Nijenrode met de grond beleend. Hij was in 1783 daghuurder, had toen twee 
kinderen jonger dan 10 jaar en betaalde een zetting van ƒ 9 per jaar. In 1790 
was hij winkelier en betaalde hij ƒ 9 belasting op de consumptie en twee 
maal vijf stuiver klepgeld.15 In 1808 werd hij voor ƒ 5 aangeslagen in de quo-
tisatie van de bij de wet van 1 maart 1808 in het Koninkrijk Holland opgeleg
de heffing van drie miljoen gulden.16 

In 1818 erfden Antonies twee dochters Adriana en Wilhelmina Verwey 
het "huis, erve en grond, geapproprieerd tot 2 woningen in de Danstraat, 
gemerkt No. 73". Adriana was getrouwd met de turfschipper Jan Bosman, 
Wilhelmina was de weduwe van Steven Bouwerse. Zij kocht op 4 april 1818 
het hele huis voor ƒ 515 en leende daarop ƒ 300 tegen 5% rente bij Gerrit 
Deegenkamp, landbouwer te Breukelen-Proosdij.17 In 1825 was Frederik 
Zagtlever eigenaar van het huis. Hij zal het van zijn vroegere hospita hebben 
gekocht of het verkregen hebben door met haar te trouwen.18 

In 1832 kreeg het perceel de kadastrale aanduiding Sectie C nr. 16 (huis 
en erf 2 roeden, klasse 13 belast met ƒ 66). De hier gebruikte Hollandse roede 
was 10 meter, de oppervlakte dus 200 m2. Het was toen eigendom van de 
winkelierster Hendrika de Rooy, die het van haar moeder Grietje de Rooy 
had geërfd. Op 21 juni 1838 kocht Albertus Reuken het pand. Hij verhuurde 
het huis aan rooms-katholieke gezinnen en bleef zelf bij zijn kruideniers
winkel in de Herenstraat wonen (nu nr. 30, waar ook nu de eigenaar van het 
huis in de Dannestraat woont). 

Albertus Reuken (geb. Harmelen 10.8.1789, overl. Breukelen-Nijenrode 21.6.1873) was 
lid van he t R.K. kerkbestuur en van 1833 tot 1857 ook lid van de gemeenteraad. Toen de 
r a a d in 1837, in opdracht van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht , een beslui t 
moes t nemen over het afstaan aan het R.K. kerkbes tuur van een deel van de in 1829 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELENjrg. 13, nr. 3, 1998 



167 

gest ichte algemene begraafplaats , mocht Reuken als belanghebbend kerkmees te r de be
sprekingen niet bijwonen. De r aad week af van het pre-advies van de burgemeester en 
besloot met algemene s temmen niets te verkopen.19 Albertus Reuken verkocht toen een 
deel van zijn boomgaard aan de Broekdijk aan pastoor en kerkbes tuur om daar een R.K. 
begraafplaats te s t ichten. Van het toen ontvangen bedrag heeft Reuken waarschijnlijk in 
1838 het huis in de Dannes t raa t gekocht. In 1848 hadden Albertus en zijn echtgenote Maria 
Korrel geld nodig, wan t ze leenden ƒ 2000 op hun huis in de D a n n e s t r a a t en op acht 
woningen aan de Broekdi jk. 2 0 Toen de R.K. wethouder J a n Bots in 1849 overleed, werd 
Alber tus Reuken zijn opvolger. Hij bleef wethouder van de Gemeente Breukelen-Nijenrode 
tot deze op 1 september 1857 verenigd werd met de Gemeente Portengen, waardoor er nieuwe 
raads leden moesten worden gekozen. 

Zijn nicht Maria Matje van den Berg (geb. Harmelen 19.8.1827) woonde tot 1854 bij haa r 
oom en t a n t e in de H e r e n s t r a a t . Zij t rouwde toen met bakker Dirk van der Sluysen te 
Maarssen, die in 1856 de bakkerij van Cornelis Vendrik op de hoek van de Achters t raat en 
de Dannes t raa t te Breukelen overnam. Maria Korrel overleed in 1855, waarna Albertus 
hu lp zocht in zijn kruidenierswinkel . In 1857 kwam nicht Matje Korrel (geb. Harmelen 
1835) hem helpen. Omstreeks 1860 woonden Albertus en Matje in bij bakker Dirk van de 
Sluysen, in wiens huis Albertus in 1873 overleed. 

