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De familie Ortt van Nijenrode, deel 2

Juliette Jonker-Duynstee

Voor mijn onderzoek naar de vijf  generaties van de familie Ortt van Nijenrode ont-
ving ik in 2020 het Ithaka-stipendium. Het resultaat van mijn onderzoek wordt in 
twee delen gepubliceerd. In deel 1, in het vorige jaarboekje, kon u lezen over het leven 
en de kunstopdrachten van Johan Ortt (1642-1701), de puissant rijke Amsterdamse 
koopman die in 1675 de ruïne van kasteel Nijenrode had gekocht en het kasteel had 
herbouwd.1 Hij was drie jaar daarvoor getrouwd met de eveneens vermogende, acht 
jaar jongere Anna Pergens, dochter van WIC-bewindhebber Jacob Pergens en Eleo-
nora Bartolotti. Het echtpaar leidde een luxueus leven op het kasteel en ontving hier 
vele belangrijke personen uit binnen- en buitenland, zoals Constantijn Huygens sr., 
zijn zoons Constantijn en Christiaan en Jan Swammerdam. Men kwam mede voor 
de uitzonderlijke paardencollectie van Ortt, die uit vijftig bijzondere paarden in alle 
kleuren bestond, een van de grootste paardenverzamelingen van Europa.
Ortt gaf  diverse gerenommeerde schilders portretopdrachten. Het lijkt erop dat hij in 
zijn keuze voor de schilders (Nicolaas Maes, Dirk Maas en Melchior de Hondecoeter) 
en de wijze waarop de portretten geschilderd zijn, geïnspireerd werd door stadhouder 
Willem III.
Op 23 september 1701 overleed Johan Ortt, precies een half  jaar voor zijn grote 
inspiratiebron stadhouder Willem III: beiden vielen van hun zo geliefde paard en be-
zweken – kinderloos – aan de gevolgen van hun val. In dit artikel leest u hoe het hierna 
verder ging met de Ortts en Nijenrode

Anna Pergens (1650-1733)
Hoe de erfenis verdeeld zou worden bleef  na Johans 
overlijden nog even geheim. Het testament moest nog 
zes maanden na de sterfdag gesloten blijven, zoals 
was vastgelegd in een codicil op 21 september 1700.2 
De zes maanden werden net niet gehaald, maar op 6 
maart 1702 was het zover en werd het testament door 
notaris Willem Verwey op Nijenrode geopend.3

Afb. 1 Anna Pergens, olieverfschilderij door Nicolaas Maes, circa 1680 
(part. coll.).
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Het bleek dat Anna universeel erfgenaam was van alle goederen die gelegen waren 
buiten de provincie Utrecht; de goederen binnen de provincie Utrecht werden nage-
laten aan neef  Johan Ortt II, de zoon van Johans broer Abraham. Deze erfgenaam 
was 17, dus nog lang niet meerderjarig; dat was een jongen in die tijd pas met 25 jaar, 
een meisje met 20 jaar.4 Vandaar dat zijn tante Anna, toen 52, het vruchtgebruik kreeg 
van Johans fortuin, inclusief  Nijenrode, omschreven als ‘de ridderhofstad Nijenrode 
met alle de leenen, thienden, thinsen, erfpagten, coornmolen, plantagie, landerijen in 
en bij deselve gelegen, visscherijen, swaendrift en alle verdere geregtigheden en praee-
minentien daer aen behoorende, gelijk ook de bouwhof  van Nijenrode met omtrent 
43 morgen daer bij gebruikt en verdere aankopen zoals blekerswoningen en nog een 
molen.’5 Als ‘ernstige recommandatie’ gaf  Johan in zijn testament mee om van de 
inkomsten zoveel als redelijk was voor het onderhoud van het huis en haar tuinen te 
gebruiken.
Johan jr. erfde ook de hele bibliotheek, behalve de Franse en Duitse boeken, voor zo-
ver Anna Pergens die niet hebben wilde. Zijn zusje Anna Lucretia erfde de door haar 
oom gebouwde hofstede Vreedenoord aan de Vecht, met boomgaard, tuin, moestuin, 
kwekerij en sterrenbos, en een boerderij met 24 morgen land in Gieltgensdorp plus 
ƒ10.000, zusje Elisabeth Jacoba erfde de helft van de Woudenbergse tienden.6

Afb. 2 De handtekeningen van Johan Ortt en Anna Pergens onder de bepaling dat het testament van Ortt 
na zijn overlijden nog zes maanden gesloten moest blijven (HUA, toegang 34-4, inv.nr. Uo65a004, f. 99).
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Als voogden voor zijn vaderloze neefje en nichtje stelde Johan in zijn testament 
aan zijn schoonvader Johan Pergens en Ferdinand van Collen, regerend schepen 
en vroedschap van Amsterdam.7

Anna Pergens was dus niet formeel, maar wel in de praktijk, eigenares van  Nijenrode. 
Zij had kennelijk weinig op met de beroemde paardencollectie van haar man, want op 
11 maart 1702 verscheen de eerste advertentie in de krant waarin ‘een partij buyten-
gemeene schone en welgedresseerde ry-paarden, bequaam voor officieren en andere, 
om ten eersten dienst van deselve te konnen genieten, als mede eenige koets-paerden 
van verscheyde haeren en onder deselve eenige tygerpaarden, die alle ten dage van 
de verkoopinge afgedraeft, en van een ieder gezien konnen worden’.8 Ook het feit dat 
haar man tijdens het rijden met zijn paard het leven liet zal Anna niet paardvriende-
lijker gemaakt hebben.
De veiling was gepland op 8 april, maar kon vanwege de ‘onbequaemheyt der wegen’ 
geen doorgang vinden. Kennelijk had het veel geregend en was de Heerenwagenweg, 
een kleiweg, veranderd in een dusdanig grote modderpoel dat een belangrijk evene-
ment, wat deze veilig toch geweest moet zijn, niet kon doorgaan. Op 30 mei verscheen 
een tweede advertentie, waarin nu 7 juni als nieuwe veilingdag werd aangekondigd. 
Hierin werden ook de zadels en tomen ter verkoop aangeboden.

Een van de geërfde bezittingen was het monumentale pand Herengracht 450, dat Jo-
han I van zijn zuster Lucretia had geërfd. Zij was getrouwd geweest met Joseph Deutz, 
die dit pand in 1670 had gebouwd naar ontwerp van Philips Vingboons. In 1710 ver-
kocht Anna dit statusrijke grachtenpand met stalling, koetshuis, pakhuis en erven aan 
Jan van Hoorn (1653-1711), gouverneur-generaal van Nederlands-Indië van 1701 tot 
1709.9 Bij terugkomst in de Republiek in 1709 kon Van Hoorn voor ƒ472.000 aan wis-
sels incasseren, waarmee hij zijn vermogen bijna verdubbelde en zo in één klap tot de 
allerrijksten van de stad ging behoren.10 De ƒ60.000 die het pand moest kosten waren 
dus financieel gezien geen enkel probleem. Lang kon Van Hoorn niet genieten van 
zijn nieuwe huis, hij overleed al binnen het jaar; een deel van zijn bezittingen stond 
nog onuitgepakt in kisten in het huis.11

Op onverwachte wijze zou het huis nu weer gelieerd worden aan de Ortts: Van Hoorn 
was in 1706 getrouwd met Johanna Maria van Riebeeck (1679-1759), dochter van 
een eerdere gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, die nu als zeer vermogende 
weduwe achterbleef. Een jaar na Van Hoorns overlijden, in 1712, trouwde zij met 
Cornelis Bors van Waveren (1662-1722), heer van Leusden, Haamersveld enz. Deze 
doorgewinterde regent was pensionaris en schepen van de stad geweest en tijdens het 
huwelijk lid van de raad van Amsterdam (1694-1722), ossenweider en onder meer 
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directeur van de Sociëteit van Suriname. Geheel toevallig was hij ook de zwager van 
Johan Ortt II: Cornelis was namelijk de broer van Ortts vrouw Jacoba Bors van Wave-
ren. Zo kwam Johan II hoogstwaarschijnlijk weer in dit pand: nu niet als gast van zijn 
tante Anna of  oom Abraham, maar als gast bij de nieuwe eigenaren, zijn zwager en 
schoonzuster. En wat zal het hem gestoken hebben dat tante Anna het pand verkocht 
had, waar hij wellicht gevoelsmatig als erfgenaam recht op had gehad.
Ook met het buurpand Herengracht 448, had Johan Ortt II kort een band: het was 
het ouderlijk huis van zijn vrouw, in 1683 gekocht door Cornelis Hop, die in 1715 zijn 
schoonvader werd toen Johan trouwde met Constantia Hop.12 Nadat Cornelis iets 
later overleden was, verkochten zijn drie dochters Antonia, Constantia en Apollonia 
het huis, waarbij Ortt als kersverse echtgenoot van Constantia ongetwijfeld bijstand 
verleend heeft.
In de jaren hierna erfde, kocht, verkocht en verhuurde Anna Pergens enkele huizen 
en hofsteden. Het voert in dit kader te ver dit allemaal toe te lichten, maar uit de vele 
notarisakten blijkt dat zij regelmatig betrokken was bij onroerend goed transacties, 
erfenissen – o.a. die van haar zusters – en de overdracht en ontvangst van obligaties 
en aandelen.

Banden met Breukelen
Als ambachtsvrouwe van Breukelen bemoeide Anna Pergens zich persoonlijk met 
diverse lokale aangelegenheden. Zij stelde een reglement op voor schippers (die niet 
dronken mochten worden), schoolmeesters (die geen sneeuwballen mochten gooien), 
‘roekeloze’ jeugd (die niet mocht knikkeren en spelen en met hun lawaai de kerkdienst 
verstoren) en verboden voor iedereen die tijdens kerkdiensten naar een herberg of  
tabakshuis wilde gaan of  die op zondag wilden kolven, kaatsen of  dobbelen, kaartspe-
len, dansen of  ‘andere ongeoorloofte wulpsheit’ zou plegen. Wie zich niet aan deze 
en vele andere strenge regels zou houden, werd met boete en straf  bedreigd.13 Hierop 
hielden de schout en schepenen van Breukelen toezicht, die door Anna werden aan-
gesteld.

