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De gemeente Breukelen en haar secretarieën 

B. Bareids 
Vrijheid slaan 126,3621 HK Breukelen 

In het eerste nummer van dit tijdschrift werd door Drs. Van Zwieten een 
beeld gegeven van de wijze waarop de huidige gemeente Breukelen haar 
vorm heeft gekregen . Uit dat artikel bleek voorts, dat de ontstaans
geschiedenis van de Nederlandse gemeenten nog niet zo heel erg oud is en 
feitelijk dateert uit de Franse tijd. 

Voorlopers van de gemeenten zijn gerechten. Een gerecht had met de 
huidige gemeente gemeen, dat het een eigen huishouding had. Van de uit
spraken en verdere bestuurshandelingen van de gerechten diende uiter
aard administratie te worden gevoerd. Daartoe werd het college van schout 
en schepenen geassisteerd door een secretaris. Het gebuuw, waarin de 
administratie werd gevoerd en nog wordt gevoerd, draagt de naam 
'secretarie". 

Periode vóór 1815 

Vóór de Franse tijd, die in 1795 begon, lagen er binnen het grondgebied 
van de huidige gemeente Breukelen diverse gerechten (zie Afbeelding 5 in 
het artikel van Manien in dit tijdschriftnummer). 

De vergaderingen van de schout en schepenen vonden vaak plaats in een 
speciaal door het gerecht daartoe aangewezen gebouw, het zogenaamde 
rechthuis. Uiteraard zal niet elk gerecht een dergelijk eigen onderkomen 
hebben gehad, gezien de oppervlakte van sommige gerechten. Vaak ook 
werd vergaderd in "polderkamers". Zo kende ook Breukelen-Nijenrode zijn 
"Regthuijs", thans nog aanwezig (hoek Kerkbrink - Herenstraat) (Afbeelding 
1 ). Aan het op 23 april 1952 verschenen, aan dit rechthuis gewijde boekje-* 
is het volgende ontleend: 

Vele huizen zijn tijdens de Franse bezetting in 1672 'n prooi geworden van "vlam 
en vuur en vele der Breukelaars, die niet gevlucht waren, kwamen om door tFranse 
slagzwaard 

Eèn der overlevenden van de ramp was Het Regthuijs" Hoewel gehavend en 
geschonden - het voorste gedeelte (het huidige café.) moest worden afgebroken -
overleefde het de ramp - en een gedeelte van het huis - de keider en de (op)kamer -
staat nog in de oude positie van vóór 1672 

In het huis werd regt gesproken" 
Schout en schepenen van Breukelen-Nijenrode en Orts gerechten oefenden er hun 

rechterlijke macht uit Al gauw kreeg het in de volksmond de naam van 'regthuijs'. 
De archieven spreken ook van het geregte Huys, geregthuijs, regthuijs, gerechts-
huijs 

Genoemd college sprak niet alleen recht. Zij schreven ook plaatselijke wetten voor; 
benoemden ambtenaren; verdeelden de belasting; vorderden klepgeld (voor het 
onderhoud van de Vechtbrug); hielden inschrijvingen, etc. 

Ook een goed "glas" werd niet versmaad. 
In de kelders met dikke muren en getraliede vensters - nu nog aanwezig - werden 

de arrestanten opgeborgen. 
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Afb. 1. Het voormalige rechthuis van de gerechten Breukelen-Nijenrode en Breuke 
lerwaard behield de naam Het Regthuys ook nadat het zijn oorspronkelijke functie 
had verloren, In de periode 1877 - 1949 werd het als hotel, café en slijterij geëx
ploiteerd door de familie Baas. Per 1 januari 1950 werd het overgedragen aan de 
vennootschap onder firma "Het Regthuys". maar het oude houten naambord bleef 
daarna nog geruime tijd aan de gevel bevestigd. 

Op 1 maart 1811 hielden de gerechtsbesturen op een rechtsprekend 
college te zijn (gevolg van de inlijving bij Frankrijk). De naam schout werd 
vervangen door maire. Het rechthuis was in 1797 al in particuliere handen 
(blijkens een testament van dat jaar). De vergaderingen van de gemeente
besturen van zowel Breukelen-Nijenrode als Breukelen-St. Pieters werden 
er in de opkamer gehouden. 

Ook het gerecht Brcukclcvccn had zijn rechthuis (zie Afbeelding 2). 