Dirk van der Sluysen (geb. Woerden 26.2.1823) kocht in 1867 het huis van 
Albertus Reuken in de Dannest raat en heeft dat ruim 30 j aa r verhuurd. In 
1876 verkocht Dirk zijn bakkerij aan Johannes Cornelis Martens uit Maars
sen en ging hij stil leven aan de Straatweg op de hoek van de Kerkstraat (nu 
nr. 112, reisbureau Holland International). In december 1889 werd hij brug-
pachter, toen hij met ƒ 1215 de laagste inschrijver was voor de tol van de 
Vechtbrug voor een periode van drie jaar . Zijn brugwachter-tolgaarder was 
eerst Johannes van Riet, daarna Petrus van Riet. Dirks inkomsten uit de tol 

Afb. 2. De kruidenierswinkel Dannes t raa t 2 in 1938. De heer en mevrouw Harbers s taan 
t rots voor de deur van hun fraaie winkel. Hun dochter was naa r school, anders had zij er 
ook bijgestaan. Het is duidelijk te zien dat de gevel ruim een halve meter inspringt ten 
opzichte van he t hoekhuis. (Foto uit collectie van mw. H.M.A. Masmeyer-Harbers.) 
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werden angstwekkend laag nadat in augustus 1892 het Merwedekanaal 
was geopend. Hij verzocht het gemeentebestuur om een verlichting van zijn 
financiële lasten, waarop de gemeenteraad besloot hem de halve pachtsom 
van het laatste kwartaal kwijt te schelden.21 Nadat zijn vrouw in 1898 was 
overleden, ging Dirk eerst inwonen bij de smid(sknecht) Petrus Laurentius 
Jacquemijns in de Brugstraat en vertrok hij vervolgens in 1899 naar Rosma
len. In 1900 schonk hij zijn huis in de Dannestraat aan de "Roomsch Catho-
lieke Armen". Ook toen werd het huis aan diverse gezinnen verhuurd. 

De zadelmaker A.J. Knoop, die in de Koekenbuurt woonde en goede zaken 
deed met het vervaardigen van fietszadels, huurde enkele jaren een deel van 
het pand als werkplaats. In 1923 kocht de koopman-groentenhandelaar 
Hendrik van Walderveen het huis en erf, waarvan hij 3 centiare verkocht 
aan buurman Johan de Bruin. Hij liet het toen waarschijnlijk 240 jaar oude 
pand verbouwen tot pakhuis, waarna het kadasternummer veranderd werd 
(Sectie C nr. 1885 pakhuis en erf 1 are 97 centiare). In 1932 werd zijn zoon 
Hendrik van Walderveen Jr, die bakker was te Westbroek (en vader van de 
huidige archivaris/bibliothecaris van de Historische Kring Breukelen), eige
naar van het pand. Hij liet het in 1933 verbouwen tot winkel/woonhuis en 
verhuurde dit aan de familie J.L. Peperkamp en later aan G.H. Harbers (zie 
Afbeelding 2). De voorgevel is toen verhoogd tot tuitgevel en voorzien van een 
nieuw zadeldak. Het oude afgewolfde dak met gebroken kap werd niet ver
wijderd, maar bleef aanwezig onder het nieuwe dak. Van 1941 tot 1964 was 
het huis eigendom van zijn weduwe, H. van Walderveen-Schulp. Zij ver
kocht het aan de Gemeente Breukelen,22 die het in 1970 gebruikte als ruil
object voor het af te breken huis van de melkhandelaar W.C. Pfeiffer aan de 
westkant van de Dannestraat. Pfeiffer liet het nieuwe huis door aannemer 
J. de Bruin verbouwen en er een "uitventplaats" van melk achter zetten. Hij 
werd ook eigenaar van de grond van het gesloopte huis Dannestraat 4 en 
verkreeg daarop zelfs een bouwvergunning. 

