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De schade, door Pruisische troepen in 1787 
in Breukelen aangericht 

Hendrik-Jan van Leusen 
Straatweg J71, 3621 BL Breukelen 

Inleiding: de patriottenbeweging 

Het laatste kwart van de achttiende eeuw was een tijdperk van 
revolutie. In 1776 maakten de Amerikaanse staten zich los van Engeland, 
waarop de bevrijdingsoorlog volgde die in heel Europa hervormings
gezinden een hart onder de riem stak. (De Amerikanen wonnen namelijk, 
zoals bekend.) Dertien jaar later, in 1789, barstte de Franse Revolutie uit. In 
de tussenliggende periode, en na 1789, waren er elders in Europa vele 
grote en kleinere pogingen tot revolutie. Ook de Republiek (nu: Nederland) 
kende een hevige revolutie: de Patriottentijd (1780 - 1787). 

Van 1780 tot 1784 vas de Republiek in oorlog met Engeland: de Vierde Engelse 
Oorlog Deze oorlog verliep rampzalig, en veroorzaakte een steeds grotere ontevreden
heid over de door de Republiek gevoerde politiek Aanvankelijk richtte het 
ongenoegen zich op de voornaamste raadgever van stadhouder Willem V, de hertog 
van Brunswijk ("de dikke Hertog") Toen deze echter zijn ontslag had moeten 
indienen, werd prins Willem V zelf het voornaamste mikpunt van kritiek. Deze liep zo 
hoog op, dat de stadhouder Den Haag moest ontvluchten, naar Nijmegen Zijn 
tegenstanders, de patriotten, leken nu oppermachtig, tot een incident de koning van 
Pruisen de gelegenheid gaf om in te grijpen De vrouw van Willem V, prinses 
Wilhelmina, zuster van de Pruisische koning, wilde naar Den Haag reizen om daar te 
proberen het garnizoen op haar hand te krijgen Bij Goejanverwellesluis werd zij 
door de patriotten tegengehouden (Afbeelding 1). Na een nacht hun gastvrijheid te 
hebben genoten, werd ze vervolgens door de patriotten naar Nijmegen teruggestuurd 
Haar poging tot een staatsgreep was mislukt 

Engeland en Pruisen, die door Willem V een bondgenootschap met de Republiek 
hadden (gericht tegen Frankrijk), gebruikten dit incident om van de patriotten een 
zodanige "genoegdoening" te eisen, dat inwilliging zou zijn neergekomen op en 
complete overgave aan Willem V. Natuurlijk weigerden ze Nu viel echter het 
Pruisische leger de Republiek binnen, en tegen deze militairen waren de patriotten 
kansloos Willem V werd weer in zijn rechten als stadhouder hersteld, en de patriotten 
vluchtten naar Frankrijk, om in 1795 met de zegevierende Franse revolutionaire 
legers terug te keren en de revolutie voort te zetten 

Over de patriotten schreef men vroeger met zeer zwarte inkt. Ze werden 
beschouwd als oproerig, anti-orangistisch gespuis, dat door de Franse 
koning met geld en drank tegen de onschuldige stadhouder was opgehitst. 
In de geschiedenisbeoefening sinds ongeveer i960 komt men tot een ander 
beeld. Nu ziet men een combinatie van de oude regentenoppositie tegen 
Oranje en een beginnende democratische hervormingsbeweging, door de 
burgerij gesteund, die uiteindelijk, heel veel later, uit zou lopen op de 
liberale beweging en de grondwet van 1848 (Thorbecke).1 In wat bredere 
zin zijn ook invloeden van de Verlichting en het opkomend nationalisme te 
noemen. 
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Afb. 1. De aanhou
ding van prinses 
Wilhelmina te Goe-
janverwellesluis 
naar een prent 
van GA Lehman 
Ze werd er hof
felijk behandeld 
De man met het 
getrokken zwaard 
is de patriotse bur-
gerluitenant Van 
Genderen. Toen de 
prinses uit haar 
eigen rijtuig ver
versingen liet 
halen, zorgde hij 
voor tafelgerei De 
heer zonder hoed 
is de graaf Van 
Randwijk, kamer
heer van prinses 
Wilhelmina 

De bronnen 

Utrecht en Amsterdam behoorden tot de belangrijkste centra van de 
patriottenbeweging; Utrecht was er misschien wel de onofficiële "hoofdstad" 
van. Breukelen, tussen deze beide steden in gelegen, heeft daar natuurlijk 
het nodige van gemerkt. In komende nummers van dit tijdschrift wil ik 
proberen na te gaan wàt Breukelen er precies van heeft gemerkt, en of de 
patriottenbeweging in Breukelen aanhangers had. 