Periode van 1815 tot 1862 

Dat de bestuurderen uit die tijd een "goed glas" niet versmaadden moge 
blijken uit een aanschrijving van Gedeputeerde Staten aan de gemeente
besturen.-5 Het was Gedeputeerde Staten opgevallen dat de verterings-
kosten tijdens raadsvergaderingen nogal hoog waren. Deze aanschrijving 
hield in dat voortaan de verteringskosten tijdens de raadsvergaderingen 
niet meer ten laste van de gemeente mochten worden gebracht. 

Zowel de raden van Breukelen-Nijenrode als van Breukelen-St. Pieters 
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Afb. 2. In het hoge deel van 
het pand Herenweg 20 te 
Breukeleveen (thans bewoond 
door de heer W. Kroon) was 
vroeger het rechthuis van het 
gerecht Breukeleveen geves
tigd. Tot in het midden van de 
20ste eeuw diende het nog als 
polderhuis. De gerechtskamer 
(later polderkamer) bevond 
zich op de verdieping met de 
grote ramen. Tegen de dwars-
gevel waarin zich nu een 
raam bevindt stond vroeger 
een buitentrap die opgang gaf 
tot de gerechtskamer. (Foto 
Arie A. Manten, 24 februari 
1987: collectie Historische 
Kring Breukelen,) 

besloten, waar de verteeringen als bedoeld in die circulaire hier van zeer 
bescheiden aard zijn", deze te blijven betalen uit de gemeentekas 

Breukelen -Njjenrode 

3 

De raad van de gemeente kwam in de onderhavige periode bijeen in het 
rechthuis. De benodigde ruimte werd gehuurd. Blijkens de gemeente
rekening over het jaar 1860 bedroeg de "huur der secretarie en raad
kamer" f. 110,-, Uiteraard waren de kosten voor verlichting en verwarming 
in de huurprijs begrepen. De administratie zal weinig om het lijf hebben 
gehad. Immers, over genoemd rekeningsjaar werd f. 72,01 uitgegeven voor 
"kosten van licht, brand en bureaubehoeften benoodigd voor het gemeente
bestuur". Daar verlichting en verwarming in de huur waren begrepen, had 
het uitgegeven bedrag uitsluitend betrekking op bureaubehoeften. 

Nog een enkel getal: De post "jaarwedde van den burgemeester, de 
wethouders, den secretaris en den bode" bedroeg blijkens de genoemde 
gemeenterekening in totaal f. 685,- en was als volgt samengesteld: burge
meester f. 400,-, wethouders f. 50,-, secretaris f. 175,-, en bode f. 60,-. 

In het rechthuis had de gemeente een kast, waarin de gemeentelijke 
administratie en het archief werden opgeborgen c.q. bewaard. Het is 
onwaarschijnlijk dat de secretarie dagelijks voor het publiek geopend was. 
Het huurcontract zou uitkomst kunnen geven, maar dat is niet gevonden. Er 
zal wel "huisarbeid" zijn verricht. 
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BreukeJen -St. Pie ter s 

Moeilijker lag de zaak ten aanzien van deze gemeente. Er werd 
vergaderd in het rechthuis te Breukelen, het rechthuis te Breukeleveen, 
alsmede het polderhuis "het Kraaiennest'. 

Na de inwerkingtreding van de gemeentewet in 1851 was het onder 
andere noodzakelijk een nieuw reglement van orde voor de vergaderingen 
van de gemeenteraad vast te stellen (vergadering gemeenteraad 15 
december 1851). Gehoopt was hierin te vinden waar de raadsvergade
ringen gehouden zouden worden. Deze hoop bleek ijdel. Wel werd in 
diezelfde vergadering ook een verordening "regelende de wijze van af
kondiging in de gemeente" vastgesteld. Artikel 2 van die verordening luidt: 

De afkondiging zal plaats hebben ter plaatse van ouds gewoonlijk aan het Regthuis 
of aan eener der hoofddeuren der kerk, in den regel des Zondags na den voormiddag 
Godsdienstoefening, door den Bode of veldwachter of bij ontstentenis door den Secre
taris of eenen daartoe door Burgemeester en Wethouders aantewijzen persoon, 

Welk Regthuis hier werd bedoeld is niet duidelijk. 