Na het overlijden van Pfeiffer in 1975 werd het pand eigendom van S. 
Noorlander en W.J.C. Zeegelaar. Zij vestigden er de broekenwinkel "Pepper" 
en kregen in 1978 vergunning de voorgevel te veranderen. De indeling uit 
1970, met deuren aan weerszijden van de etalage, werd vervangen door één 
dubbele toegangsdeur links, met rechts ervan een groot raam. Beide kregen, 
evenals de twee bovenramen, een kleine roedenverdeling (zie Afbeelding 3). 
Op 1 mei 1981 werd J.B.R. Pol eigenaar van de winkel, die hij als "Levi's 
Trendshop" voortzette. In 1991 sloot Pol zijn zaak en verhuurde hij het pand 
aan Van Lindonk Special Projects. 

Enkele bewoners na 1849 

Het huis , dat in 1818 met zijn twee woningen nog één nummer had (73), kreeg in he t 
bevolkingsregister van 1849 twee nummers: Wijk A 145 en 144, in 1860 gewijzigd in 157 en 
156; in 1874 werden ze 179 en 178, in 1890 werden dat 215 en 214, en na 1920 werd het adres 
Dannes t r aa t 2a. 

In 1849 woonde op nr. 145 de in 1822 in Harmeien geboren arbeider Dirk de Kruyfï met 
zijn vijf j a a r oudere vrouw Geertrui Bon, hun drie k inderen en twee inwonenden. Toen 
Geertrui in 1866 overleden was, trouwde Dirk in 1867 met de 21-jarige Theodora Kemp. Zijn 
gezin telde in 1874 negen kinderen. Dirk s t i e r f in 1888, waarna zijn weduwe kos tgangers 
moest nemen om h e t gezin te kunnen onderhouden. Haa r toen 14-jarige zoon W.A. de 
Kruyff overleed op 2 oktober 1892 aan cholera. Zes jaar later vertrok de 27-jarige dochter 
Maria Theodora de Kruyff naa r Duisburg, in Duitsland, waarheen de res t van h e t gezin 
h a a r in 1899 volgde. He t hu i s werd toen door de koopman-hoepelmaker Hendr ikus van 
Schalk be t rokken. 

Op nr. 144 woonde in 1849 de 45-jarige werkman Pieter van der Horst met zijn negen 
j a a r jongere vrouw Mar ia de Jong. Zij kreeg vijf k inderen, die allen jong s t ierven. N a h e t 
overlijden van Pieter in 1867 hertrouwde zijn weduwe met de t immerman Hendr ik Oos
terom, die weduwnaar was en twee kinderen had. Zo ging dat vaak in die moeilijke ti jden; 
over en weer had men een partner hard nodig. Hendrik Oosterom overleed in 1890, zijn 
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*# 11 

Afb. 3. De panden Dannes t raa t 2 en Brouwerij 8, met zijn fraaie klokgevel aan de Danne-
s t r aa t (foto H. van Walderveen, 1998, in Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

vrouw Maria, voor de tweede maal weduwe geworden, in 1897. In 1899 kwam de 28-jarige 
hoepelmaker Wilhelmus van Zoelen met vrouw en zoon in he t huis wonen. 

In de tweede woning was nog een derde woongelegenheid ingericht, waa r van 1849 
tot 1886 Cornelis Flensbergen (geb. Breukelen-Nijenrode 23.11.1816) woonde me t zijn 
vrouw Cornelia Tukker (geb. Breukelen-St. Pieters 5.10.1822, overl. Breukelen-Nijenrode 
19.6.1886). Cornel is ver t rok een m a a n d na de dood van zijn vrouw n a a r Nijkerk. De 
hoepe lmaker A.F. van Doorn heeft met zijn gezin tot 1882 bij Flensbergen ingewoond, 
d a a r n a Maur i t s Bosjager die met Maria Flensbergen getrouwd was. Maur i ts overleed in 
1889, waa rna zijn weduwe naar Zeist vertrok. Van 1890 tot 1893 woonde de hoepelbuiger 
Abraham Schriek er met zijn gezin; daa rna de s igarenmaker Paulus van Riet, die la ter 
n a a r de Koekenbuur t verhuisde. Na 1923 was het pand pakhuis ; in 1933 werd he t een 
winkel-woonhuis met het adres Dannes t raa t 2a. 