Ook op de hervormde kerk drukte zij haar stempel. Vanaf  het derde kwart van de 15e 
eeuw, de tijd van de bouw van de huidige kerk, waren er banden tussen de eigenaren 
van Nijenrode en de later hervormde Pieterskerk in Breukelen, alleen al door het col-
latierecht dat de heren en vrouwen van Nijenrode hadden, het recht om de dominee 
voor te dragen ter te benoeming. Maar de betrokkenheid met de kerk ging verder. In 
1463 hadden Gijsbrecht van Nijenrode III (kasteelheer van Nijenrode 1455-’76) en 
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zijn echtgenote Eleonora van Borsselen van Zuilen (overleden 1485) de klok ‘Peter’ ge-
schonken die nu nog in de toren hangt en die in het randschrift de schenkers herdenkt.14

Als heer en vrouwe van Nijenrode had het echtpaar ook een herenbank in de her-
vormde Pieterskerk, waar zij ongetwijfeld vele kerkdiensten bijgewoond hebben. 
Naast de bank van Nijenrode hadden twaalf  andere eigenaren van buitenplaatsen een 
bank in de kerk. Alle banken zijn nog steeds in situ. Ook de grafkapel van Nijenrode 
bevindt zich sinds de bouw aan de buitenkant van de kerk, tegen de zuidkant van het 
koor. De relatie kerk-buitenplaatsen is op weinig plekken in Nederland zo duidelijk 
zichtbaar als in deze kerk.

Het jaar na Johans overlijden vond een gebeurtenis plaats waarmee Anna tot op de 
dag van vandaag in Breukelen herinnerd wordt. In 1702 woedde een zware storm over 
Breukelen. De belangrijkste schade was het instorten van de toren van de hervormde 
kerk, die ook dateert uit de 15e eeuw. Meer westwaarts is de grafkapel van Gunter-
stein tegen de kerk gebouwd. In haar val nam de toren een deel van het schip mee, 
waardoor de kerk ernstig beschadigd werd. De herbouw, waarbij het schip verlengd 

Afb. 3 Het lofdicht op Anna 
Pergens boven de ingang in de 
toren van de hervormde kerk 
(foto:  Juliette Jonker).
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werd en de toren weer werd opgebouwd, startte in 1705. Volgens het opschrift boven 
de ingang, een gedicht van de hand van de op Cromwijck wonende dichter Lucas 
Rotgans (1653-1710), had Anna Pergens zich beijverd om het herstel van de toren te 
realiseren.15 In werkelijkheid had zij de kerkmeesters een lening van ƒ2.000 verschaft 
tegen een rente van 3,5%.16 De weldoenster zorgde ook goed voor zichzelf.
Ook op een ander vlak was Anna intensief  betrokken bij de kerk, en wel met het reali-
seren van een graftombe voor Johan en haarzelf  in het koor van de kerk, een plek die 
na de reformatie haar oorspronkelijke functie had verloren. Tot dan toe was het koor 
de belangrijkste plaats voor een graf, want het dichtst bij het altaar en dus bij God. 
Anna vond kennelijk dat zij als vrouwe van Nijenrode ook recht had op deze bijzonde-
re plek. De middeleeuwse hardstenen grafzerk van Gijsbrecht van Nijenrode uit 1475 
(een van de oudste zerken in Nederland) haalde zij uit de Nijenrode grafkapel, liet een 
tweede zerk maken van hetzelfde formaat, verbond beide tot één grote dekplaat en 
plaatste deze op vier staande marmeren platen met op de lange zijden reliëfs van de 
wapens van Ortt en Pergens, op de kopse kanten een tekst tussen twee treurende putti 
(oost) en een lofdicht op Johan (west), alle afbeeldingen omgeven door kunstig gehakte 
draperieën. De Latijnse tekst aan de westzijde luidt, in Nederlandse vertaling:

Hier zijn bijgezet
de overblijfselen van de beroemde man
Johannes Ortt,
Heer van Nyenrode, van Breukelen enz.
befaamd om zijn vroomheid, moed, en kennis.
Hij heeft 59 jaar geleefd.
Als je op de tijd let – lang
Als je op de wensen van goede mensen let – kort
Als je op de onontkoombaarheid van de dood let – genoeg:
Lang heeft geleefd
wie voor God, zijn vrienden, en het naspeuren van de waarheid
als dienaar, en tegelijk als volkomen vrij man heeft geleefd.
Ga nu verder, lezer, en gun aan deze ziel gelukzalige onsterfelijkheid,
aan het stoffelijk overschot rust.17

Zo werd een graftombe gerealiseerd die letterlijk niet over het hoofd gezien kan wor-
den vanwege de ligging direct achter de ingang van de kerk aan de koorzijde. Onder 
de tombe bevindt zich de grafkelder, die toegankelijk is middels een luik. Hierop is 
in koper het wapen en de naam van Daniel Verhaick (overleden 1734) afgebeeld. 
Rondom de tombe hangen, hoog tussen de gotische ramen in het koor, zes fraaie 
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Afb. 4 Het graf  van Johan Ortt en Anna Pergens in het koor van de Hervormde kerk (foto: Gerhard Hof).

Afb. 5 De rouwborden van een aantal leden van de familie Ortt in het koor. V.l.n.r.: Johan II, Constantia Ortt-
Hop, Johan III, Adriana Ortt-Huydecoper, Johan I, Anna Pergens (foto: Juliette Jonker).
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rouwborden van leden van de familie Ortt. Het is bijzonder dat zij nog aanwezig zijn, 
veel rouwborden zijn eind 18e eeuw, in de Franse tijd, uit kerken verwijderd. Deze tijd 
van ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ lijkt niet helemaal voorbijgegaan te zijn aan 
het graf, want de alliantiewapens van Ortt en Pergens op de zerk zijn weggehakt.

Door wie en wanneer de tombe is vervaardigd is niet duidelijk, aangezien deze ge-
signeerd noch gedateerd is. Het is niet onwaarschijnlijk dat beeldhouwer Jan Mast 
(ca. 1680-1736) de vervaardiger van de reliëfs is geweest. Mast woonde in Utrecht 
en was de maker van enkele marmeren wandgraven/epitafen voor vier vrienden van 
stadhouder Willem III: veldheer Transislanus Adolf  baron van Voorst tot Hagevoorde 
(1651-1707, NH kerk te Wijhe), legeraanvoerder Steven baron van Welderen (1662-
1709, NH kerk te Tiel), luitenant generaal Coenraad Willen van Dedem (1644-1714, 
NH kerk te Wijhe) en statenlid in Utrecht Diderick van Velthuijsen (1651-1716, Buur-
kerk Utrecht).18 Zou Anna Pergens haar man in dit illustere rijtje namen willen scha-
ren? Feit is dat Mast vanuit Utrecht in 1718 in Breukelen is gekomen, waar hij tot zijn 
dood in 1736 zou wonen. Het zou goed kunnen dat het werk aan dit graf  – en wellicht 
andere opdrachten van buitenplaatsbewoners – hem naar Breukelen bracht. Bij ver-
gelijking tussen de genoemde graven en dat van Ortt zijn er diverse overeenkomsten 
te zien, zoals de draperieën met hun kunstig gehakte plooien en knopen of  min of  
meer dezelfde treurende putti met symbolen als een uitgedoofde toorts en met hun 
bedekte hoofden waar krulletjes onder de geplooide doek tevoorschijn piepen. Wel is 
de opzet van de in de ruimte staande tombe heel anders dan de wandgraven van de 
genoemde mannen, waarvan het grafmonument ook steeds een portretbuste of  -reliëf  
bevat. De Ortt-tombe bevat dit niet. Uitsluitsel kan dan ook niet gegeven worden. Uit 
zijn Breukelse tijd zijn verder geen met zekerheid aan Mast toe te schrijven stenen 
beeldhouwwerken bewaard gebleven.19

Vermoed wordt dat hij (ook) gewerkt heeft aan de grafkapel van de heren van Gun-
terstein en het hek daarvoor heeft ontworpen, al wordt deze toewijzing in recentere 
literatuur afgewezen.20 Daarnaast kan hij de maker zijn van twee reliëfs tegen het 
voormalige Rechthuis op de Kerkbrink in Breukelen. Deze bevinden zich naast een 
zandstenen Griekse vaas gevuld met bloemen die een gevelsteen bekroont met daarop 
de tekst ‘Rechthuis van Breukelen en Breukeleweert’. Rechts ervan is een baardige 
Herculeskop te zien, te herkennen aan de kop van de Nemeïsche leeuw die hij als 
muts draagt, links een vrouwenportret. Dit zou normaliter het hoofd van de godin 
van de wijsheid Pallas Athena kunnen zijn (een combinatie van deze godin en halfgod 
kwam vaker voor), maar er zijn geen kenmerkende elementen als een helm of  schild 
te zien. Door de licht glimlachende uitdrukking lijkt het eerder een bestaande figuur 
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Afb. 6 Gevelsteen met twee 
hoofden in het Rechthuis van 
Breukelen (foto: Juliette  Jonker).

Afb. 7 Johan Ortt II door Jurrien Pool, ca. 1690 
(coll. Ortt, locatie Nijenrode).

Afb. 8 Anna Lucretia Ortt door Jurrien Pool en Rachel 
Ruys (bloemen) ca. 1690 (coll. Ortt, locatie Nijenrode).
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te zijn die hier geportretteerd is. Gesuggereerd wordt wel dat dit Anna Pergens zou 
kunnen zijn.21 Zij was immers als ambachtsvrouwe feitelijk de bestuurder van het 
gerecht Breukelen-Nijenrode. Door de details, waaronder de sierlijsten met daarin 
een in grootte afnemende bloemdecoratie in typisch Daniel  de de Marot-stijl, komt 
de datering van de kopjes uit op het tweede of  derde decennium van de 18e eeuw. Een 
datering die aansluit op de laatste decennia van Anna’s leven.

Johan Ortt II (1685-1740)
In 1733 overleed Anna Pergens. Eindelijk kon Johan II als erfgenaam beschikken over 
alle bezittingen en bijbehorende rechten van zijn oom Johan I. Wie was deze neef, 
die 31 jaar had moeten wachten op het daadwerkelijk ontvangen van zijn erfenis?
Johan II was de zoon van Abraham Ortt (1650-’91) en Jacoba Bors van Waveren 
(1666-1754). Abraham was op 1 juni 1650 geboren als nakomertje, elf  jaar jonger 
dan zijn zusje Lucretia en acht jaar jonger dan zijn broer Johan. Zijn ouders, Jean 
Ortt en Lucretia Boudaen, vernoemden hem naar zijn grootvader, ook Abraham 
Ortt geheten. Zijn eerste jaren in Amsterdam woonde hij op de Herengracht, ‘tussen 
de Leidse- en de Spiegelstraten’. Deze adresbeschrijving zou kunnen verwijzen naar 
het pand Herengracht 450, het huis dat Joseph Deutz, de echtgenoot van Abrahams 
zusje Lucretia, in 1670 had laten bouwen. Abraham werd in 1674 aangeslagen voor 
een vermogen van ƒ155.000.22

Net als zijn broer Johan koos ook Abraham een echtgenote van stand. Op 7 maart 
1684 ging hij, op 33-jarige leeftijd en inmiddels wonende op de Keizersgracht, bij-
gestaan door zijn broer Johan, in kerkelijke ondertrouw met de 17-jarige Jacoba 
Bors van Waveren (1666-1754). Zij werd geassisteerd door haar vader, Gerard Bors 
van Waveren (1630-’93), oud-burgemeester van de stad Amsterdam en Raad in de 
Admiraliteit van Zeeland.
Zoals bij alle huwelijken in die tijd zou ook dit aanstaande huwelijk drie ‘sondaagse 
uytroepinge’ krijgen, zodat eventuele tegenstanders van het huwelijk de kans kregen 
hun bezwaren te uiten.23 Ondanks de prille leeftijd van de bruid kwamen deze ken-
nelijk niet; het huwelijk werd precies drie weken na de ondertrouw voltrokken.
Het echtpaar woonde op de Keizersgracht en zou vijf  kinderen krijgen: Johan II 
(1685-1740), Gerard (1686-’87), Anna Lucretia (1687-1748), Elisabeth (1691) en 
Elisabeth Jacoba (1692-1719). De beide dochters werden in 1723 geportretteerd 
door Arnold Boonen, althans, deze toeschrijving meldt de eigenaar. Elisabeth was al 
in 1719 overleden, dus dan zou dit een postuum portret moeten zijn. Haar dochter-
tje, die op dit portret circa 5 jaar oud zou moeten zijn, heeft zij op die leeftijd nooit 
gekend.24
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Afb. 9 Anna Lucretia Ortt (1687-1748) 
door Arnold Boonen, 1723 (coll. Hoog-
steder & Hoogsteder, Den Haag).

