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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 41 vicarie was verbonden een O.L. Vrouwegilde; jaarHjks werddoor de gildebroeders een feestmaaltijd gehouden ^). De reeds vermelde vicarie ter eere van St. Jan Evangelist enSt. Barbare gesticht in de kapel der Nyenrode's ten zuidenvan het choor. In 1524 was hier pastoor een zekere Theodocicus '). In het midden der XVIe eeuw was 'hier pastoor CornelisDimcanus, die te Kempen was geboren ?'). Hij schijnt tot deHervorming te zijn overgegaan, want op de synode gehoudente Utrecht in 1619, waar de wenschelijkheid werd besproken,,een broederlijcke correspondentie te onderhouden met die vanGelderland&quot; werd daartoe gedeputeerd Cornelis Duncanus*). Omstreeks 1580 was hier pastoor de Utrechtenaar Corne-liiis Pietersen (Petersz.), die ondanks het plakkaat van 1581,dat de uitoefening van den katholieken godsdienst verbood opstraffe aan de priesters van 25 gouden realen en het verliesvan hun

beneficie, en iedere aanwezige zoude zijn opperkleedverliezen, godsdienstoefeningen hield. In 1585 trad als predikant te Breukelen op Erasmus Bakker,door den Heer van Nyenrode aangesteld. Hij verklaarde opde synode van het Sticht, gehouden 8, 9 en 10 Juli 1606 in hetCatharijne-convent te Utrecht ,,den goeden stand van sijnkercke, als een goet gehoor hebbende, volgende in de bedie-ning des Woorts ende H. Sacramenten, soe des Doops als derH. Avondmaels; 't gebruyck der gereformeerde kercke. Vande schoole verhaalde hij, dewijle de collatie van de goederender costerije staet bij de heer van Nijenrode, den coster daer-om door last van den heer voorsz zijn ambt wel doet ende sichondewerpt den predicant. Communicanten verhaelde hij heb-bende eenige: die van het huys van den heer van Ruwiel endeandere sommige huyslieden- Predikt maer eens ter weke''^). Pastoor Pietersen moest toen de wijk nemen en begaf zichnaar zijn geboorteplaats. Ook vandaar werd

hij met vele trou- ^)     Rengers Hora Siccama. De geestelijke en kerkelijke goederen, blz.442. 2)      Heeringa. I.c. II, 349. 3)     Arch. Aartsb. Utr. X, 187. ')     Reitsma en v. Veen. Prov. en Partic. synoden, Gelderland blz. 426. ?^)      Vermeulen Tijdschr. I, 115.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 43 sche district, raadde dit plan af, daar de geldelijke lastendaaraan verbonden, n.1. de stichting van een kerkgebouw enpastorie, onderhoud van den pastoor en bedeeling der armen,voor de katholieken van Breukelen te drukkend zouden zijn.Hun aanvraag aan de Regeering der Provincie mocht ookgeen gunstig gevolg hebben. Het gevraagde verlof werd ge-weigerd. Vijf jaren later werd het verzoek opnieuw ingediend, ver-trouwend op de voorspraak van een der representanten derRegeering. De Aartspriester wees hen nogmaals op den zwa-ren last, welke zij op zich wilden nemen; maar om niet deschijn op zich te laden, zijn eigenbelang te zoeken, beloof hijhun een pastoor te zenden, zoodra zij hun zaken zouden gere-geld hebben. Zij kregen ook verlof van de Regeering der Pro-vincie. Aartspriester H. Berendsea schrijft: ,,Zij gaven voor, datzij rijker waren dan eenige Roomsch-Katholieke gemeente intien uuren

in 't ronde. Zij speelden inderdaad met het geldalsof er geen doorkomen aan ware geweest en kochten een ter-rein met een oud gebouw voor de somme van omtrent 3000gulden of iets meerder, hetwelk een en ander zoo het hun voorniets ware geschonken geweest, dan zouden ze het nog te duurhebben gehad, altoos als het daartoe dienen moest om er eenkerk enz. op te stichten. Evenwel zij draafden door en dron-gen al sterker aan om een eigen pastoor te hebben, willendebij de Provincie dat oude gebouw tot een vergaderplaats voorden godsdienst te gebruiken&quot;^). Dezelfde Aartspriester bepaalde, dat zij, die woonden dich-ter bij Breukelen, tot de statie Breukelen behoorden. Vier hon-derd communicanten dan Van Maarssen en tezamen honderdvan Teckop en Slootdijk vormden de nieuwe statie van Breu-kelen. De Aartspriester benoemde: Johannes va.n Schalk, die sinds 1782 kapelaan was te Soest,tot hun pastoor. Bij zijn aankomst echter vond hij niets in ge-reedheid

en vertrok, geheel ontstemd, weer naar Soest terug.Hij verzocht aan den Aartspriester hem niet weer op te roe- 1) R. W. J. Peters. Geschiedenis der Parochie Maarssen. blz. 31.









