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Breukelen in de jaren dertig van deze eeuw: 
indrukken en feiten 
J.C. Wisse 

Eendrachtlaan 19, 3621 DD Breukelen 

Wie zich vestigt in een dorp, dat voordien volkomen vreemd voor hem 
was, zal luisterend en rondkijkend tal van indrukken opdoen. Zo verging 
het ook mij toen ik in de jaren dertig in Breukelen kwam wonen. Enkele 
van de indrukken die me van toen zijn bijgebleven worden hier 
beschreven. Als aanvulling op deze indrukken vermeld ik voorts enige 
feiten, ontleend aan de notuien van de gemeenteraad van Breukelen-
Nijenrode uit die jaren 

De gemeente Breukelen-Nijenrode 

Breukelen was in de jaren dertig nog verdeeld in twee gemeenten, 
Breukelen-Nijenrode ten westen en Breukelen-St. Pieters grotendeels ten 
oosten en slechts voor een klein gedeelte ten westen van de Vecht. Reeds in 
de jaren vijftig van de vorige eeuw was van de zijde van de provincie 
gepoogd deze twee te verenigen en ook Tienhoven, Ruwiel en Kockengen 
eraan toe te voegen. Maar dat was op niets uitgelopen (in de notulen van de 
raad van 15 maart 1853 werd hier melding van gemaakt). 

De gemeenten hadden samen één burgemeester en één secretaris, maar 
eik een eigen gemeenteraad. In de jaren dertig was jonkheer Mr. H.H. Röell 
burgemeester en de heer E. van der Zee secretaris, in mei 1939 opgevolgd 
door Mr. H.C.L. van Ginkel. Bij afwezigheid van de secretaris werd genotu
leerd door de heer W.K. Bloemhoff. De raad van Breukelen-Nijenrode telde 
zeven leden, allen mannen. De samenstelling onderging bij de diverse 
verkiezingen weinig verandering: twee of drie RFC en drie of twee CHU. één 
AR en één Gemeentebelang, te vergelijken met de huidige VVD Als 
wethouder fungeerden de heren J. Molenkamp (AR), tevens locoburge
meester, en J.C. Godefrooy (RK), in september 1939 vervangen door de heer 
H. van der Grilt (Gemeentebelang). In onze tijd lijkt het eigenaardig dat het 
blijkbaar bij niemand opkwam een vrouw kandidaat te stellen 

Kort na de oprichting van de Historische Kring Breukelen zette 
de heer Wisse het raamwerk van bijgaand artikel op papier. 
Zodra we op de wekelijkse Kringavond toegang tot de archieven 
van de gemeente Breukelen hadden, was hij een jaar lang bijna 
iedere week aanwezig teneinde de feiten voor de onderbouwing 
van zijn verhaal bijeen te zoeken, In juni van dit jaar leverde 
hij het manuscript bij de redactie in. Tot ons grote leedwezen 
heeft hij de publikatie ervan niet meer mogen meemaken: Jan 
Wisse is op 7 september 1987 overleden. 
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Aan het eind van de jaren twintig was Boom en Bosch aangekocht. Het 
17de-eeuwse landhuis werd als gemeentehuis ingericht en het voormalige 
gemeentehuis aan de Nieuwstraat ging als belastingkantoor fungeren. 

Breukelen-Nijenrode telde in 1930 een inwonertal van 2843 en Breu-
kelen-St. Pieters had toen 920 inwoners. 

Verzuilde plattelandsgemeenschap: het algemene beeld 

Breukelen in de jaren dertig van de twintigste eeuw vertoonde nog heel 
wat trekken van de negentiende eeuw. Daarmee wordt niet bedoeld dat 
Breukelen een achterlijk dorp was, maar wel, dat de zuilen nog stevig naast 
elkaar stonden. Het rijke roomse leven bloeide, zonder veel contact met 
protestantse levenskringen. Ook die stonden nog vrijwel los naast elkaar. 
Hervormden en gereformeerden hadden niet alleen hun eigen kerken, maar 
ook afzonderlijke scholen, met over en weer weinig onderling verkeer. Los 
daarvan stonden ook degenen, die niet tot één van deze gerekend wensten 
te worden. 

Natuurlijk waren er organisaties op politiek gebied, kiesverenigingen en 
verder ook jeugdclubs en vakorganisaties. Hier was er al evenzeer weinig 
onderling contact en naar verhouding waren de ledentallen niet groot. Van 
fel politiek en maatschappelijk conflict was beslist geen sprake. Velen 
hadden weinig belangstelling voor en geringe kennis van de grote 
maatschappelijke vraagstukken die zich aandienden. Toch greep de crisis 
van de jaren dertig ook hier diep in. Kleine middenstanders en boeren 
konden zich niet of nauwelijks handhaven, arbeiders raakten werkloos. Het 
democratiseringsproces was nog niet zover voortgeschreden dat hierdoor 
ernstige conflicten ontbrandden. 