Mevrouw Peperkamp begon er in 1934 een hoedenwinkel, waarvoor t i m m e r m a n J a n 
Gerwig een etalage maakte . 2 3 Haar man had een taxibedrijfje met één auto, die door J a n 
Boekweit, molenaar van de Proosdijer molen gereden werd. In 1937 betrok de kruidenier 
G.H. H a r b e r s 2 4 he t pand (zie Afbeelding 2). De winkeldeur bevond zich rechts van de 
etalage. In he t l inker deel van het pand, de voormalige garage, bakte en verkocht Harbers 
pa ta t en kroketten. In de zomer reed hij met een ijscokar door het dorp of stond daarmee bij 
de Vechtbrug. Hij betrok de staven roomijs van de melkfabriek MOBA in Baambrugge , 
waarvan de beide directeuren in Breukelen woonden.25 Zijn vrouw beheerde in tussen de 
k r u i d e n i e r s w i n k e l . 

Omst reeks 1970 heeft W.C. Pfeiffer zijn zuivelwinkel naa r dit pand verplaats t en ging 
met zijn gezin in de Ju l i anas t r aa t wonen. De woning boven de winkel verhuurde hij aan 
Ben Bon, die de melkwijk had overgenomen. In de voormalige snackbar was een winkel 
met hengelsportartikelen, totdat deze ruimte omstreeks 1978 bij de textielwinkel werd ge
t r o k k e n . 

Noten 

1 Zie H.J. van Es, 1998. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen. 13. Het hoekhuis 
Dannegracht 9 / Dannestraat 10. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 13, nr 1 blz 
35 - 50, in het bijzonder blz. 37, 39 en 40. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 13, nr. 3, 1998 



170 

2 Archief Dorpsgerechten (Utrechts Archief), inv. nr. 369, fol. 42 d.d. 5.8.1777, Est imat ie ten behoeve 
van de erven Tennis van Eemeren. Idem, inv. nr. 369, fol. 136 d.d. 6.6.1785, Estimatie ten behoeve van 
de erven Fijtie Bonecamp, wed. T. van Eemeren: de helft van een huijsinge en erve geapproprieert tot 
drie wooningen onder een dak staande in de Danstraat , daar ten Noorden J . van Trigt en ten Zuijden 
Antonie Verweij, geschat op ƒ 410. 

3 Gijsbert van Someren, weduwnaar van Elsje Korver, trouwde op 21.11.1790 met Elisabeth Veenman, 
dochter van schipper Gerrit Veenman en Anna van Schaik. De familie Veenman, en later ook Gijsbert 
en zijn gezin, woonden aan de Vecht op nr. 104, het hoekhuis aan de noordkant van de Nauwe Steeg 
(nu Brugs t raa t 21). 

4 Notarieel Archief (Utrechts Archief), inv. nr. 552, akte nr. 33, procuratie d.d. 1.5.1816. 
5 Notarieel Archief, inv. nr. 555, akte nr. 16 d.d. 20.3.1819, Veiling van drie woningen onder een dak met 

hun erven aan de oostzijde van de Danstraat nr. 74, koper voor ƒ 495 Arie de Jong, bakker te Breuke-
len. Idem, inv. nr. 561, akte nr. 26 d.d. 8.7.1825, Inventaris van Agneta Voskuyl, wed. Arie de Jong, 
broodbakster en vier minderjarige kinderen genoemd Hendrik, Jannetje, Angenita en Mar ia de Jong. 
Idem, inv. nr. 561, akte nr . 36 d.d. 2.9.1825, boedelscheiding; huizen en land door Arie Kasteleyn, 
landbouwer te Breukelen-Nijenrode geschat op ƒ15.700. 

6 Zie H.J. van Es, 1994. Dirk de Jager, de onvermoeide polsstokdrager. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 9, nr. 3, blz. 161 -165. 