Periode van 1862 tot 1925 

BreukeJen -Ni/en rod e 

De tot deze periode bestaande toestand met betrekking tot de huis
vesting van het gemeentelijk apparaat was in het algemeen en niet alleen 
in Breukelen-Nijenrode verre van ideaal. Dit blijkt ook overduidelijk uit de 
aanschrijving, gedateerd 30 januari 1858, van de commissaris des konings 
in de provincie Utrecht, S. van Heemstra, waaraan het volgende citaat 
ontleend is,'* 

Bij mijne rondreizen door de provincie is het mijne aandacht niet ontgaan, dat zeer 
vele gemeenten ten platten lande niet in het bezit zijn van een eigen, voor de 
behoeften allezins voldoend gemeentehuis 

Die, naar het mij toeschijnt noodzakelijke behoefte bestaat in een geschikt locaal 
voor de vergaderingen zoo van burgemeester en wethouders, als ook inzonderheid 
van den gemeenteraad, in een bekwaam locaal voor de secretarie, en voor de berging 
van het ar chief 

Veelal worden de vergaderingen in eene daarvoor afgehuurde kamer gehouden, 
gewoonlijk in eene herberg, en is dit dan nog wel het eenige waarin tot dus ver wordt 
voorzien Intusschen behoort toch ook de secretaris een locaal te hebben, geschikt om 
daarin te kunnen werken Bij de zoo geringe bezoldiging, welke de secretarissen ten 
platten lande genieten, is het van dezen niet te vergen, dat zij ten hunnen koste, zich 
van een locaal voorzien 

Bovenal is het in het groot belang der gemeente, dat het archief goed worde 
bewaard - Het veronachtzamen hiervan heeft reeds menigmaal tot, voor de gemeen
ten, ongunstige uitkomsten geleid, en toch wordt dat archief maar al te dikwerf 
geborgen in eene kast, staande in eene kamer, gewoonlijk voor het publiek 
toegankelijk, of tot het houden van drinkgelagen of openbare vermakelijkheden enz 
bestemd, of wel wordt hier en daar zelfs het grootere deel van dat archief in kisten 
gepakt gehouden, zonder dat de inhoud van deze zelfs bekend is. 

Ik heb gemeend de aandacht der gemeentebesturen op dit, naar mijne opvatting 
belangrijk onderwerp te moeten vestigen, en hen dringend uit te noodigen, daar, 
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waar dit te pas komt, te trachten in het bezit te komen van een eigen doelmatig 
ingerigt gemeentehuis, overeenkomende met de waardigheid des bestuurs, en toe
reikende voor de behoeften. 

Aan het verzoek, vervat in de laatste alinea van de aanschrijving, om 
genoemde punten in overweging te nemen en bij de vaststelling van de 
begroting de nodige aandacht te geven, werd voldaan. Er werd een raads
commissie ingesteld, die werd belast met "het onderzoek naar de al dan 
niet noodzakelijkheid van de daarstelling van een doelmatig gemeentehuis 
in deze gemeente". In de vergadering van de gemeenteraad van 14 
september 1858 berichtte de commissie bij monde van wethouder G.D. 
Duuring, dat zij bereid was in de eerstvolgende raadsvergadering verslag 
uit te brengen betreffende deze aangelegenheid. Dit verslag werd niet en 
kon uiteraard ook niet "de eerstvolgende vergadering" worden uitgebracht. 
Vermoedelijk werkte de commissie verder in alle stilte. Noch werd blijkens 
de raadsnotulen tussentijds verslag gedaan, noch bleek daaruit welke leden 
deel uitmaakten van de commissie. De notulen wekken de indruk dat de 
commissie slechts uit één persoon bestond. Dit vermoeden wordt nog 
versterkt daar in de raadsvergadering van 18 april 1860 op voorstel van 
de heer Duuring het navolgende besluit werd genomen: 

Behoudens goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Utrecht voor deze 
Gemeente aan te koopen: twee huizen en erven staande en gelegen in deze gemeente 
op den hoek van de Heeren-, Nieuw- en Achterstraten, bij de markt, geteekend nos 65 
66 en 67, op het kadaster bekend onder Sectie B no's 517 en 518 met eene grootte van 
eene roede acht en zeventig ellen voor de som van drie duizend drie honderd en vijf 
gulden, boven en behalve de twaalf ten honderd onkosten 

Genoemde gebouwen op nader te bepalen tijd en voorwaarden te amoveren en 
daarvoor in de plaats daartestellen een geschikt gemeentehuis met toebehoren. 