Afb. 10 Elisabeth Jacoba Bors van Wa-
veren-Ortt (1692-1719) en haar doch-
ter Jacoba Henriette (1717-’59, in 1746 
getrouwd met Jacob van Loon) door 
Arnold Boonen, 1723 (coll. Hoogsteder 
&  Hoogsteder, Den Haag).
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Abraham werd na 1683 lid van het Hoogheemraadschap van de Beemster en nam deel 
aan een van de gelegenheidscompagniën in de vetweiderij van zijn zwager Joseph Deutz. 
De vetweiderij was een lucratieve bron van inkomsten voor vermogenden. Zij investeer-
den in goede weidegronden en lieten, meestal vanuit Denemarken, koeien aanvoeren 
om op het malse Hollandse gras vetgemest te worden. Hun vlees werd daarna gezouten 
voor de uit te reden schepen naar alle delen van de wereld.
Na het overlijden van Deutz zette Abraham de zaken voort. Vanaf  1688 was hij commis-
saris van zeezaken te Amsterdam, tot zijn overlijden in december 1691. Vlak voor zijn 
heengaan was zijn dochtertje Elisabeth overleden. Jacoba zou, met al haar verdriet, ook 
nog eens zonder steun van haar echtgenoot moeten bevallen van haar vijfde kind; vijf  
weken na het overlijden van Abraham werd dochter Elisabeth Jacoba geboren. Wat een 
zware tijd voor Jacoba: net een kind en haar man verloren en achterblijven met een pas-
geboren baby en drie piepjonge kinderen; Johan II was als oudste zoon pas zes jaar oud.
Naast al dat verdriet waren de financiën gelukkig goed geregeld. Abraham liet zijn vrouw 
jaarlijks 8.000 caroli guldens na, de koetsen en wagens, de koetspaarden met toebehoren. 
De rijpaarden en tuigen gingen naar de paardenliefhebber bij uitstek, zijn broer Johan. 
Ook het personeel werd niet vergeten: weduwe Schooneveld kreeg ƒ500, Arminia en 
Constantia van der Voort ieder 100 rijksdaalders (ad ƒ2.50), kamerdiender Cornelis 
Houtvester ƒ3.000 en een ‘dubbelde rouw’ als compensatie voor zijn trouwe dienst. Die 
dubbele rouw ontvingen ook de overige dienaars en dienstmaagden, samen met een toe-
kenning van ƒ50. Bedenk dat een gebruikelijk loon toen ƒ200 per jaar bedroeg. Tot slot 
werd de Diaconie van de Nederduits gereformeerde kerk met ƒ2.000 bedeeld.25

Jacoba zou in 1697 hertrouwen met Cornelis Calkoen (1673-1721). Twee jaar later kre-
gen zij nog een dochter, Petronella (1699-1728), zeven jaar daarna een zoon, Cornelis 
(1706-’14). Johan II was dus een puber van 14 toen hij nog een halfbroer en halfzusje 
kreeg.

Johan ging rechten studeren in Leiden, een studie die hij in 1706 bekroonde met een 
promotie. Hierna verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij bouwde aan een fraaie be-
stuurlijke carrière. Hij begon in 1719 als kerkmeester van de Eilandsloods, werd een jaar 
later commissaris van de 8e penning, in 1725 commissaris en later schepen.26 Ook koos 
hij, net als zijn oom en vader, voor een vrouw uit een gegoede familie. Hij ging in mei 
1715 in ondertrouw met Constantia Hop waarbij zijn moeder Jacoba Bors van Waveren 
en Constantia’s vader Cornelis Hop getuigen waren. Het huwelijk werd een maand later 
voltrokken in de Waalse kerk.27 Johan bracht bij het huwelijk ƒ127.843 (excl. Nijenrode) 
in, Constantia ongeveer een derde van dit bedrag; ƒ41.783.28
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Door dit huwelijk raakte Johan II geparenteerd aan een zeer aanzienlijke familie.29 
Constantia’s vader Cornelis Hop (1658-1716) werd als zoon van Cornelis Hop en 
Antonia Cloeck geboren op de hofstede Auspiciis et Telis bij Velzen, die eigendom 
was van zijn grootvader Pieter Cloeck, raad in de vroedschap van Amsterdam. Pieter 
was getrouwd met Johanna Hooft, de dochter van P.C. Hooft, waardoor deze oudoom 
van Cornelis werd.30 Hop trouwde in 1681 met Constantia Loten (1663-1710), met 
wie hij tussen 1682 en 1690 acht kinderen zou krijgen, waarvan de meesten vlak na 
de geboorte overleden en alleen drie dochters, Apollonia (1684-1736), Antonia (1686-
1729) en Constantia (1690-1748) in leven bleven.
De familie Hop leverde veel hoge ambtenaren voor de stad Amsterdam. Cornelis Hop 
sr. was raadsheer van de Hoge Raad, Cornelis jr., Constantia’s vader, zou opklimmen 
tot Commissaris van ‘Haer Ho. Mo. uijthemsche depéches’, en Secretaris van de 
Weeskamer tot Amsterdam. Zijn broer, Constantia’s oom Jacob (1654-1726), overtrof  
zijn vader en broer en werd zelfs ‘een der bekwaamste en invloedrijkste mannen in de 
Republiek’ genoemd.31 Na een rechtenstudie in Leiden doorliep hij een zeer succes-

Afb. 11 Ontvangst van Cornelis Hop als gezant der Staten-Generaal aan het hof  van Lodewijk XV, 24 juli 
1719. De koning, als kind, staat voor de troon, met achter hem de regent, maarschalk Villeroy en kardinaal 
De Fleury. Tussen de Hollandse delegatie, op de voorgrond, de secretaris Ruysch. De ontvangst vindt plaats 
in het met schilderijen versierde Grand cabinet de l’ancien appartement d’été van Anna van Oostenrijk in het  Louvre. 
Schilderij door Louis-Michel Dumesnil (coll. Rijksmuseum Amsterdam).
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volle diplomatieke carrière en werd in 1680 benoemd tot schepen en pensionaris van 
Amsterdam. Vanaf  1687 vervulde hij talrijke diplomatieke zendingen naar Berlijn, 
Wenen, Londen en Denemarken, waarvoor hij door de Rooms-Duitse keizer tot rid-
der werd verheven en tot baron van het Heilige Roomse Rijk. Later was hij ook 26 jaar 
lang thesaurier-generaal van de republiek. In 1687 startte hij de bouw van een schit-
terend huis aan de Herengracht, het huidige museum Willet Holthuizen, op nr. 605. 
Hier groeiden zijn zoon, dus een neef  van Cornelis jr. en achterneef  van Constantia, 
en wederom een Cornelis Hop (1685-1762) op. Ook deze Cornelis zou, net als zijn 
andere mannelijke familieleden, toetreden tot de bestuurlijke elite van de Republiek. 
Op 33-jarige leeftijd werd hij al uitgezonden als ambassadeur naar Parijs (1718-’25), 
in welke functie hij in 1719 door koning Lodewijk XV aan het hof  werd ontvangen. 
De ontvangst werd zelfs vastgelegd in een olieverfschilderij door Louis-Michel Du-
mesnil. Hop werd burgemeester van Amsterdam, werd benoemd tot bewindhebber 
van de VOC en van de WIC (1716-’53), was directeur van de Sociëteit van Suriname, 
afgevaardigde naar de Raad van State en lid van de gecommitteerde raden van het 
Zuiderkwartier.

Ruim acht maanden na hun trouwdag werden Johan II Ortt en Constantia ouders 
van dochter Jacoba, die in de Nieuwe Kerk te Amsterdam gedoopt werd. Net als bij 

Afb. 12 Johan Ortt door J.M. Quinkhart, 1729 
(coll. Ortt, locatie Nijenrode).

Afb. 13 Constantia Hop door J.M. Quinkhart, 1729 
(coll. Ortt, locatie Nijenrode).
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hun huwelijk waren Johans moeder en Constantia’s vader getuigen. De volgende drie 
kinderen (Jacoba Henrietta, Cornelis en Johan) werden tussen 1717 en 1720 geboren 
en overleden binnen het jaar. Kinderziekten en slecht drinkwater eisten nog lang veel 
levens. Groot zal de vreugde zijn geweest toen het volgende kind, weer een Johan, in 
1721 geboren werd en in leven bleef. De stamhouder was geboren en kreeg net als 
zijn vader, grootvader en overgrootvader de naam Johan; het geslacht Ortt zou blijven 
voortbestaan. Het laatste kind, Cornelia Constantia, werd in 1727 geboren. In 1723 
had Ortt het pand Keizersgracht 697 als winterverblijf  gekocht, gelegen tussen de 
Reguliersgracht en de Amstel.
Toen de kleine Cornelia vier was, overleed zoals gemeld tante Anna Ortt-Pergens en 
in 1733 kwam dus niet alleen Nijenrode in het bezit van Johan II, maar ook de overige 
bezittingen die Anna nog een paar jaar voor haar dood geërfd had van haar zuster.32 
Johan was inmiddels 47.

Al ruim voordat Johan II over Nijenrode kon beschikken ondernam hij een opmer-
kelijke actie. Hij kocht in 1714 van de Staten van Utrecht het Staten Gerecht – voor 
1528 Bisschopsgerecht geheten – en noemde dit Orttsgerecht. Zo kon hij na 1733 als 
ambachtsheer van een aaneengesloten gebied ten westen van de Herenwagenweg (nu 
Straatweg), tussen de Bosdijk en de Haarrijn optreden.