7 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), ar t . 216, J o h a n Chr i s t iaan 
Coens; art. 761, Dirk de Jager; art. 950, J .E. den Hertog, wed. D. de Jager en D.J. de Jager; ar t . 1066, 
Hendrik Post; art. 1477 en art. 1930, nr. 11 - 13, Cornelis Jan van Schaik; art. 1774, nr. 364 - 366, de 
Gemeente Breukelen. 

8 Hendr ik Oosterom was gehuwd en overleed op 23.8.1826 in het huis Kerks t raa t 25, dat eigendom 
was van de tabakshandelaar Arie Oosterom. Hij werd 71 jaar; zijn vrouw Jannet je van der Woert was 
toen 69 j a a r oud. 

9 Zie H.J. van Es, 1996. Krijn Scheepmaker (1790 - 1881), veldwachter en dichter te Breukelen. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 11, nr. 1, blz. 24 - 34, noot 9. 

10 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 238, Leyste en Summiere S t aa t van alle de 
inwoonderen in dato 2 may 1783, nr. 137. 

11 Interviews met Jac. de Bruyn (13.11.1987), J . Boekweit (12.4.1988), J .N. Coljee (15.9.1988) en W.M. 
Coljee (5.4.1989). 

12 Huisa rch ie f van Vecht en Dam, "Copia au then t i ca vande Coopcedulle van Seeckere Erve en 
Bomgaert op den Hoek vande Damstraat (van seeckere Ruine en opstal van een Huijs en Erve voor 
ƒ 320) aen Sr. Mart in van Halewijn vander Voort (soon van Jan vander Voort) 22 xd 1683 Verkogt 
door Erfgenamen van J a n Gijsbertsz Caen ende Hendrickje Crijnen". Idem, "Erfleen overdracht van 
een boomgaert of Hofstede daer een huijs op gestaan heeft aen Marten van Halewijn vander Voort op 
21 maar t 1684". De opdracht werd "in onsen handen gedaan bij Cors J ansz Slebus als Oom en Voogt 
van J a n Gijsbertsz Kaan onsen leenman, nog onmundig". 

13 Huisarchief van Vecht en Dam, "Verheffingh van 't Leen weg[ens] Vegtendam door J o h a n n a van der 
Voort op 12 nov. 1726". 

14 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 162 d.d. 1.9.1763, Registratie van Een Leenbrieff ten 
versoeken van Hermanus Verwey. 

15 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 155, Belastingkohier op de consumptie, nr. 118, 
Antoine Verwey, winkelier, ƒ 9 voor 2 personen boven en 2 onder de 10 jaar ; inv. nr. 163, kohier 1798, 
nr. 118, voor 4 personen ƒ 8. Idem, inv. nr. 238, Leyste van Inwoonderen in dato 2 may 1783, onder nr. 
138. Dorpsgerechten, inv. nr. 361, Lijst van huizen die bij kunnen dragen in het Klepgeld, getekend 
18 november 1790. 

16 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 245, Kohier van een belasting in een landelijke 
heffing van 3 miljoen gulden. De gerechten Breukelen-Nijenrode, Orttsgerecht, St. Pieters en Breu-
kelerwaard moesten ƒ 2580,10 opbrengen. Dit bedrag werd door schout en schepenen samen met zes 
daartoe uitgenodigde "Ingelanden of Geërfdens" omgeslagen over de 544 belastingplichtige ingezete
nen van deze gerechten. De zes geërfdens waren Hendrik Jacob Ortt, Ferdinand van Collen Fzn, J a n 
Zoutman, Arie Kasteleyn, Gerrit van der Pauw en Cornelis Degenkamp. De aanslagen van enkele 
ingezetenen waren: Johannes Koning, herbergier in het Regthuys ƒ 10; gerechtsbode Willem van der 
Veen ƒ 6; schipper Adrianus Koster ƒ 3; bode Hermanus Becker ƒ 1; bakker Arie de Jong ƒ 16; bakker 
Simon Klaarmond ƒ 14; tuinier Gerrit Langezaal ƒ 4; zijn knecht Machiel Mok ƒ 1,50; brouwer A.R. Vos 
ƒ 18; t immerman Nicolaas van Beusecom ƒ 16; Gerlof van Lakeveld ƒ 2; Floris Ventrop ƒ 1; Hendrik 
Oosterom ƒ 2; schipper-herbergier Dirk Klaarmond ƒ 15; zijn jager Gerrit Kuik ƒ 0,50; kaarsenmaker 
M.J. Koense ƒ 6; secretaris J a n Lobrij ƒ 1; metselaar Gijsbert van Soomeren ƒ 15; rentenier J . Zoutman 
ƒ 20; schout P.A. Voigt ƒ 18; landbouwer Arie Kasteleyn ƒ 21; F. van Collen op Gunterstein ƒ 50; J . Ortt 
van Nijenrode ƒ 50; bakker Gerrit van der Pauw ƒ 10; landbouwer Cornelis Degenkamp ƒ 18. 