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 47 Johannes Wilhelmus Dyonisius Peelen werd geboren teWestervoort 27 Febr. 1835 en priester gewijd te Utrecht 10Aug. 1860. Hij was kapelaan te Doetinchem 1860, te Door-nenburg 1861, te Utrecht (Willibrord) 1863, pastoor te Soes-terberg 17 Jan. 1873, te Breukelen 26 Nov. 1887. Hij overleed16 Nov. 1888. Hij gaf uit: Lijdens-overwegingen in zeven zestalen. (Utr.1882). Andveas Ignatius Aritonius Hens werd geboren te Zwolle11 Maart 1839 en priester gewijd 10 Aug. 1863. Hij was ka-pelaan te Deventer 1863, te Utrecht (O.L. Vrouw) 1870, pas-toor te Harderwijk 17 Dec. 1875 en te Breukelen 1888, waarhij 19 Jan. 1902 overleed. Hij gaf uit: Maria-Tuintje met Lente- en Herfstbloemen voorde Mei- en Octobermaand 1, 2 en 3-stemmig. De groet desEngels en het Loflied op den Rozenkrans, 4-stemmig (4 dr.).Met cijfernoten: 24 Gezangen voor de Mei- en Octobermaand.Krans van Lente- en Herfstbloemen (4

dr.). Met muziek noten:16 Gezangen ter eere van het H. Hart van Jezus (4 dr.). AchtGezangen ter eere van den H. Jozef (3 dr.); alle uitgaven vande ,,Thomas a Kempis-vereeniging&quot; te Zwolle. Adrianus Wilhelmus Hoogveld werd geboren te Culemborg18 Juli 1845 en priester gewijd 10 Aug. 1869. Hij was kape-laan te Groessen 1869, te Arnhem (Eus) 2 Juh 1872 en werdpastoor te Heerenveen 1885, te Breukelen 17 Febr. 1902, dekenvan het dekenaat Naarden 12 Mei 1906 en 17 Mei 1909 ka-nunnik van het Metropolitaan Kapittel. Hij overleed 16 Maart1910. Johannes Antonius Wilhelmus Harhers werd geboren teBeltrum 25 Jan. 1858 en priester gewijd 15 Aug. 1883. Tegenhet einde van 1884 vertrok hij naar het bisdom Paderborn,waar hij drie jaren in de zielzorg werkzaam was. Vervolgenswas hij kapelaan te Bemmel 1888, Montfoort 1892, Enschede(Jozef) 1895 en werd pastoor te de Bildt 1901, en 8 April 1910pastoor te Breukelen en deken van het dekenaat Naarden.

Opzijn verzoek verkreeg hij 1 Febr. 1908 eervol ontslag en over-leed in het iSt. Vincentius-Gesticht te Groenlo 29 Maart 1919. Petrus Antonius Wilhelmus Pieck werd geboren te Beesd5 Mei 1865 en priester gewijd 15 Aug. 1890. Hij was kape-laan te Laren 1891, te Almelo 1893 en rector in ,,Insula Dei&quot; te



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 48 Arnhem 1895, vanwaar hij 20 Maart 1906 pastoor werd teTilligte, 1910 te Everdingen en 24 Jan. 1918 pastoor te Breu-kelen en 25 Maart 1922 deken van het dekenaat Breukelen.Hij overleed in het St. Antonius-Ziekenhuis te Utrecht 1 April1935 en werd te Breukelen begraven. Henricus Franciscus Frank werd geboren te Groenlo 1892en priester gewijd 10 Aug. 1915. Hij werd assistent te Elden3 Sept. 1915, kapelaan te Enschede (Jac.) 3 Mei 1918, direc-teur van het seminarie Rijsenburg 3 Dec. 1920, pastoor endeken van Breukelen 16 April 1935, pastoor en deken vanHilversum (Vitus) 1936. Johannes van der Burg werd geboren te Arnhem 29 Dec.1894 en priester gewijd 15 Aug. 1919. Hij was kapelaan teRijsenburg 12 Sept. 1919, secretaris van den Aartsbisschop 18Maart 1921, pastoor te Breukelen 1936. Utrecht.                                L. J. VAN DER HEIJDEN. Past.