Burgemeester en wethouders te magtigen tot het bijeen verzamelen der fondsen 
benoodigd tot gezegden aankoop, amotie en daarstelling, voorloopig begroot op 
omtrent tien duizend gulden, te verkrijgen door aan te vragen subsidiën, vrijwillige 
giften, renteloos voorschot en het ontbrekende door eene geldleening ad drie ten 
honderd interest, alles, behalve de subsidien en de vrijwillige giften, terug te geven 
in termijnen van hoogstens vijf honderd gulden per jaar. met of zonder bijbetaling 
van renten 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van den Raad der gemeente 
Rreukelen-Nijenrode heden den \%en April 1860 

De wethouder, waarnemend voorzitter. De secretaris, 

w.g.GJD Duuring w.g LA. v d Meulen 

Dit besluit verwierf op zeer korte termijn de van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht benodigde goedkeuring, bij besluit van 26 april 1860 no. 31. 

Met het perfecte besluit achter de hand zou op korte termijn verder 
kunnen worden gewerkt, ware het niet dat de raad op 11 juni 1860 het 
besluit nam "dat met de daarstelling in dit jaar geen begin moest gemaakt 
worden". Pas in de raadsvergadering van 19 oktober 1860 kregen burge
meester en wethouders de opdracht bestek en tekening te laten opmaken, 
alsmede verdere voorbereidende werkzaamheden te verrichten. Als archi
tect werd de heer A.N. Godefroy te Amsterdam aangezocht. Op 6 april 1861 
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werd het plan aan de raad voorgelegd, die het met algemene stemmen 
zonder hoofdelijke omvraag aanvaardde. In ongeveer vijf maanden tijd 
ontwierp de architect het plan, dat eerst in april 1861 ter kennis van de 
raad werd gebracht. Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat het 
ontwerp van de architect zonder meer werd aanvaard. Niets is minder 
waar, In het album van bouwkundige schetsen, enz. (3e deel) is namelijk 
het schets-ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis opgenomen, hetwelk 
hier is weergegeven in Afbeeldingen 3 en 4. Dit ontwerp heeft het niet 
gehaald. Hoe het gebouw er werkelijk heeft uitgezien toont Afbeelding 5. 

Op 25 april 1861 verscheen de architect in de raad voor het geven van 
een nadere toelichting en ter beantwoording van vragen aangaande plan en 
bestek. Het bestek werd in de raad van 30 april 1861 goedgekeurd. Het 
plan onderging in de raad van 31 mei 1861 nog één wijziging. Het privaat -
in het plan gesitueerd naast de pomp - kreeg 'een geschiktere plaats, 
behoorlijk verwijderd van de pomp". 

De aanbesteding had plaats op donderdag 6 juni 1861. Laagste 
inschrijvers waren I. Krook en D. Koning, timmerlieden te Breukelen, voor 
een bedrag van f. 11.800,-. Blijkens een raadsbesluit van 10 juni 1861 
werd het werk aan de laagste inschrijvers gegund. Als datum van 
oplevering vermeldt het bestek 1 mei 1862. Deze termijn werd op grond 
van enige vertraging in het werk buiten de schuld van de aannemer 
verlengd tot 15 juni 1862. 

Tijdens de bouw werden nog enkele voorzieningen getroffen: 
— in de muur van de raadkamer tegenover de zich in die kamer 
bevindende schoorsteen werd een porte-brisée geplaatst; 
— de raadkamer, de burgemeesterskamer en de kamer die door de porte-
brisée met de raadkamer zou worden verbonden werden behangen in 
plaats van bepleisterd; 
— voor de raadkamer werd een schoorsteenmantel van zwart marmer 
aangeschaft - prijs f. 70,-; 
— bestrating om het gemeentehuis - kosten f. 345,-; 
— burgemeester en wethouders verzochten bij brief van 13 maart 1862 no. 
110 aan Gedeputeerde Staten van Utrecht om met voegzamen spoed te 
willen mededelen of er bezwaar tegen bestond dat in de gevel van het in 
aanbouw zijnde gemeentehuis het provinciale wapen in steen uitgehouwen 
geplaatst werd als pendant van het gemeentewapen. Hiertegen bestond 
geen bezwaar (brief van Gedeputeerde Staten van 17 april 1862). 