Afb. 14 Het Statengerecht en het gerecht van Nijenrode aangegeven op de ‘Nieuwe Caert van Mijnden en de 
twee Loosdrechten etc.’, Nicolaas Visscher, circa 1750 (coll. UvA).
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De gerechten Nijenrode en Orttsgerecht
Het latere Breukelen was in de Middeleeuwen verdeeld in een aantal gerech-
ten. De heer van Nijenrode kreeg in 1474 drie gerechten in bezit: het Ronde 
Dorp Breukelen of  Breukelen-buitendijks, Oud Aa en Otterspoorbroek. Het 
kasteel zelf  viel – vreemd genoeg – onder het Bisschopsgerecht. De drie sepa-
rate gerechten werden in 1533 verenigd tot één gerecht Breukelen-Nijenrode, 
met rechtspraak door schout en schepenen in plaats van door buurtbewo-
ners.33 Het zuidelijk deel werd begrensd door de Haarrijn (z), de Otterspoor-
broeksewetering (o) en de Kortrijksedijk (w), het noordelijk deel lag tussen de 
Oukoperdijk en de Bosdijk en werd aan de noordkant begrensd door de Bos-
dijk. Het gerecht Ronde Dorp Breukelen lag tussen de Straatweg en de Vecht.

Afb. 15 Kaart van de gerechten van Breukelen, getekend op basis van HISGIS kaarten door A. van 
Ooststroom (afb. via Wikipedia).
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Nadat hij na 31 jaar wachten eindelijk kasteel Nijenrode het zijne mocht noemen, liet 
Johan zich de kans niet ontnemen om meteen het Pergenswapen uit de schouw in de 
ridderzaal te verwijderen. Vermoedelijk met groot genoegen hakte hij de Franse lelie 
uit het schild op de eikenhouten schouw en plaatste op deze plek een hopvogel, sym-
bool uit het wapen van zijn vrouw. De contouren van de lelie zijn echter nog steeds 
achter de vogel zichtbaar…

Nadat de bisschop begin 16e eeuw zijn wereldlijke macht was kwijtgeraakt 
en na de geslaagde opstand tegen Filips II van Spanje namen de Staten van 
Utrecht het bewind in handen. De naam Bisschopsgerecht veranderde toen in 
Statengerecht. Uit geldgebrek verkochten de Staten van Utrecht in 1714-’15 
een dertigtal gerechten. Johan Ortt kocht het Statengerecht, dat nu de naam 
Orttsgerecht kreeg. Na diverse herindelingen vormde Orttsgerecht vanaf  1 
januari 1818 samen met het voormalige gerecht Breukelen-Nijenrode de nieu-
we gemeente Breukelen-Nijenrode. Op 1 januari 1949 werd deze gemeente 
samen met Breukelen-Sint Pieters uitgebreid tot Breukelen tout court, dat op 
haar beurt per 1 januari 2011 opging in de nieuwgevormde bijna Vechtlange 
gemeente Stichtse Vecht.

Afb. 16 Het wapen van Breukelen-Nijenrode.
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Johan II verfraaide het park dat zijn oom had aangelegd. De tuin was, volgens de 
beschrijving uit 1717 ‘een seer schone plantagen van vrucht- en wilde bomen (aange-
merkt dat aldaar geen eene boom staat, die sijn Welgeb. niet heeft doen planten) aan-
gelegt, als mede veel scone kommen en vijvers, gegraven en met visch bepoot, soo dat 
het soowel tot plaisir als profijt diende’. Naast de manege werd een oranjerie gebouwd.

Het opgroeiende park leverde problemen op voor de windvang van de nabijgelegen 
korenmolen. De molenaar diende klacht na klacht in bij schout en schepenen van 

Afb. 17 De hopvogel uit het 
wapen van Constantia Hop in 
de schouw van Nijenrode, met 
daarachter de contouren nog 
zichtbaar van de lelie uit het 
Pergenswapen.

Afb. 18 De oranjerie is zicht-
baar schuin achter het koets-
huis op deze kopergravure van 
Hendrik Spilman naar Johan 
de Beijer, in ‘Het verheerlijkt Ne-
derland of  Kabinet van hedendaagse 
gezigten’, Amsterdam 1750 (coll. 
HUA).
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Breukelen, waardoor Ortt verplicht was allerhande kap- en dunningswerkzaamheden 
uit te voeren. Uit de getuigenissen blijkt dat de bosgedeelten vooral bestonden uit eik 
en es, en direct tussen het kasteel en de molen uit beuk en es. De lanen blijken alle om 
en om beplant te zijn geweest in verschillende variaties: beuk en iep, eik en iep, abeel 
en iep en langs het kasteel iep en linde.34

Naast ruzie met de molenaar had Johan ook nog andere problemen: hij was door 
de hoofdofficier van Amsterdam ‘betrapt bij een hoertje’. Omdat dit al de tweede 
keer was, kreeg hij op 1 november 1737 een dubbele boete, ‘van wel twintigduizend 
gulden’, aldus rasroddelaar Bicker Raye.35 Het jaar ervoor had Johan Ortt II zijn tes-
tament opgemaakt waarin hij aan zijn zoon vermaakte: ‘het kasteel Nijenrode met de 
behangsels der huisinge, schilderijen die op Nijenrode zijn hangende, de haardplaten, 
de beelden en potten met hun piedestallen voor ƒ60.000’. Hij voegde toe dat Johan 
het kasteel moest ‘blijven besitten zijn leven langh geduurende ende niet vermoogen 
deselve te verkopen’.36 Het vruchtgebruik bleef  wel bij zijn weduwe. Onder het vrucht-
gebruik vielen natuurlijk ook de inkomsten van het kasteel, bestaande uit tienden, 
pacht en huurinkomsten. Bij Nijenrode hoorden diverse panden in Breukelen, die van 
oudsher leenroerig waren aan de kasteelheren.37

Ortt overleed zeer onverwacht in 1740, op 55-jarige leeftijd. Constantia bleef  niet 
 onbemiddeld achter. Haar inkomen werd in 1742 geschat op ƒ24.000 à ƒ26.000, 
zij had als weduwe vijf  dienstboden, een buitenplaats, koets en twee paarden en 
 bewoonde een huis (te Amsterdam) van ƒ1.385 huurwaarde.38

Afb. 19 Cornelia Constan-
tia Ortt met haar gezin: echt-
genoot Jan Carel van der 
 Muelen en kinderen Balthasar 
Jan  Karel, Constantia Jacoba 
 Josina en Samuel Cornelis  Elias 
door Tibout Regters (1721-’83) 
(part. coll., afb. via RKD).
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De huwelijken van zijn dochters zou Johan niet meer meemaken. In 1742 trouwde 
Jacoba met Dirk Alewijn, heer van Boekhorstenburg (1719-’57). In het jaar van zijn 
dood was hij schepen van Amsterdam.39 Cornelia Constantia trouwde met Jan Carel 
van der Muelen (1718-1801), commissaris van de stad en commissaris van de Wissel-
bank. Net als haar broer Johan, liet zij rond 1760 haar gezin portretteren door Tibout 
Regters. Het schilderij geeft een mooi kijkje in hun woning aan de Keizersgracht, het 
pand dat zij van haar vader had geërfd.

Johan Ortt III (1723-’83)
Dat zijn moeder op Nijenrode bleef  wonen zal geen probleem zijn geweest voor de 
18-jarige Johan III. Hij ging namelijk rechten studeren in Leiden en verhuisde hierna 
naar Amsterdam, waar hij achtereenvolgens woonde op het Singel, de Keizersgracht 
en aan de noordzijde van de Herengracht, bij de Amstel (vermoedelijk zijn ouderlijk 
huis). Hij werd in diverse uiteenlopende functies benoemd: in 1744 werd hij kerk-
meester van de Noorderkerk en vier jaar later commissaris van de stad. Als een van de 
bekende geldopbrengende sinecures werd hij in 1754 gravenmaker van het Karthui-
zerkerkhof. Drie jaar later volgde de benoeming tot commissaris van de Ossenmarkt, 
in 1765 werd hij kapitein van de Ratelwacht en een jaar later trad hij toe tot het be-
stuur van het Hoogheemraadschap van de Hoge Zeeburg en Diemerdijken.40 Op de 
enorme wandkaart (1.20 x 2.10 m) van het Hoogheemraadschap uit 1781 staat zijn 
wapen dan ook tussen die van andere bekende regenten als Calkoen, Huydecoper 
van Maarsseveen en De Witte. Van 1769 tot zijn overlijden in 1783 was hij thesaurier-
extraordinaris van de stad Amsterdam.41 Deze functie werd vervuld door een groep 
van vier mannen, die jaarlijks benoemd werden. Vaak werden de taken jarenlang in 
dezelfde constellatie uitgevoerd.

Afb. 20 Het Orttwapen op de ‘Kaarte van alle de dykpligtige en 
eenige waalpligtige landen behorende onder het Hoogheemraad-
schap van den Zeeburg en Diemerdyk’, 1781 (coll. UB Utrecht).
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Na het overlijden van Constantia in 1748 viel Nijenrode toe aan oudste zoon Johan. 
De rest van de erfenis (het woonhuis aan de Keizersgracht, land in de Beemster, Wou-
denbergse tienden en diverse obligaties) werd door schikking van het lot verdeeld tussen 
de drie kinderen Johan, Jacoba en Cornelia Constantia, waarbij de echtgenoten van de 
dochters zoals toen nog gebruikelijk vermeld worden als erfgenamen.42

Vrijwel direct doekte Johan de boerderij naast het kasteel op en verkocht hij per publieke 
veiling ‘7 vette ossen, 2 melkkoejen van haer derde kalf, 4 kalfdragende pinkveersen en 
16 a 20 vette lammeren’.43 Een jaar later vond een houtverkoping plaats van 90 iepen, 
‘die seer gemakkelijk te water vervoerd werden’.44