De bronnen voor dit artikel - en voor de vervolgartikelen - zijn in de eerste plaats 
de archieven van de Gerechten Breukelen-Nijenrode, Breukelen-Orttsgerecht en 
Portengen-Noordeinde, en daarnaast het archief van de Nederlands-Hervormde Kerk 
Deze archieven worden bewaard in het gemeentehuis van Breukelen Voorts het 
gedeelte Breukeien-Nijenrode van het Archief Dorpsgerechten dat zich in het 
Rijksarchief te Utrecht bevindt. Het belangrijke archief van Breukelen-St Pietersof 
Breukelen-Proosdijgerecht van vóór ongeveer 1811 is helaas verloren gegaan Het 
huisarchief Nijenrode is in de tweede wereldoorlog gedecimeerd, en kan dus evenmin 
veel bijdragen aan het beeld. 

In dit eerste artikel vertel ik wat ik te weten ben gekomen over het 
verblijf van de Pruisische legers in Breukelen. Dit is van belang, omdat hun 
optreden van invloed kan zijn geweest op de houding van de Breukelaars 
tegenover de Franse legers en de terugkerende patriotten in 1795 (het jaar 
van de "Bataafse Revolutie"). 

Inkwartiering 

Toen de Pruisische legers de Republiek binnenvielen, trok een deel naar 
het patriottenbolwerk Utrecht. Dit was echter door de onbetrouwbare 
commandant, de Rijngraaf Van Salm, in de nacht heimelijk ontruimd. De 
troepen konden nu meteen door naar Amsterdam, en vonden op hun weg 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg.l nr.3, 1986 



102 

daarheen eigenlijk maar één obstakel: het fort Nieuwersluis. De inname van 
dit fort kostte enige tijd"2 en onderwijl kregen de troepen inkwartiering in 
Breukelen. Kregen" is eigenlijk niet het juiste woord; "namen" is beter. 
Want als steeds in oorlogstijd: aan de burgerij werd niets gevraagd. Wat 
betekende inkwartiering? Een groot deel van de bewoners kreeg soldaten 
in huis, tot soms wel tien of twaalf man toey Die soldaten overnachtten niet 
slechts, maar moesten ook gevoed worden. De bewoners moesten maar 
zorgen dat er genoeg te eten, en vooral ook genoeg te drinken was. De 
haver voor de paarden en grotere "bestellingen" waren een zaak voor 
schout en schepenen, het bestuur van Breukelen. Dit bestuur verkreeg die 
leveranties vaak zonder er meteen voor te kunnen betalen.4 

De kosten van de inkwartiering 

Rond 1787 telden de gerechten die nu Breukelen vormen waarschijnlijk 
ruim driehonderd huishoudens.-* Ongeveer een derde daarvan, 114 
huishoudens, kreeg in 1787 inkwartiering; dit trof dus een groot deel van 
de bevolking. Van de gehele bevolking bovendien, want zowel de rijke 
bierbrouwer Cors de Jong (d.m.v. leveranties I als de zeer sober levende 
vroedvrouw Engeltje Kalverkamp raakten er bij betrokken. De kosten die zo 
ontstonden kwamen hoofdzakelijk voort uit leveranties en diensten (vaak 
"rijlonen"). Daar kwam echter nog bij de door de troepen aangerichte 
schade. Hoewel de lijst van schade maar gedeeltelijk gespecificeerd is, moet 
hier waarschijnlijk gedacht worden aan zaken als serviesgoed, die onder de 
ruwe soldatenhanden sneuvelden. Ook kwam pure diefstal voor. Voor zover 
valt na te gaan, betrof het in vier gevallen "afgevorderde penningen", in 
totaal } 205:17:-.° Op één geval na waren dat "kruimeldiefstallen". Twee 
keer werd een paard als vermist opgegeven, één keer een wagen met tuig. 
Drieentwintig huishoudens leden schade, zij het dat slechts twee 
huishoudens meer dan f 90:-:- verloren. In de meeste gevallen betrof het 
slechts kleine bedragen. De totale kosten - schade en leveranties samen -
bedroegen j 5823:11:-, een voor die tijd fors bedrag. 