Ter financiering van de stichtingskosten werd een tweetal geldleningen 
aangegaan, een ad f. 10.800,- (bouwkosten - raadsbesluit 18 oktober 1861) 
en een ad f. 3800,- (inrichting en meerwerk - raadsbesluit 26 juni 1862). 

Op 21 mei 1862 besloot de raad dat de ingebruikneming van het nieuwe 
gemeentehuis plaats zou vinden tussen 1 en 15 juni 1862. De juiste datum 
is niet bekend. Ook is het originele plan niet meer te achterhalen. 

In een brief van burgemeester en wethouders van 1 november 1861 aan 
de heer D. Willink van Collen op Gunterstein te Breukelen werd dank 
gebracht voor een tweetal geschonken bedragen, te weten f. 1000,- voor 
het nieuwe gemeentehuis en f. 100,- voor de verplaatsing van de soepketel. 
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1 

J-ck 

Schaal vjor de Opstanden 

Afb, 3 Voorfront aan de Nieuwstraat (boven) en zijfront aan de Herenstraat (onder) 
van het door architect A.N. Godefroy in 1861 voor Breukelen-Nijenrode ontworpen 
gemeentehuis. Dit ontwerp werd niet uitgevoerd. (Ontleend aan een tekening in het 
bezit van de heer M.N.J, van Kralingen.) 
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Sehaal voor de Plannen 

Afb. 4. Plattegrond van het souterrain (boven: met de bescheiden woning van de veld-
wachter en opmerkelijk grote provisiekelder en soepkeuken), de eerste verdieping 
(midden) en tweede verdieping (onder: met raadszaal en zaal voor "'t Nut") van het 
door A.N. Godefroy ontworpen, maar niet als zodanig gebouwde, gemeentehuis. (Ont
leend aan een tekening in het bezit van de heer M.N.J. van Kralingen ) 
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Afb, !). Prentbriefkaart uit de vroege laren negentien twintig met het gemeentehuis 
van Breukelen-Nijenrode op de hoek van Nieuwstraat en Herenstraat. 

Navraag omtrent de betekenis van een soepketel in een gemeentehuis heeft 
tot dusver geen resultaten opgeleverd. Het schets-ontwerp bevatte in het 
souterrain een soepkeuken. Het is niet aannemelijk dat in het definitieve 
plan deze soepkeuken is vervallen, gezien de genoemde schenking. 

Het plan voor het nieuwe gemeentehuis bevatte tevens een "veld
wachterswoning". De toekomstige bewoner zou onder het genot van vrij 
wonen moeten zorgen voor "het schoonhouden van het gebouw, meubilair 
en aanhorigheden, zoo binnen als buiten, voor het aanleggen, aansteken en 
uitdoen van kagchels en lichten en verder voor al datgene wat van dien 
aard ten dienste van het voegzaam gebruik van een en ander aangewezen 
zal worden". Het sprak vanzelf dat in eerste instantie de veldwachter van 
Breukelen-Nijenrode voor deze taak werd gevraagd. Deze kon zich echter 
niet met het voorstel verenigen en bedankte. In overleg met de raad werd 
vervolgens de veldwachter van Breukelen-St. Pieters gepolst, die het 
aanbod wel accepteerde. 

BreukeJen -St. Pieters 

De burgemeester en de secretaris van de gemeente Breukelen-Nijenrode 
waren tevens respectievelijk burgemeester en secretaris van de gemeente 
Breukelen-St. Pieters. De bouw van het nieuwe gemeentehuis was voor de 
raad van laatstgenoemde gemeente aanleiding de raad van Breukelen-
Nijenrode te verzoeken "het gebruik der daartoe bestemde iocalen in het 
gemeentehuis, tot bewaring van het archief en het houden der vergade
ringen van den raad dier gemeente, aan die gemeente toe te staan op 
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dezelfde voorwaarden, waarop die gemeente zulks tot nu toe heeft gehad in 
het Regthuis alhier en zulks voor een onbepaalde tijd, tot wederopzegging 
toe, ad vier en twintig gulden in het jaar". In de vergadering van 4 juni 
1862 besloot de raad van Breukelen-Nijenrode tot inwilliging van dit 
verzoek. 