Op zijn 26e trouwde Johan, op 15 april 1749, in Amsterdam met Adriana Huydecoper, 
telg uit het bekende Huydecoper-geslacht dat de buitenplaats Goudestein in Maarssen 
in bezit had. Haar broer Jan Pieter Theodoor maakte een jubelend, zes pagina’s lang, 
lofdicht op het huwelijk van Johan en ‘mijn beminde zuster’ Adriana, dat gedrukt en 
verkocht werd door Nicolaas Lydelof, boekverkoper in de Kalverstraat.45 De het bruids-
paar toegewenste vruchtbaarheid werd bewaarheid: tien maanden na het huwelijk werd 
dochter Constantia Jacoba geboren (1750-1803), gevolgd door Sara Maria (1752-’99), 
Johan III (1755-1848) en Balthasar (1757-1824). Beide dochters werden gedoopt in de 
Noorderkerk, Johan in de Oude Kerk en Balthasar in de Amstelkerk te Amsterdam. 
Grootmoeder Jacoba Bors van Waveren zal wellicht bij de doop van haar kleindochters 
zijn geweest. Zij overleed in 1754 op 88-jarige leeftijd, nadat zij haar twee mannen en al 
haar kinderen had overleefd. Haar overlijden maakte kennelijk zoveel indruk dat chro-
niqueur Jacob Bicker Raye er ruim aandacht aan besteedde in zijn dagboek: ‘26 April 
1754: De weduwe van den in 1721 overleden schepen Cornelis Calkoen, Jacoba Bors 
van Waveren, stierf  op 88-jarigen leeftijd en liet een vermogen van dertien à veertien 
tonnen gouds na, waarvan haar kleinkinderen profiteerden. De oude dame had een zeer 
langen doodsstrijd gehad. Wel tien of  twaalf  dagen had zij liggen sterven en zieltogen en 
zij moet zeer erbarmelijk en ijselijk aangegaan hebben, gestadig roepende, dat “sij reeds 
in de helle lag te branden”, sodat het seer naar was voor de omstaanders.’46

Op Nijenrode was Johan bezig met allerhande praktische zaken. Zo bereikte hij in 1755 
een overeenkomst met het kapittel van Sint-Pieter over de visrechten in de Vecht. Zowel 
het kapittel als de heren van Nijenrode bleken ervan overtuigd te zijn dat zij het visrecht 
hadden. Johans vader had al in 1738 het alleenrecht van deze rechten opgeëist, en in 
dit proces verbaal kwamen beide partijen eindelijk tot een verdeling van het visgebied.47 
Ook sloot hij huurcontracten af  met de molenaars, met een huurder van een hofstede 
en van hooi- en weiland in Kamerik en in Breukelen Orttsgerecht.
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De familie Ortt-Huydecoper liet zich in 1761 portretteren door Tibout Regters. In 
de blauwe kamer van Nijenrode poseerde het gezin in hun mooiste kleding. Stralend 
middelpunt is Adriana in haar fluwelen rode jurk met kanten beurs en mouwlubben. 
Zij pakt een perzik van de fruitschaal die op haar schoot staat. Ongetwijfeld was deze 
opgekweekt in haar eigen kas. Zoontje Balthasar pakt haar mouw en lijkt te vragen 
om een stukje fruit. Op het hoofd draagt hij een valhoedje. Links van haar staan haar 
dochters Constantia en Sara achter een borduurraam, met gepoederde pruikjes en 
jurken van hetzelfde model als die van hun moeder. Rechts staat Johan Ortt sr., gekapt 
met een zgn. batterijpruikje en met een briefje in zijn rechterhand. Zijn zoon Johan jr. 
staat rechts van hem en houdt de hond Nero aan de lijn. Hij draagt een staartpruikje. 
In de schouw van de blauwe kamer prijkt een ‘Witje’, voorstellende een putto met een 
hoorn des overvloeds.

Afb. 21 Portret van de familie Ortt-Huydecoper in de blauwe zaal in Nijenrode, olieverfschilderij door  Tibout 
Regters, 1761 (coll. Ortt, locatie Nijenrode).
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Niet lang na het vervaardigen van het familieportret overleed Adriana, op de laatste 
dag van het jaar 1762, een maand voor haar 37e verjaardag. Precies een week later 
werd zij bijgezet in het familiegraf  in de hervormde kerk in Breukelen. Er werd een 
schitterend ontwerp gemaakt voor een rouwbord om in de kerk op te hangen. Een blik 
op het rouwbord zoals dat vandaag de dag nog in het koor van de hervormde kerk 
hangt, laat zien dat het ontwerp nauwkeurig is opgevolgd.

Johan zag kennelijk als alleenstaande vader de zorg voor vier jonge kinderen niet echt 
zitten. Acht maanden later trouwde hij met Dorothea Wijnanda Eijck. Wijnanda was 
familie van Adriana: beide moeders waren een Van Asch van Wijck.48 Bij het opstellen 
van de huwelijkse voorwaarden – pertinent buiten gemeenschap van goederen – was 
haar broer Adriaan Hendrik Eijck getuige.49 Uit deze huwelijkse voorwaarden blijkt 
dat Johan echt van Wijnanda hield en haar het vruchtgebruik van Nijenrode verleen-
de: ‘Een opregte liefde die den heer bruidegom seijt een opregte liefde die hij voor de 

Afb. 22 Ontwerp voor het rouwbord van Adriana Ortt-
Huydecoper.

Afb. 23 Het rouwbord van Adriana in het koor 
van de hervormde kerk in Breukelen (foto: 
 Gerhard Hof).
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jonkvrouwe bruijd is hebbende […] de keuze om staan lesten lang te mogen lijven in 
de possessie van de her en riddermatigheid nijenrode te breukelen met zijn ap- en de-
pendentien zoo als den bruidegom zelf  gehad heeft, … de lijftogt en het vrugtgebruik 
haar leven lang gedurende aan alle zodanige goederen en effecten als aan de kinderen 
uit deze … geprocreerd als dan zullen aanbedeeld worden.’50

Samen met Dorothea kreeg Johan nog twee kinderen: Hendrik Jacob Ortt (1764-
1826)51 en Cornelia Henrietta Dorothea Adriana (1766-1824/31).52

Het was een drukke periode voor Johan: zijn nieuwe echtgenote en het uitgebreide 
gezin inspireerden hem kennelijk tot diverse aanpassingen aan het kasteel en het park. 
In de jaren 1760-’67 schoonde hij enkele malen het park op (en vulde zijn financiën 
aan) door grote houtverkopingen van in totaal ruim 600 essen, eiken, abelen en hak- 
en hoepelhout. De smalle aanbouw aan de zuidoostkant van het kasteel, de zijde van 
het binnenplein, werd in 1765 verdubbeld in breedte. Op de begane grond kwam een 
salon en daarboven een slaapkamer. In de salon werd een rococoschouw aangebracht 
met het alliantiewapen van Johan Ortt III en Dorothea Eijck.
Het raam in de ridderzaal dat uitkeek op het binnenplein kwam door de aanbouw te 
vervallen. De schouw in die zaal, die naast het raam, dus excentrisch in de ruimte was 
geplaatst, werd nu verplaatst naar het midden van de muur, de huidige locatie. Ook 
werd een verbinding gerealiseerd tussen de vestibule en het secreet.53

Een vandaag de dag ook zeer zichtbare herinnering aan Johan Ortt III is het schit-
terende hek bij de uitgang van het park. Dit hek stond in de 17e eeuw op de plek waar 

Afb. 24 Het Huydecoperwapen 
op het wapenschild met mono-
grammen en de jonkheerskroon 
op de noordelijke pilaar van het 
inrijhek, een eerbetoon aan 
Ortts eerste echtgenote, Adri-
ana Huydecoper (foto:  Juliette 
Jonker).
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het nu ook staat, bij de zuidelijke ingang tot het park (nu de uitgang).54 In de 18e eeuw 
is het hek noordwaards verplaatst, naar de locatie waar nu het poortgebouw staat, in 
1916 gebouwd  nu het poortgebouw bevindt, in 1916 gebouwd door de toenmalige 
eigenaar Michiel Onnes, die het kasteel zijn huidige aanzien heeft gegeven. Deze ver-
plaatsing is vermoedelijk uitgevoerd door Johan Ortt II, die zijn twee echtgenotes in 
het hek memoreerde. Adriana leeft voort op een van de natuurstenen hekpilaren: deze 
worden bekroond door wapenborden met links het Orttwapen en rechts het Huydeco-
perwapen. Dorothea Wijnanda werd geëerd in de zijvleugels van het inrijhek: in sier-
lijk smeedijzer zijn de ineengestrengelde letters O en E (Ortt en Eijck) weergegeven55 
Wellicht plantte Ortt toen ook de twee lindebomen op het slotplein, de twee oudste 
bomen van het huidige park. Zij moeten rond 1770 geplant zijn.

Ortt overleed eind 1783. Hij was al vroeg met zijn testament bezig geweest, want het 
eerste dateert uit 1769, waarin hij zijn vrouw in staat stelde om na zijn overlijden Nij-
enrode voor ƒ70.000 te kopen. Mocht zij dit niet willen, dan zou het kasteel overgaan 
op zijn oudste zoon Johan.56 In een later testament, uit 1776, in 1781 uitgebreid met 
een onderhands codicil, bepaalde hij dat zijn oudste zoon Johan ‘alle de familie pour-
traiten en schilderijen, genealogien, geslagtkaarten en papieren daartoe relatief ’ en de 
heerlijkheid Nijenrode zou erven.57

Na Johans overlijden werd zijn bezit getaxeerd. De akte telt maar liefst 98 kantjes. Het 
kasteel met landerijen, in totaal 134 morgen, was getaxeerd op ƒ115.000, de inboedel 
op ƒ4.290, de rijtuigen op ƒ1.470 en aan effecten werd bijna ƒ74.000 genoteerd. Het 
totaalbedrag van ƒ194.600 werd verdeeld over de zes kinderen en de achtergebleven 
weduwe. Een jaar na zijn dood werd het Amsterdamse huis verkocht.58

Afb. 25 Het hek met in de zij-
vleugels de ineengestrengelde 
O en E, een eerbetoon van Ortt 
aan zijn tweede echtgenote 
Dorothea Wijnanda Eijck (foto: 
Peter Tibben).
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Johans stiefmoeder Dorothea Wijnanda zou twee jaar later, in 1785, in Breukelen her-
trouwen met Johan Michiel Bock (1724-’91). Johans zuster Constantia Jacoba trouwde 
in hetzelfde jaar, 1785, met Nicolaas Warin.59

Johan Ortt IV (1755-1814)
Toen Johan IV in 1783 Nijenrode erfde was hij 28 jaar oud. Hij had toen al een glans-
rijke maritieme carrière achter de rug, die begonnen was in 1772 als luitenant ter zee. 
In die functie is hij nog terug te vinden in de administratie van het admiraliteitsschip 
de Mercuur.60

In 1781 was hij niet alleen, net als zijn vader, lid van de Hoogheemraad van de Hoge 
Zeeburg en Diemerdijk, maar vocht hij ook mee tijdens de slag bij de Doggersbank. 
In deze beroemde zeeslag tijdens de Vierde Engelse Zeeoorlog (1780-’84) streed hij 
aan de zijde van Zoutman, Van Kinsbergen en anderen en ‘oogstte vele lauweren’.61 
De Republiek der Nederlanden zag deze slag als een overwinning en eerde dus haar 
helden, terwijl het effect in feite nihil was; de zeeblokkade door de Engelsen bleef  
bestaan. Om de ‘overwinning’ toch te herdenken stelde stadhouder Willem V de Dog-
gersbankmedaille in, de eerste Nederlandse onderscheiding die aan een lint werd 
gedragen in plaats van opgespeld te worden. De kapiteins ontvingen een gouden, 
officieren als Ortt een zilveren exemplaar met rood-wit-blauw lint. Ortt zou zich hier 
twaalf  jaar later trots mee laten portretteren op zijn huwelijksportret. Zijn vader heeft 
deze bijzondere gebeurtenis nog mogen meemaken, want die overleed twee jaar later, 
in 1783. In datzelfde jaar werd Ortt bevorderd tot Kapitein extraordinaris der Zee.62 
Een bijzonderheid, deze hoogste functie binnen de marinewereld voor een slechts 
28-jarige. Van 1786 t/m ’88 voer hij onder die titel op het schip De Dolphijn.63