Wet, orde en handhaving van de status quo stonden allerwegen op de 
voorgrond en er was weinig of geen kritiek op de zogenaamde christelijke 
waarden m kerk. staat en maatschappij. Deze waarden, zoals privé-bezit, 
terughoudendheid van de staat op maatschappelijk gebied, gezags-
handhaving en aanvaarding van het feit dat er nu eenmaal rijken en armen 
zijn, verdienden naar veler oordeel uiterste bescherming. Nationalisme, 
vaak met overwegend het karakter van chauvinisme, en verder neutrali
teit, vooral geen partij kiezen in wat wees naar ernstige conflicten. 

Weinig oog was er voor wat het liberalisme van de vorige en het begin 
van deze eeuw ons gebracht had aan democratisering en volksinvloed. 
Liberalen zelf kwamen, ondanks hun afkomst, vaak in conservatieve 
wateren terecht, nu de zogenaamde bedreiging van communisme en 
socialisme, door hun eigen democratiseringsproces mogelijk geworden, hen 
benauwde. 

Ook aanvankelijke democratiserende tendensen bij de confessionele 
partijen in de jaren van hun emancipatieproces veranderden, nu sinds dit 
proces grotendeels voltooid was, bij algemeen kiesrecht en onderwijs-
gelijkstelling, in toenemende kortzichtigheid voor wat onherroepelijk 
komende was. 
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Afb, 1, Begin van de Stationsweg, richting Straatweg, in de jaren negentien dertig 
Links aan de overzijde van de Kerkgrachtde bakkerij van Den Hartog. later Broere, 
recht tegenover de electriciteitszaak van G. van Schaik Rechts daarvan de sigaren
winkel van de dames De Haas. Al deze gebouwen zijn in de loop der jaren verdwenen. 
(Prentbriefkaart, ) 

Weinig echte aandacht was er ook voor wat gaande was in "ons Indie" en 
bij de koloniën van de andere Westeuropese mogendheden. Wat gold voor 
het grootste deel van de bevolking van ons land in dit opzicht, gold zeker 
niet minder voor de Breukelense bevolking. 

Notities uit de raadsverslagen van Breukelen-Nijenrode 

Ofschoon de persoonlijke verhoudingen in de raad niet slecht waren, was 
er allesbehalve eenstemmigheid. Duidelijk tekende zich een meer vooruit
strevende en een sterk behoudende stroming af. De notulen van 20 maart 
1930, 5 augustus 1932 en 1 april 1933 zijn hiervan een duidelijke 
illustratie: tenslotte, na veel heen-en-weer-gepraat, werd met 5 tegen 2 
stemmen besloten tot aansluiting bij het Utrechtse gasnet. Ook diverse 
subsidie-aanvragen en voorstellen lieten duidelijke tegenstellingen uit
komen, onder andere voor het zwembad (notulen 18 augustus 1930 en 21 
juni 1931) waarbij een subsidie van f. 3.50 per jaar met 5 tegen 2 stemmen 
goedgekeurd werd. 

Erg democratisch werd door sommige raadsleden nog niet gedacht; zo 
vermeldden de notulen van 28 augustus 193-1 het bezwaar van twee 
raadsleden tegen de verhuur van een lokaliteit aan de SDAP. 

De raadsleden verwenden zichzelf niet, ze betaalden de koffie zelf en 
verwierpen een voorstel om het presentiegeld van f. 1,50 naar f. 2,50 te 
brengen (notulen 6 december 1938). Zuinigheid bij de vaststelling en 
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uitvoering van de begroting voerde de boventoon met een beroep op de 
moeilijkheid der tijden (de crisisjaren), maar als de rekening werd 
opgemaakt, was er jaar na jaar een overschot, soms tot 10% van de 
begroting, zoals onder andere in 1930: bij een begroting van f. 119.014,85 
een batig saldo van f. 12.756,64 (notulen 29 december 1931). 

Een voorstel tot instelling van een commissie financiën werd nog op 14 
december 1934 verworpen. Ook over de zedelijkheid waakte ons 
gemeentebestuur: voorstellen tot plaatsing van meer straatlantaarns, onder 
andere in het Domineeslaantje, werden gemotiveerd met beroep op de 
zedelijkheidsbewaking (notulen 15 december 1931). 

Sociaal-economische omstandigheden: het algemene beeld 

Voor boer en tuinder waren het zware jaren; de prijzen van vee, van 
melk. kaas. boter en groenten waren zo laag. dat de bedrijven niet meer 
rendeerden en velen in de schulden raakten - de een sleepte vaak de ander 
mee. De maatregelen die de regering nam stonden onder sterke kritiek, 
afslachten van vee en vernietiging van groente en fruit die doorgedraaid 
werden op veilingen wekten weerstanden op, vooral bij de velen die wars 
waren van enige ordening. 