Terugbetaling van de kosten 

Al op 16 november 1787 werd een eerste verzoek om terugbetaling van 
de kosten van de inkwartiering aan de Staten van Utrecht gedaan' De 
definitieve opgave kwam op 4 juni 1788 tot stand. Vermoedelijk op 
verzoek van de Staten van Utrecht werd het bedrag uitgesplitst in 
leveranties en diensten enerzijds, en schade anderzijds. Toen begon het 
wachten op de betaling. De heer Th. Schuurman, haverkoopman, duurde het 
allemaal te lang. Hij had voor } 575:-:- haver geleverd en wilde halverwege 
1788 eindelijk wel eens betaald worden. Hij spande een proces aan tegen 
schout en schepenen van Breukelen-Nijenrode, en won. Aangezien die 
echter ook op geld zaten te wachten, schoot hij er niets mee op. 

Pas tussen 4 maart en 18 april 1791 kwam er eindelijk geld op tafel, vier 
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jaar na de Pruisische inkwartiering en drie jaar na het besluit van de Staten 
van Utrecht om de kosten te betalen. De heer Schuurman werd betaald, 
tegelijk met de andere leveranciers. 

Niet alle kosten werden echter voldaan. De schade moest maar door de 
slachtoffers zelf gedragen worden, vonden de Utrechtse Staten. Het ging 
hier om f 1003:19:-, 17% van het totale bedrag. Waarom werd niet ook de 
schade vergoed? De slechte toegankelijkheid van het archief van de Staten 
heeft het mij tot dusverre onmogelijk gemaakt een gedocumenteerd 
antwoord op die vraag te vinden. Het antwoord laat zich echter wel raden. 
In Breukelen waren weliswaar de kosten van leveranties en diensten de 
grootste vordering, maar elders gold dat voor de schade. In een patriots 
dorp als Abcoude werd vier dagen achtereen geplunderd. Ook in andere 
plaatsen gebeurde dat. De schade die zo ontstond was enorm en veel meer 
dan de Staten van Utrecht konden (en wilden) betalen. In de tweede plaats 
werd grote schade, zoals door plunderingen, meest bij patriotten aangericht. 
De Staten zullen het niet nodig gevonden hebben hun politieke 
tegenstanders financieel weer op de been te helpen. 

In Breukelen was het niet uitbetalen van de schade voor misschien drie 
of vier huishoudens een ramp. Afgezien van twee "uitschieters' was er een 
gemiddelde schade van f 28:-:- voor eenentwintig huishoudens. De mensen 
die zwaar werden getroffen hadden nogal eens gefortuneerde bescherm
heren, die hen voor een echte ramp konden behoeden. Zo was het grootste 
slachtoffer, Pieter van Eem (f 234:-:-). tuinman van de heer Ahuis, op 
Queekhoven. Op misschien een paar mensen na, had men in Breukelen dus 
geen reden tot ontevredenheid over de anti-patriotse Staten van Utrecht. 

In een aantal volgende artikelen over de periode 1780 - 1800 zal zeker 
ook ter sprake komen wat de houding van Breukelen was tegenover de 
Staten van Utrecht toen deze in 1795 door de terugkerende patriotten 
werden afgezet. 

Noten 

1 Een regelrechte lijn tussen de patriotten en Thorbecke loopt er echter niet De 
historicus C.H E de Wit betoogde dit in zijn proefschrift uit 1965, en lokte er een 
zeer vruchtbare discussie mee uit. Hoewel hij het daar zelf niet mee eens is, heeft 
hij in deze discussie beslist de nodige veren moeten laten 

2 E. van Beusekom, 1940 De inname van het fort Nieuwersluis. Jaarboekje van het 
Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", afl 1940, blz 1 - 6 

3 Archief Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr 1-1 
4 Zie: de zaak Schuurman, o a, in DT. Koen, Archief Dorpsgerechten (Rijksarchief 

te Utrecht), nr. 361,18 mei en 29 augustus 1788 
5 Voor de hiernavolgende gegevens: Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr 24 Een 

lijst uit 1783, Archief Breukelen-Nijenrode, inv nr 21, geeft voor Breukelen-
Nijenrode, het dichtstbevolkte gerecht, 256 huishoudens 

6 j 20517- staat voor 205 gulden, 17 stuivers, 0 penningen Het muntstelsel was 
toen nog niet decimaal. In de Noordelijke Nederlanden was een stuiver 16 
penningen 

7 Archief Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1-1. Het totale bedrag is dan overigens nog 
slechts f 5042:7:12. 

8 W.H. Koomans, 1946. Inval der Pruisen in Abcoude. Jaarboekje van het Oudheid
kundig Genootschap Niftarlake", afl. 1946, blz. 19-21 
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