Afb. 26 Administratie admira-
liteitsschip de Mercuur, luite-
nant Johan Ortt van Nijenrode, 
1782 (coll. Nationaal Archief).
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De vierde Engels-Nederlandse oorlog bracht de toch al kwakkelende Nederlandse 
economie veel schade toe. Handel stagneerde en prijzen, werkeloosheid en armoede 
stegen. In deze barre tijden nam de onvrede jegens de zittende, meestal prinsgezinde 
regenten toe en groeide de hervormingsgezinde beweging van de patriotten. In 1786 
lukte het de patriotten de macht over te nemen in de stad Utrecht, niet ver van Breu-
kelen. De verdeeldheid liep zover op, dat er een heuse burgeroorlog ontstond tussen 
de stadhouderlijke troepen en patriotse vrijkorpsen. Willem V riep de hulp van zijn 
zwager in, Frederik Willem II van Pruisen, waarna een Pruisisch leger van zo’n 20.000 
man onder leiding van generaal-majoor Von Kalckreuth in september 1787 de Repu-
bliek binnentrok. Utrecht was snel ingenomen, maar op weg naar Amsterdam werd de 
doortocht verhinderd bij Fort Nieuwersluis. De troepen trokken zodoende Breukelen 
in en eisten hier inkwartiering op. Het kan haast niet anders dat Ortt, als hij nog in 
september op Nijenrode was, hier veel van heeft meegekregen. Door de ligging aan de 
Vecht en de doorgaande Herenwagenweg was immers elke passant vanuit het kasteel 
te zien. Laat staan hele legertroepen. Daarnaast zal hij als ambachtsheer ook betrok-
ken zijn geweest bij de situatie. De opgeëiste leveringen van haver (voor de paarden) en 
andere ‘bestellingen’ en het bestraffen van de nodige misdrijven verliepen immers via 
de schout en schepenen.64

Voor wat betreft zijn besognes als ambachtsheer van Nijenrode of  patroon van de 
hervormde kerk zijn er enkele zaken gearchiveerd waaruit blijkt dat Ortt actief  was in 
Breukelen. Zo werd hij voor wat kleine zaken benaderd, zoals voor het opgeven van 
personen die kunnen getuigen bij de Procureur-Generaal voor een geval van stroperij.65 
Ook leende hij ƒ3.000 aan de kerk ten behoeve van de ‘herbouwing’ van de kerk, in zes 
jaar af  te lossen. Met rente natuurlijk, ƒ5 voor elke ƒ100 per jaar.66 Hij kocht in 1806 vijf  
morgen wei- en bosland bij de Herenwagenweg,67 verleende in 1809 erfpacht van een 
sloot bij het jachthuis68 en beleende land in Kortrijk, Ruwielsgerecht, aan de kerkmees-
ter van de kerk in Maarssen.69 Ook stelde hij een reglement op het schippersveer in.70

Voor het kasteel zelf  was Johan IV van groter belang. Net als zijn vader en grootvader 
had hij een voorliefde voor planten en bomen en vermoedelijk is hij het geweest die een 
aanvang heeft gemaakt met een verlandschappelijking van de nog immer aanwezige 
17e-eeuwse structuur van het park. In de beschrijving van het terrein die in 1817 is op-
gemaakt, worden slingerlanen en -bossen en een Zwitserse brug over een brede vijver 
genoemd. Uit de boedelbeschrijving blijkt dat zijn uitgebreide bibliotheek veel botani-
sche werken bevatte, zoals The Botanical magazine, Knoops Fructologie en pomologie (1771), 
Flora Batava door Sepp & Kops (1800), Linnaeus’ Systema Naturae, etc. De uit deze boe-
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ken opgedane kennis en zijn passie voor fruitbomen blijkt ook in de praktijk, want de 
oranjerie stond vol met bijzondere bomen: een pompelmoes (grapefruit-)boom, twaalf  
oranjebomen, drie laurierbomen, een arbutus unedo, zeven yucca’s, een dadelboom, 
een laurustinius, twee myrrthes, twee daphnes inicae, drie grote oleanders en een partij 
potgewassen.71 Daarnaast waren er vier verschillende boomgaarden aangelegd in het 
park (appel, peer, vijgen en een ‘Engelsche boomgaard met exquise vrugtboomen’), 
was er een ‘entery’, twee moestuinen, een ‘capitale broeituin’, druivenbak en leifruit, 
zowel bij het kasteel als bij de broeituin. Dat er ruimschoots van het fruit werd gegeten 
blijkt uit de opgravingen uit de gracht uit die periode ter hoogte van de vroegere keu-
ken, waarbij opvallend veel pitten werden gevonden, vooral van perziken, abrikozen, 
amandelen en kersen. Ortt IV heeft vermoedelijk ook alle oude eikenlanen geplant. 
Uit jaarringanalyses blijkt dat de bomen net na 1800 geplant zijn.

Toch werd er niet alleen aangeplant, maar ook veel gekapt. Via diverse houtverkopin-
gen werden wel 1.000 bomen geveild, een beproefd middel om financiën te genereren. 
Hout is immers in alle eeuwen voor de moderne tijd een essentieel constructiemate-
riaal geweest met een navenant hoge prijs. Het familiekapitaal dat ooit onuitputtelijk 
leek, was gedurende de 18e eeuw verwaterd doordat er na het overlijden van de heren 
van Nijenrode elke keer weer meerdere kinderen recht hadden op hun aandeel in de 
erfenis. Toch wisten veel familieleden door gunstige huwelijken te sluiten hun finan-
ciële positie op orde te houden. Zo ook Johan IV, die in 1793 – Nijenrode was al tien 
jaar in zijn bezit – trouwde met gefortuneerde Margaretha Feytama, dochter van de 
doopsgezinde Willem Feytama en Sara de Haan (1727-1809).72 Hij was 38, de bruid al 
35, zeer op leeftijd voor die tijd. Om hun huwelijk extra luister bij te zetten liet het echt-
paar zich portretteren door de bekende ‘society’schilder J.F.A. Tischbein (1750-1812). 
Hij portretteerde Ortt in vol ornaat, in zijn militaire uniform, gedecoreerd met zijn 
zilveren medaille van de Slag bij de Doggersbank. Margaretha is stijlvol gekleed in een 
modieuze japon, maar relatief  sober, zonder sieraden. Met de keuze voor Tischbein als 
portretschilder profileerden de Ortts zich als gefortuneerde en belangrijke personen. 
Tischbein was hofschilder van de Duitse graaf  Frederik Karel August van Waldeck 
Pyrmont, maar reisde regelmatig naar Nederland om portretten te maken in opdracht 
van de adel en de gegoede burgerij, waaronder stadhouder Willem V van Oranje.

Ook in het kasteel zelf  werd de verbintenis tussen de beide echtelieden gememoreerd. 
Op de boezem van de schouw van de logeerkamer op de eerste verdieping van het 
kasteel bevindt zich nog het alliantiewapen van Ortt en Feytama.
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Afb. 27 Portret van Johan Ortt 
IV van Nijenrode door J.F.A. 
 Tischbein, 1793 (coll. Ortt, locatie 
Nijenrode).

Afb. 28 Portret van Margaretha Feyta-
ma door J.F.A. Tischbein, 1793 (part. 
coll., afb. via RKD).
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Wellicht dat het krijgen van kinderen voor de 35-jarige Margaretha niet zo gemakkelijk 
verliep. Het duurde vijf  jaar voordat het echtpaar een dochter kreeg: Op 8 maart 1798 
werd Sara Adriana geboren, vernoemd naar haar grootmoeder Sara de Haan, die ook 
als getuige aanwezig was bij de doop op 11 april in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

Sara Ortt (1798-1853)
Toen Sara zes jaar oud was overleed haar moeder. Haar vader bleef  vijf  jaar alleen 
voor zijn dochter zorgen. Sara zou zich deze periode als eenzaam herinneren: ‘In die 
kinderjaren was mij het gemis groot van een broeder of  zuster. Thans, o mijn verlosser, 
heb ik u als mijn broeder’ schreef  zij in 1846 in een van haar vele geschriften, gericht 
aan God.73 In 1809 hertrouwde Ortt met de maar liefst 30 jaar jongere Gijsbertha 
Wilhelmina Schroyestein (1785-1848).

In 1795 keerden de 18 jaar eerder gevluchte patriotten met het Franse leger 
terug. Door de strenge vorst waren de rivieren bevroren en konden de Fransen 
in hoog tempo de Republiek bezetten. De opmars naar Amsterdam verliep 
vanuit het hoofdkwartier, dat door generaal Daendels was ingericht in Maars-
sen. Zodoende marcheerden nu wederom Franse bezetters over de Herenwa-
genweg langs Breukelen richting Nieuwersluis, voor Nijenrode langs.
Na de verovering van de Republiek door de Fransen week stadhouder Wil-
lem V uit naar Engeland. De patriotten namen de macht over van de regen-
ten en riepen de Bataafse Republiek uit. Onder het motto ‘vrijheid, gelijk-
heid en broederschap’ werden de heerlijke rechten afgeschaft, zo ook die van 
 Nijenrode. Na het verlies van Napoleon in de slag bij Leipzig in 1813 werden 
de Fransen verdreven en werd Nederland een koninkrijk onder koning Willem 
I. De heerlijke rechten werden toen grotendeels hersteld.