Periode 1925 - 1950 - heden 

Breuk e Jen -Njjenrode 

Nadat het gemeentehuis aan de Nieuwstraat ruim 60 jaar als zodanig in 
gebruik was geweest begon het gemeentebestuur om te zien naar een 
ander gebouw. Er was behoefte aan meer ruimte, maar er waren ook twee 
andere redenen om uit te zien naar iets anders. De eerste reden had 
blijkens de notulen van de gemeenteraad betrekking op het marktterrein. 
De markt werd in die jaren gehouden rondom de Nederlandse Hervormde 
kerk. Dit marktterrein werd van de kerkvoogdij gehuurd voor f. 100,- per 
jaar. In de vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 19 februari 
1925, werd het verzoek van de kerkvoogdij behandeld om, te rekenen 
vanaf 1 januari 1925, de huur voor dit terrein te verhogen tot f. 200,-. 
Wegens deze drastische verhoging van de huurprijs, gevoegd bij het feit dat 
het marktterrein niet groot genoeg was, werd de wenselijkheid 
uitgesproken pogingen aan te wenden het plantsoen bij Boom en Bosch in 
eigendom te verkrijgen en de kaasmarkt daarnaar te verplaatsen. In af
wachting daarvan werd met de gevraagde huurverhoging ingestemd. 

De tweede en belangrijkste reden blijkt uit de notulen van de vergade
ring van de gemeenteraad van 2 juni 1925. In die vergadering brengt de 
burgemeester (als voorzitter van de raad) verslag uit van met de belasting
inspectie te Utrecht gevoerde besprekingen inzake de verplaatsing van een 
afdeling van die inspectie naar óf Maarssen of Breukelen. In die onder
handelingen werd van de zijde van Breukelen het gemeentehuis aan de 
Nieuwstraat aan de belastingdienst als onderkomen aangeboden, mits een 
ander gebouw zou kunnen worden aangekocht, hetwelk als gemeentehuis 
zou kunnen gaan dienen. Er was reeds gesproken met de toenmalige 
eigenaresse van Boom en Bosch, mevrouw douairière Jhr. Quarles van 
Ufford - geboren Willink van Collen. Aankoop vond plaats krachtens het in 
Afbeelding 6 weergegeven raadsbesluit. 

Er was dus geen beletsel meer om het aanbod aan de belastingdienst 
gestand te doen. Dat de onderhandelingen succesvol werden afgesloten 
blijkt uit een brief van 10 oktober 1925 waarin de minister van financiën 
mededeelde, dat de regering bereid was het "oude" gemeentehuis te huren 
voor een periode van 15 jaar tegen een huurprijs van f. 1200,- per jaar, en 
voorts dat geen bezwaar bestond tegen overbrenging van het kanton
gerecht naar Boom en Bosch (notulen gemeenteraad 19 oktober 1925). 

Alvorens het "nieuwe" gemeentehuis in gebruik kon worden genomen, 
moesten enkele inwendige veranderingen worden aangebracht. Zo moest 
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Be B a A 9 der | m n t « BB3gJE~J» STJaTROPg: 

g_2_ « r « o « e n d o : 

dm* t » miinmr ke»nl» i s gekomen , dat b i j h*t B i j k h«t r e o r -

nemen b e s t a a t een taäcwan d i e n s t der Bij ks -B iree t« - e l a a t i n g e « 

te des» gemeente t » T«stig«n wm»a*er daarroor gassh ikt« kantoor» 

gelegenheid t» t * Tinden : 

dat aeeraalenr in d* l a a t s t « jaren d« behoeft« aan s«n r a i n e r 

gemeentehuis s i c h heeft . do«n -geroelen «n i n d e r t i j d hs t bouvtit rar 

•en n l i « * gemeentehuis i » OTerwogen, doch met h«t oog op d« t i jd t 

«Betandigheden n i « t t o t don bouw i s erergegaan ; 

dat taas» d« gelegenheid b e s t a a t hat huiden "BOCM 3M BOSCH" 

bekend in des« gemeente te S e c t i e C. no . 13Ô4, t e r g r o o t t « Tan 

3 . 1 0 . 2 0 H.A. t« kaopen en het heerenhuis »eer doel» . t ig i a om 

s l a gemeentehuis t e eerden i n g e r i c h t ; 

dat naast de behoefte aan een «eer doelmatig gemeentehul» 