17 Notarieel Archief, inv. nr. 554, akten nrs. 17 -19 d.d. 4.4.1818. 
18 Wilhelmina Verwey was in 1808 nog getrouwd met Steven Bouwerse. Volgens he t Register van 

Quotisatie uit dat jaar was Steven aangeslagen voor ƒ 3 en zijn "tuisligger" (= kostganger) Frederik 
Zagtlever voor ƒ 1. Notarieel Archief, inv. nr. 561, akte nr. 36 d.d. 2.9.1825, Boedelscheiding Agneta 
Voskuyl, wed. Arie de Jong; bij Dannestraat 74 wordt als eigenaar van het belendend perceel Frederik 
Zagtlever genoemd. 

19 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1, Raadsvergaderingen 1832 - 1839, notulen 
d.d. 10.11.1837. Zie ook M A . Perdon, 1992. Fragmenten uit de geschiedenis van de R.K.-parochie van 
de H. Johannes de Doper te Breukelen. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 7, nr. 1, 
blz. 18 - 29, in het bijzonder blz. 21 -23 . 

20 Notarieel Archief, inv. nr. 589, akte nr. 43, april 1848, schuldbekentenis van Albertus Reuken, winkelier 
en Maria Korrel, echtgenoten aan de Weled. Heer Cornelis Maurits van Eelde, zoutzieder te Utrecht 
aan de Nieuwe Gracht, 2000 gulden. 
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21 De Raadsnotulen van Breukelen-Nijenrode vermelden in november 1892 dat de verpachting 1893 -
1895 voor slechts ƒ 210 aan de Breukelse schipper Klaas Vogel werd gegund. Bij de verpachting in de
cember 1895 schreef Klaas Vogel voor ƒ 200 in, maar toen was Hendrik van Donselaar uit Gouda met 
ƒ 253,90 de hoogste inschrijver. Als borgen had hij welgestelde Breukelse middenstanders, de zwagers 
D.J. van Santen en L.J. Griffioen. De pacht werd aan Van Donselaar gegund, die ook na 1898 in Breu-
kelen bleef. In 1909 werd hij marktknecht en werkman van de Gemeente Breukelen-Nijenrode. Hij 
woonde nog lang op het Kerkplein aan de Dannegracht (nu nr. 3). Zie ook A.A. Manten, 1992. De aan
leg van het Merwedekanaal langs Breukelen en de directe gevolgen daarvan. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 2,blz. 112 - 119. 

22 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 113, nr. 15, Albert Reuken; art. 527, nr. 1, Dirk van der 
Sluysen; art. 4, nr. 32, de Roomsch Catholieke Armen; art. 1165, nr. 2, Hendrik van Walderveen; 
art. 1498, nr. 1, Hendrik van Walderveen Jr; art. 1774, nr. 476, de Gemeente Breukelen. 