Koning Willem I verleende veel van de regentengeslachten het predicaat jonk-
heer of  baron, een poging om oude regentenfamilies aan de nieuwe monar-
chie te binden. Dit gebeurde bij Hendrik Jacob Ortt in 1818, vier jaar na het 
overlijden van Johan IV. Hij was heer van Oudaen, zoon van Johan III en 
Dorothea Eijck, dus een oom van Sara.
Zodoende is de tak Ortt van Nijenrode nooit van adel geweest, al werd Johan I 
in 1670 al door buitenlandse relaties aangeschreven als ‘comte’.
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Uit dit huwelijk werden nog drie dochters geboren: Adriana Johanna (1810-’70), Ag-
nes Wilhelmina (1812-na ’97) en Baltina Jacoba (1813-’15). In het jaar dat de jongste 
dochter werd geboren werd de Herenwagenweg op last van Napoleon bestraat, waar-
mee het kasteel over de weg een stuk beter bereikbaar werd.74

Een lang geluk was het gezin niet beschoren. De jongste dochter was nog geen jaar 
oud toen Johan in 1814 op Nijenrode overleed. Twee weken daarvoor had hij zijn 
testament laten opmaken. De notaris was aan huis gekomen, want Ortt lag zelf  ‘ziek 
te bedde op eene bovenkamer, doch zijn verstand, geheugen en uitspraak volkomen 
machtig en gebruikende’.75 Hij legateerde alle familieportretten aan zijn oudste broer 
Balthasar, en in geval van diens weigering, aan zijn oudste dochter Sara. Zijn schoon-
zuster Philippina Schroyestein ontving ƒ500 ‘voor de bijzondere liefderijke oppas-
sing en de goedwillige hulpvaardigheid door haar aan mij in mijne ziekte bewezen’. 
Echtgenote Wilhelmina ontving een kindsgedeelte van alle roerende en onroerende 
goederen, de rest werd gelijkelijk over de kinderen verdeeld. Een onderhands testa-

Afb. 29 Portret van Gijsbertha Wil-
helmina Schroyestein (1785-1848) 
door Christiaan van Geelen (1755-
1824) (coll. Ortt,  locatie Nijenrode).
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ment werd opgemaakt waarin de heerlijkheid van Nijenrode-Breukelen Orttsgerecht 
‘met de daartoe behorende huyze, hofsteede, landerijen en koorenmoolen, thienden, 
bosschen en in het generaal met alle daartoe behorende rechten, prerogatien en in-
komsten’ aan Sara werd geschonken.76 In dat jaar waren de revenuen uit de tienden, 
houtvelling, erfpacht en molen ƒ4.921.
Ortt zag kennelijk geen brood meer in de boerderij en wilde de kosten die hiermee 
gepaard gingen drastisch omlaag brengen. In het testament werd de erven opgedra-
gen de melkerij zo spoedig mogelijk af  te schaffen, al het vee en melkgereedschap 
publiekelijk te verkopen en de gebouwen te verhuren. Het was ook zijn uitdrukkelijke 
wens dat zijn vrouw en kinderen op Nijenrode zouden blijven wonen. Als getuigen bij 
de ondertekening van het testament traden, heel dorps en praktisch, lokale ambachts-
lieden op: de molenaar, de timmerman, een landbouwer en de schoenmaker.

Ortts begrafenis verliep letterlijk niet zonder slag of  stoot. Tijdens het doodsluiden 
viel een grote klok in de kerk door de torenzolder heen in stukken op de grond. Na 

Afb. 30 Portret van Adri-
ana  Johanna Ortt, gehuwd 
met F.C.C. van Tuyll van 
 Serooskerken, 1840.
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een blikseminslag een jaar daarvoor, op 13 april 1813, was een brand ontstaan, die op 
het eerste gezicht zonder gevolgen leek. Bij het lange luiden bij de dood van de Heer 
van Nijenrode bleek dat er toch iets was beschadigd in de toren.77 Met donderend 
geraas viel de klok naar beneden en werd Ortts leven zodoende op een bijzondere 
wijze uitgeluid.
Als oudste dochter had Sara de heerlijkheid Nijenrode en alle daartoe behorende 
bezittingen geërfd. Als voorwaarde had haar vader gesteld dat Sara ƒ140.000 in de 
boedel zou inbrengen en dus haar stiefmoeder en stiefzusters hun erfdeel zou uitkeren. 
Voor een zestienjarig meisje een lastig uit te voeren opdracht, al had zij al in 1809 
ƒ200.000 geërfd van haar grootmoeder Sara de Haan. De dames besloten gezamen-
lijk de boedel onverdeeld te beheren. Het moeten erg onrustige tijden zijn geweest 
voor Gijsbertha: net weduwe geworden, een opstandige puberstiefdochter, drie doch-
tertjes van twee, drie en vier, gedoe met de erfenis en de kosten voor het grote kasteel. 
En midden in deze chaotische situatie overleed in 1815 ook nog eens haar kleine 
Baltina op tweejarige leeftijd.
Toch ging het leven ook door op Nijenrode. Uit 1815 zijn veel rekeningen bewaard 
gebleven van de schilder- en schrijflessen die Sara twee keer per week kreeg van de 
heer Payen, nota’s van de schoenmaker, de apotheker, voor paarden, voor het maken 
en wassen van hoeden, jurken en een ‘peruqier pour le bal’.78 Desondanks werd in 
datzelfde jaar besloten Nijenrode te veilen.79

Hiertoe werd een inventaris opgesteld van 106 pagina’s, met een minutieuze beschrij-
ving van het kasteel met inboedel per kamer (in totaal 30, elk met een eigen functie). 
Zo komen we te weten dat Ortt jaagde (vier jachtgeweren), zijn marinespullen goed 
bewaard had (fluwelen marine-uniform met goud geborduurd met vest en broek, 
kijkers en zeekaarten), de familie erg van spelletjes hield (schaak-, dam en tjokkadil-
jeborden, lottospel etc.), veel goud, zilver (bestek, horloges, gespen) en juwelen bezat 
en geïnteresseerd was in wetenschap (een stammicroscoop, een Engelse verrekijker 
van Guilbert). Kunst hing er ook, schilderijen en bijna 300 prenten (ook in banden en 
portefeuilles). Op de slaapkamer hing zelfs een Hondecoeter, ter waarde van ƒ50. Dit 
lage bedrag doet vermoeden dat het hier niet ging om een van de drie Hondecoeters 
die Johan Ortt I in 1675 had laten maken.80 Ook bleek dat Sara erg spaarzaam was; in 
haar spaarpot, een blikken trommel, zaten 47 gouden dukaten, drie gouden halve rij-
ders en 13 zilveren munten. De taxatie van de totale inboedel kwam op ruim ƒ14.000, 
de obligaties waren zo’n ƒ60.000 waard. Uiteindelijk zou de veiling van de inboedel 
ruim ƒ21.000 opbrengen.81 Het kasteel moet hierna totaal leeg zijn geweest.
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Ook de inventaris van het park werd beschreven (30 tuinbanken, 47 glazen (broei-)
ramen, vijf  tuinbeelden), de boerderij met stal (met zo’n 45 koeien), schuur (een oude 
bul, een pink en een mallejan), werf  en timmerloods (veel gereedschap), de oranjerie 
(o.a. 12 oranjebomen, een pompelmoes, drie laurieren, een rhododendron, een yucca 
en een dadelboom) en het koetshuis (drie koetsen, een open wagen, een arrenslee). 
Maar ook de heerlijke rechten vielen onder de verkoop, viswater en de kerkbank, 
alsmede de 130 morgen grond en andere bezittingen. Op een enorm veilingbiljet 
(uitgetypt zo’n zes A4 pagina’s) werden het kasteel en park uitgebreid beschreven. 
De lezer wordt stap voor stap door het kasteel geleid, wat een prachtig beeld van de 
situatie geeft. Opvallend is de vermelding dat ‘het tapijtbehangwerk in de zaal der 
“heerenhuizinge”, alsmede de schilderstukken voor de schoorstenen, niet onder de 
verkoop zijn begrepen’. Daar hechtten de Ortts kennelijk te veel aan. De veiling vond 
plaats op 30 augustus 1817 in het Regthuis van Breukelen.

Sara’s stiefmoeder, die al voor ¼ eigenaar was, kocht via haar broer Dirk Schroyestein 
voor ƒ146.000 de ridderhofstad, het schuitenhuis aan de straat, de kerkbank, de am-
bachtsheerlijkheid Breukelen-Nijenrode, de boerderij met 26 morgen land, nog eens 
25 morgen land en een deel van de inboedel. Zij bleef  met haar twee dochters op het 
kasteel wonen. Ook op de veiling van de inboedel kocht zij, samen met haar zwager 
Balthasar Ortt, die schuin aan de overkant van de Vecht op kasteel Oudaen woonde, 
een groot deel van de objecten ‘terug’. Een deel van de inventaris werd gekocht door 
nog een andere kasteeleigenaar, mr P.H. Martini Buys van slot Loenersloot.82

Afb. 31 Portret van Marinus de Jonge door L. Temminck. 
 Miniatuur, 2,5 x 2 cm (part. coll.).
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Afb. 32 Kasteel Zwijnsbergen in Helvoirt waar Sara Ortt woonde van 1816 tot 1831.

Afb. 33 Miniatuur van Sara Ortt (coll. Beelaerts 
van Blokland, Vreeland).

Afb. 34 Portret van Sara Ortt door Jacquin, 1821 
(part. coll.).
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In de tijd tussen het opmaken van de inventaris en de daadwerkelijke veiling escaleer-
de de situatie tussen Sara en haar voogden over de afwikkeling van de erfenis. Daarbij 
wilde de minderjarige Sara ook nog eens gaan trouwen, en wel met de 26-jarige Mari-
nus Bonifacius Willem de Jonge (1790-1864), zoon van de Zeeuwse François de Jonge 
(o.a. schepen van Zierikzee) en Anna Martini, telg uit een aanzienlijke Bossche familie. 
De voogden werden opgeroepen bij de vrederechter, wat resulteerde in een toestem-
ming voor het huwelijk. Sara was daarna kennelijk wel klaar met haar voogden, want 
op 23 augustus 1816 dechargeerde zij hen.83

Het huwelijk met Marinus werd op 3 oktober 1816 gesloten. Zijn vader was raadsheer 
aan het hof  in Den Bosch, hij zelf  was in 1812 maire van Helvoirt geworden en was 
hierna op kasteel Zwijnsbergen in Helvoirt gaan wonen. Hij huurde dit middeleeuwse 
kasteel, maar in 1820 werd hij in staat gesteld om het te kopen, waarna hij het aan 
de heersende mode van die tijd aanpaste. Het huis werd witgepleisterd, er werd een 
oranjerie tegenaan gebouwd, het interieur werd geheel in Empirestijl heringericht en 
het park werd omgevormd tot een idyllisch landschapspark naar Engels voorbeeld.

Nu hij een kasteel bezat en vijf  jaar later ook nog in de adelstand werd verheven, 
voegde Marinus vanaf  1825 ‘Van Zwijnsbergen’ toe aan zijn naam en ging hierna als 
De Jonge van Zwijnsbergen door het leven. 

Afb. 35 Portretminiatuur van de 
oudste en de jongste dochter van 
Sara Ortt: Anna Maria Emilia 
en Sibylla Paulina Geertruida de 
 Jonge van Zwijnsbergen, anoniem 
(part coll., afbeelding via RKD).
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Nu kon hij ook toetreden tot de ridderschap van Noord-Brabant.84 Marinus zou tot 
1844 onafgebroken burgemeester van Helvoirt blijven en vervulde hierna nog elf  
jaar de functie van kamerheer van de koning. Sara en Marinus kregen vijf  kinderen: 
Anna Maria Emilia (1817-’84), Johanna Margaretha (1819-’50), Eva Maria Adriana 
Francisca (1820-1903),  Joan (1821-’81) en Sibilla Pauline Geertruid (1825-’75).