s i c h s e e r l a a t geToeleir de behoef te aan een t e r r e i n «aarheen da 

Kaasmarkt i c s kunnen worden overgebracht daar h e t tegenwoordige 

marktplein b i j het ste«d« toenemend marktbesoek d r e i g t t e k l e i » 

tem morden ; 

dat Yoortm sedert jaren a l s «en groot gemis in dex« geawent« 

wordt geroeid aan een gelegenheid TOOT publ iek» wandelplaat» in 

de onmiddel l i jke nabijheid Ta» de kom der gemeente ge legen ; 

dat b i j h e t buiten "BOCM m BOSCH* een groot t« opp«rrlakt« 

t e r r e i n aanweaig i a » e t p r a c h t i g opgaand geboomte en een s e e r g«-

sch ikt g e d e e l t * Toor wsnde lp l sa t s ; 

dat h e t s . g . tegenwoordige plantaoen grensende onmidde l l i jk 

aan éen Rijksstraatweg seer g e s c h i k t i s om a l s t*er»*te raar de 

Kaasmarkt d i ens t te doen ; 

dat a l s o o dexe aankoop h e t moge l i jk za l maken, dat de g e 

meente het Rijk kantoorgel egenheid roor r e s t i g i n g Tan een tak 

•an d i ens t Tan ' s-RiJks d i r e c t e b e l a s t i n g e n kan aanbieden, een 

goed gemeente-huis wordt bekoroen, een publieke wandelplaat» kan 

worden Terkregen en in de behoe f t e aan meer ruimte Toor de Eae»-
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markt s a l kannen »orden Toorsien; . 

dat da e igenares B w r a m do Douairière Jhr.L.C. % u a r 1 • a 

r a n g f f s r d, g e b o r « A.M.C. W i l l i n k T a n C o l -

1 e n, wenende t e Dtrecht, bereid Ie he t bui ten "BOQg m BOSCH* 

hierroor nader aangeduid, aan de gemeente te rerkoopan TOOT de 

som Tan:  

V I J f T I G B J I Z O U G D L B S H ( f . 5 0 . 0 0 0 . - ) met 

bepaling, dat h e t g e d e e l t e taaachan de Vecht en den Vi jrer gelegen 

Toor w a n d e l p l a a t e m o e t w o r d e n b e e t e a d ; 

dat een «n ander in h e t belang der gemeente wordt geacht en de 

gevraagde som n i e t t e hoog i e ;  

Gehoord het Toorate l aan Burgemeester en Wethoudere; 

Gelet op de Gemeentewet; 

1 3 S L TJ I T : 

Tan VETRÖÜV BB POTIaIBI3Bg Jhr. L.C. ^ Ü A R L B S V A N U T-

T O B E .geboren A.X.C. W I L L I K g V A K C 0 L L 3 K , wo-

nendete Utrecht, aan t e koopen he t buiten »BOO» JSN BOSCH" Ka

das traa l bekend in deae gemeente in S e c t i e C. no . 1334, groot 

3 . IQ.20 H.A. Toor de «om Tan  

V I J T T I S B ü I Z B ff D GO L P S S ( 50.0OO.-) onder 

narolgende bepalingen: 

1 , ten behoerc Tsn de Sidserhofetad "GOTTHaaSTSTH* , kadaatraal 

bekend gemeente BRXUraJOT ST ÎIJST.KBS, S e c t i e B no«. 259, 26Q en 

285 wordt het Terkoehte gedurende 25 Jaren, gerekend Tanaf de 

dagtaekenlng der op t e naken koopakte, be laa t met de e r f d i e n s t 

baarheid, dat op h e t dee l aan het Terkoehte, ge lagen tassshe» 

de Vecht en den V I J T C T n i e t s a l sogen worden gebouwd en ha

atend zal worden to t o p s h b a r e w a n d c l p l a a . t a . 

2 . gedurende gemeld t i j d v a k s a l h e t t e g e n w o o r d i g e g e m e e n t e - h u i s 

s oor e e l m o g e l i j k i n den h u l d i g e n t o e s t a n d b l i j - r e n en u i t s l u i t e n d 

mogen worde» g e b e z i g d r o o r den epsnbaa a d i e n s t Tan G c a e s a t e at 

a i j k .  