23 Jan Lodewijk Peperkamp, geb. Utrecht 18.6.1900, was automonteur en huwde met Huberta Johanna 
Francisca Tissen, geb. Utrecht 22.4.1897. Zij kwamen op 21.9.1925 in Breukelen. Hun zoon Cornelis 
Caspar werd 29.11.1925 geboren en Matthias Cornelis op 26.9.1929, beiden op het adres Straatweg 
A 145. In 1934 betrokken ze de winkel Dannestraat 2a, later woonden ze op Brouwerij 4 en Kerkstraat 
8. In het archief van D.W. Gerwig, Dannestraat 7 te Breukelen, melden de "aantekeningenboeken van 
leveranties door N.E. en J. Gerwig": op 31.8.1934 een etalage en op 27 november 1934 etalagedeurtjes 
en schotten voor J.L. Peperkamp. 

24 Gerrit Herman Harbers, geb. Amsterdam 26.4.1896 en zijn vrouw Henrietta Alida Boekhoff, geb. 
Amsterdam 3.3.1902 kwamen op 15.4.1937 met hun dochter Henrietta Maria Alida, geb. Amsterdam 
1.11.1926 uit Abcoude-Baambrugge. 

25 MOBA was de naam van een melkfabriek in Baambrugge. Het was een letternaam voor "met ons 
beiden aangevat". De twee directeuren woonden in Breukelen: Johannes van der Meer (geb. 
Haarzuilen 2.3.1871) in de villa Sonnevanck, Straatweg 75 en Jan Thies (geb. Rolde 24.9.1886) in de 
villa Stationsweg 51. 

Aanvullingen op eerder gepubliceerde artikelen 
Enkele watermolenaars uit de omgeving van Breukelen - H.J. van Es 
(jaargang 13, nr. 2, blz. 89 - 104). 

Op blz. 94 wordt een "? Markies" genoemd. De heer L.C. Vendrik uit Kockengen schreef 
ons da t de laats te molenaar van de molen van Portengen-Zuideinde, tevens eerste machi
nis t van h e t in 1926 a ldaar gebouwde gemaal, H. Markies was, zoon van L.G. Markies . Hij 
werd in 1901 in Abcoude geboren en verhuisde als jongen van twee j aa r met zijn vader naar 
Portengen-Zuideinde. H. Markies verdiende als molenaar, la ter als machinis t , te weinig 
om van te leven. In die tijd was vast werk echter zeldzaam en de baan van machinist was 
een zeer welkome basis voor een inkomen. Omdat er in hoofdzaak 's winters werd ge
malen, werkte hij in de zomer bij een boer in de hooibouw, hield hij geiten en kippen, maak
te hij ongelakte klompen van waterafstotend wilgenhout, breide hij op bestelling katoenen 
visfuiken en viste hij ook zelf (zie ook he t boek van E.J. Rinsma en G. Noordanus, 1980. 
Vecht en Veen op de Valreep). 

In he t onderschrift bij Afb. 6 op blz. 74 moet dus gelezen worden: "De laats te molenaar 
was H. Markies" . 

De heer E. van den Bosch uit Breukelen liet ons weten dat molenaar J a n Boekweit in 
1922 overleed. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Jan, voor de periode 1922 - 1951. Toen hij 
stopte, werd zijn zoon Johannes machinist , tot 1960. Vóór Maarten van Zuijlen (genoemd op 
blz. 102) bediende ook Gerrit Degenkamp nog enige tijd het dieselgemaal aan het Zandpad. 
Degenkamp woonde eerst op de boerderij ernaast . 

Trekschuit- en beurtveerdiensten in de Vechtstreek (2) - J.G. Bokma 
(jaargang 13, nr. 2, blz. 109 - 118). 

De heer H.P. Vermaat maakte ons er op at tent dat de zinsnede op blz. 113: "Anna Per-
gens . . . stelde reeds in 1721 een reglement op voor de schippers van de Breukelse veer-
schuiten" beter kan luiden: "Anna Pergens vernieuwde in 1721 het bes taande reglement 
dat dateerde uit 1678". Dat oudere reglement is opgenomen in J. van de Water (Red.), 1729. 
Groot P lacaa tboek ve rva t t ende alle de P laca ten , Ordonnan t ien en Edic ten der Edele 
Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht, mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren 
Borgemeesteren en Vroedschap der stad Utrecht, tot het jaar 1728 ingesloten. 
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