Ook dit gezinsleven bracht haar geen geluk. In 1831 scheidde Sara van De Jonge 
van Zwijnsbergen en verliet ze haar gezin. Een zeer opmerkelijke stap in die tijd. Zij 
verhuisde naar de Hinthamerstraat in Den Bosch. Drie jaar later hertrouwde zij – in 
Deventer – met kapitein der Infanterie Herman Jacob Lodewijk Heshesius (1790-
1864). De financiële afwikkeling tussen haar en haar ex-man werd minutieus per 
maand bijgehouden. Hierover onderhield zij contact met de oom van haar ex-man, 
bankier Paulus Hendrik Martini Buys.85

Al die jaren was Nijenrode bewoond geweest door Gijsbertha Ortt-Schroyestein en 
haar dochter Agnes (Adriana was in 1839 getrouwd).86 Echte rijkdom zal het niet 
geweest zijn op het kasteel; bij opgravingen in de gracht werd uit deze periode vooral 
vrij pover witbakkend serviesgoed gevonden waaronder een theeschoteltje dat na een 
breuk gekramd was.87 De uitdrukking ‘zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen’ 
ging hier letterlijk op! Ook wijzen de vele houtveilingen in deze periode op de zoek-
tocht naar financiële middelen.

Afb. 36 Portret van Herman Lodewijk  Heshesius, 
maker en jaartal onbekend (part.coll., afb. via 
gw.geanet.org).
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Het lijkt erop dat Sara, ondanks het feit dat zij met haar man in Kleef  woonde, re-
gelmatig op Nijenrode was. Daar schreef  zij vanaf  1845 veel, met name religieuze 
teksten. Deze teksten zijn later gebonden onder de titel Fragmenten en gedachten waar mijn 
ziel en hart troost bij gevonden hebben.88 De uitgave bestaat zo’n tweehonderd pagina’s die 
geheel, zonder witranden, vol beschreven zijn in een snel, gedreven handschrift. Het 
bevat vrijwel uitsluitend religieuze teksten, zowel zelf  bedacht als overgeschreven uit 
een bijbel. Op de overgeschreven zinnen reflecteert zij dan. Vaak zijn zinnen onder-
streept en eindigen ze met uitroeptekens, wat het geheel een gedreven, bezwerend en 
wat hysterisch karakter geeft. Wellicht zou dit vandaag de dag als godsdienstwaanzin 
worden bestempeld. Duidelijk is dat Sara niet gelukkig was, eerder depressief, en 
dat zij zichzelf  door steeds Gods liefde te prijzen probeerde te bemoedigen. Slechts 
twee keer schrijft zij iets persoonlijks, waaruit blijkt hoeveel impact het vroegtijdige 
overlijden van haar ouders op haar heeft gehad: ‘Kan een kind meer liefde omringen 
als mijne 6 eerste jaren, oogappel van een ouderpaar die beide hun geluk in mijn 
bestaan vonden, onschuldig, onbekend met die tedere zorgen en hartelijke liefde die 
mij omringde […] Maar! de hemelsche vader die is dezelfde gebleven. Omringt mij 
dan nu niet dezelfde liefde maar nog op eene nog krachtdadiger wijze?’

Toen Gijsbertha in 1848 overleed bleek het niet mogelijk het kasteel aan haar doch-
ter Agnes te vererven, waarna het ter veiling werd gebracht.89 Jonkheer Willem van 
Romondt kocht het kasteel met zo’n 51 ha grond voor ƒ58.500. Hij ‘kleedde’ het 
kasteel uit en verkocht van alles wat los en vast zat. Zelf  woonde hij er niet, vermoe-
delijk mocht Agnes in het kasteel blijven wonen. Na twee jaar zette Van Romondt 
het kasteel alweer te koop. Op de veiling bood zich een opmerkelijke koopster aan: 
Sara Ortt, die 33 jaar eerder van het kasteel had afgezien. Zij kocht het kasteel met 
enkele heerlijke rechten en percelen via timmerman Laurens Krook uit Loenen voor 
ƒ23.075. Haar betrokkenheid bij de kerk van Breukelen kon zij meteen tonen door in 
1851 bij te dragen aan de bouw van de nieuwe pastorie, al vermelden de kwitanties 
maar een totaalbedrag van ƒ125. Ook kocht zij in dat jaar de kerkbank vrij voor ƒ75 
‘ten behoeve van de kerk en de armen van Breukelen’.90

Drie jaar lang kon Sara zich eigenares noemen, tot zij op 10 december 1853 onver-
wacht en op 55-jarige leeftijd overleed in Tilburg. Een paard voor haar koets strui-
kelde, waardoor de koets van een brug viel. Sara overleefde de val niet en zo kwam er, 
net als bij haar overgrootvader Johan Ortt I, een voortijdig eind aan haar leven door 
toedoen van de val van een paard. Tijdelijk werd zij bijgezet in de grafkelder van de 
familie Des Tombe in Vught, om twee dagen later naar Breukelen overgebracht te 
worden, waar zij werd bijgezet in het familiegraf  van de Ortts.91



66

Einde van de tak Ortt van Nijenrode
In haar testament had Sara bepaald dat haar jongere zusje Agnes het kasteel tegen 
de taxatiewaarde kon kopen. Vermoedelijk stonden de financiën dit niet toe. Agnes 
besloot Nijenrode te veilen, daarbij geassisteerd door haar zwager F.C.C. van Tuyll 
van Serooskerken. Zij verhuisde naar de Maliebaan in Utrecht, van waaruit ze in 
1900 verhuisde naar de Nieuwegracht 157.92

Het kasteel werd gekocht door Willem Hendricus de Heus, die vier jaar eerder al de 
hofstede en de molen had gekocht. Hij was lid van de Provinciale Staten van Utrecht 
en de Utrechtse gemeenteraad, oprichter en eerste voorzitter van de Utrechtse Ka-
mer van Koophandel, en voorzag, als bouwer van een gasfabriek, de stad van gas-
verlichting. Bewonen zou hij het kasteel niet; hij verhuurde het vanaf  1856 aan de 
middelbare opleiding van de Militaire Academie.
De Ortt-tombe en de rouwborden in de kerk zijn in 1868 door de zusjes Adriana en 
Wilhelmina overgedragen aan Johan Ortt van Schonauwen.93 Hiermee kwam een 
einde aan de relatie tussen de Ortts van Nijenrode en de kerk van Breukelen. De 
dochters ondertekenden de akte nog wel met hun volledige achternaam Ortt van 

Afb. 37 Sara op oudere leeftijd, maker onbe-
kend (coll. Beelaerts van Blokland, Vreeland).



67

Nijenrode. Aangezien zij geen zonen nalieten kwam met het overlijden van de langst-
levende dochter Agnes in 1906 een einde aan de tak Ortt van Nijenrode.
Terugkijkend op 253 jaar Ortts op Nijenrode valt te concluderen dat de belang-
rijkste rol voor het kasteel gespeeld werd door Johan Ortt I, die immers het kasteel 
herbouwde en hier vele internationale gasten ontving. De grandeur van het einde 
van de 17e eeuw werd nooit meer behaald. Naast een algehele economische malaise 
in Nederland vanaf  1740 verwaterde het vermogen van de familie Ortt gedurende 
de 18e eeuw, al sloten de jongens en meisjes Ortt nog steeds profijtelijke huwelijken.
De Ortts behoorden tot de elite van Amsterdam. Op ambtelijk gebied vervulden zij 
voor de Bataafse Revolutie diverse eervolle functies als commissaris en schepen van 
de stad of  lid van het Hoogheemraadschap. Functies die onbezoldigd waren en waar-
voor alleen vermogende mannen werden gevraagd voor wie dit geen probleem was. 
En die het juiste geloof  aanhingen: de Ortts waren Nederlands of  Waals hervormd.

Als ambachtsheren en -vrouwen van Nijenrode was hun betekenis voor Breukelen in 
die zin belangrijk dat zij reglementen konden opstellen, het collatierecht hadden en 
het recht schout en schepenen te benoemen. Daarnaast hadden zij in hun eigen werk-
zaamheden bemoeienis met zaken als (hun eigen) visrecht, verhuur en belening van 
panden en grond, het innen van pacht en tienden en bijdragen aan de hervormde 
kerk, waarvan de heren van Nijenrode van oudsher patroon waren. Althans, dat is 
wat er is overgebleven in de archieven. De laatste Ortts woonden wel permanent op 
het kasteel, dus zij zullen toch een dagelijks leven gehad hebben waarbij zij contact 
hadden met mensen uit de directe omgeving. Hiervan is niets bewaard gebleven.
Bijzonder is dat van alle Ortts nog sporen aanwezig zijn in Breukelen en in kasteel 
Nijenrode.94 Het gedicht voor Anna Pergens boven de ingang van de kerk, de graf-
tombe, grafkapel, rouwborden en herenbank in de kerk, de familieportretten in het 
kasteel en bij verwanten, de alliantiewapens in diverse kamers en op de uitrijpoort of  
het park waarin de 18e-eeuwse landschappelijke aanleg door Johan Ortt IV naadloos 
overgaat in de 17e-eeuwse aanleg van Johan I: de vijf  generaties van de familie Ortt 
van Nijenrode leven ook vandaag de dag nog voort op en rond het kasteel waar zij 
hun naam aan dankten.
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Meinarda (1845-1929), Agnes Wilhelmina Jacoba (1847-’95) en Ernest Frederik Christiaan Hendrik Jan 
(1850-1916). Adriana zou in 1870 in Amersfoort overlijden.

87  Jordanov, 2013.
88  ‘Fragmenten en gedachten waar mijn ziel en hart troost bij gevonden hebben’.
89  Olde Meierink, 2016, 36.
90  BHIC, Archief  familie De Jonge van Zwijnsbergen, toegang 319, inv.nr. 116.
91  Het familiegraf  bevond zich in de Nijenrodekapel, maar de zerken zijn verdwenen. Hier waren ook 

diverse altaartjes, die na de reformatie verloren zijn gegaan. Tegen de binnenmuur is in de 19e eeuw het 
grafmonument geplaatst van Willem Tersmetten en Jacoba Pelgrom. Dit stond in de kerk, tegen de wand 
naast de preekstoel maar is toen naar de Nijenrodekapel verplaatst om meer zitruimte te creëren rondom 
de preekstoel.

92  HUA, Gemeentebestuur Utrecht 1813-1969, deel 2, blad 5216.
93  HUA, Archief  familie Ortt, toegang 270, inv.nr 262.
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