I 3 . a a a f l o o p Tan g e m e l d e T i j f en t w i n t i g J a r e n T e r r a l l e n de b e p a 

l i n g e n in de twee v o r i g e z i n s n e d e n gansend, doch o n t s t a a t t s n b e -

h o e r e 
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v«n da gsnaesde pereee len in SK&UKSLSS ST POTiKS, S e c t i « B. no«. 

259, 260 «ti 285 en ten l a s t e ran het rerfcochte de erfdienetb»,ax 

held dat op de Btrook lang« de Vecht, t e r d i ep t« Tan 60 ïf. l a n d -

wmarte, » . a . w . in w e s t e l i j k , r i c h t i n g / g e e n fabrieken, werk

plaatsen , winkel«, arbeiderswoningen, h o t e l « of k o f f i e h u i z e n mo

gen geres t igd worden. 

Geda«n t e r Openabr« Vergadering Ta» den Geaeent«-

raad ran BBSUKJiXJar KTXaimOEa, den 21 J u l i 

I92B.  

D« Secretaris, B* Vooraitt«*-. 

i / 

^k^^^Uz,. VERGADERING VAN...y 
GOEDGEKEURD 
DOOR DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN UTRECHT, 
INGEVOLGE ART. 4 * £ V O^. <2/t 

D£ GRIFFIER," DE VOORZITTER, 

/& ^ ^ - ^ ^ £ — 

Afb. 6 (blz. 98. 99 en hierboven). Besluit van de gemeenteraad van Breukelen-Nijen-
rode van 21 juli 1925 waarbij Boom en Bosch werd aangekocht 

een nieuwe toegang tot Boom en Bosch worden gemaakt, alsmede een 
keuken en twee nieuwe bewaarplaatsen van arrestanten (twee cellen in het 
Koetshuis). Hoewel ook nog is gesproken over het overbrengen van de 
wapens in de gevel van het "oude" gemeentehuis, heeft dit toen niet 
plaatsgevonden. Eerst bij afbraak van het oude gemeentehuis in 1976 
konden de twee wapens worden gered. Tijdens de laatste restauratie van 
Boom en Bosch zijn ze aangebracht in de pilaren van het toegangshek tot 
het park. 

Het bij de koop behorende prieel kreeg de bestemming van atelier van 
de kunstschilder E.J. Ligteleijn, terwijl een gedeelte van het plantsoen werd 
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ingericht ais kaasmarkt, hetgeen tot gevolg had dat de huur voor het 
terrein rondom de kerk met ingang van 1 juli 1926 kon worden beëindigd. 
De officiële opening van het gemeentehuis Boom en Bosch vond plaats op 
donderdag 17 december 1925 's middags om 2 uur. 

Breukelen -St. Pie ter s 

Uiteraard verhuisde ook de administratie ca. van Breukelen-St. Pieters 
mee naar Boom en Bosch. Per 1 januari 1950 zijn de voormalige gemeenten 
Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters samengevoegd tot een 
nieuwe gemeente, Breukelen. 

Het is niet de bedoeling de geschiedenis van Boom en Bosch hier in detail 
uit de doeken te doen. Het hoofd- en bijgebouw zijn enkele jaren geleden 
ingrijpend gerestaureerd. Ter gelegenheid daarvan is een beperkt histo
risch onderzoek verricht. Een en ander is neergelegd in een boekje dat is 
geschreven door de kunsthistorica mevrouw Drs. M.A. Prins-Schimmel en 
verkrijgbaar is ter secretarie van de gemeente.-* 

Tijdens deze laatste restauratie vergaderde de gemeenteraad in het 
gebouw van het waterschap de Vecht (Beekoever, Straatweg 72), alwaar 
ook huwelijksvoltrekkingen plaatsvonden. De afdeling algemene zaken van 
de secretarie alsmede de secretaris vonden gedurende die tijd een onder
komen in een houten noodgebouw, dat was geplaatst aan de westzijde van 
de brandweerkazerne. Dit noodgebouw werd oorspronkelijk gebruikt door 
het gewestelijk arbeidsbureau en stond toen ongeveer op de plaats waar nu 
het belastingkantoor staat. Het werd vandaar in zijn geheel verplaatst naar 
het terrein bij de brandweerkazerne. De burgemeester en de overige 
afdelingen van de secretarie - uiteraard met uitzondering van gemeente
werken - vonden, voor zover ze daarin nog niet waren ondergebracht, een 
plaats in het Koetshuis. 
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