De kleine middenstander, sterk afhankelijk van de gunst van zijn 
klanten, een weinig zakelijke figuur soms, raakte door de maatschappelijke 
crisis in de versukkeling, mede ook door de geringe organisatie op dit 
terrein. 

De steun aan werklozen was dermate laag dat zonder hulp van familie, 
kerken of liefdadigheidsorganisaties kou en honger geleden zouden zijn en 
soms ook werkelijk geleden werden. Ook de werkverschaffing uit die dagen 
was vaak weinig effectief en allerminst populair. 

De bereidheid tot een ingrijpende aanpak van werkloosheidsbestrijding 
en heroriëntering in binnen- en buitenlandse verhoudingen ontbrak bij 
verreweg de meesten. Het was zodoende geen wonder, dat oorlog en 
bezetting als een enorme schok ervaren werden, waardoor velen als het 
ware verdoofd en anderen wakker geschud werden. 

Toch zou een verkeerde indruk gewekt kunnen worden alsof in 
Breukelen in die jaren dertig niets goeds gebeurde. Velen beleefden in hun 
kerken, scholen, organisaties, bedrijven en gezinnen hun menszijn met 
eikaar ais een rijke gave. Er was allerwegen ook zorg voor elkaar en die 
zorg ging ook wel over de grenzen van de zuilen heen. De handen werden 
ineengeslagen als er iets, al was het weinig, gedaan kon worden voor 
werklozen en zieken. Er werd vaak ook "stil" geholpen. 

Ook op andere gebieden was er een positieve instelling. Organisaties als 
de kruisverenigingen reikten over kerkelijke scheidingen heen. In een 
organisatie als de "Burgerwacht" toonden jongeren en ouderen uit allerlei 
kringen zich bereid zich in te zetten voor vaderland en vorstin. 

Er werd vaak voor weinig loon, salaris of winst trouw en hard gewerkt, 
zowel door werkgever als werknemer. Zeker niet te vergeten de vrouwen, 
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Afb. 2, Stationsweg, vanaf ongeveer de Engel de Ruyterstraat, gezien in de richting 
van de Straatweg, in de jaren negentien dertig. Het draaibrugje naar het huis La 
Bohème, nu verdwenen, is links op de voorgrond zichtbaar. (Prentbriefkaart.) 

moeders en meisjes die, thuis of bij anderen, moesten zorgen met geringe 
inkomsten toch brood op tafel en schone kleren gereed te hebben - hoeveel 
getob gaf niet in koude winters de verwarming. Niets dan bewondering 
past voor de ware 'levenskunst" die ook hier in Breukelen vertoond werd. 

De gemeenteraad over de werkloosheid 

De sociaal-economische omstandigheden kwamen ook meermalen in de 
gemeenteraad aan de orde. 

Voorstellen van het raadslid C. de Ruyter (RK) en van de arbeiders
organisaties een verordening te maken betreffende de uitkeringen aan 
werklozen en behoeftigen werden telkens weer afgewezen (notulen van 15 
december 1931, 12 januari en 4 maart 1932). Pas in de vergadering van 2 
november 1932 werd een regeling vastgesteld. 

Intussen moet wel opgemerkt worden dat B&W zorgden dat de 
steunverlening in Breukelen toch niet bij die in de omringende gemeenten 
achterbleef. De regeling gaf aan dat een gezin per week f. 9,00 + f. 0,75 per 
kind kreeg en ongeorganiseerden f. 8,00 per week, kostgangers f. 5,00 per 
week. later door Den Haag verhoogd tot f. 6,00. De kolentoeslag bedroeg 
f. 1,00 per week. Normale arbeidslonen varieerden toen van ca. f. 12,00 tot 
f. 18,00 per week. Het aantal werklozen bedroeg in 1932 tussen 30 en 40, 
het batig slot van de begroting 1932 f. 6086,32. 

Raadslid C. de Ruyter liet geen gelegenheid voorbijgaan om te pleiten 
voor tewerkstelling van werklozen bij elk karwei dat de gemeente 
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uitvoerde of opdroeg. Een voorstel tot verbetering van de riolering - kosten 
f. 7000 - door werklozen werd in de vergadering van 9 oktober 1931 nog 
afgewezen, maar B&W en alle raadsleden raakten toch langzaam overtuigd 
van het nut van werkverschaffing. Op 28 mei 1936 werd besloten werk
lozen te laten helpen bij het schoonmaken van vuile sloten à f. 15,00 tot 
f. 18,00 per week en aan de heer Goudstikker subsidie te verlenen voor 
tewerkstelling op Nijenrode van 8-10 werklozen tot 40-70% van het loon. 

Politieke klimaat: het algemene beeld 

De grote vijand was voor zeer velen in de jaren dertig het goddeloze 
communisme uit Rusland, dat alle christelijke waarden bedreigde. Zowel de 
pers als de voorlichting vanuit diverse organisaties hamerden steeds op dit 
aambeeld. Ook van het gematigder socialisme was, dacht men, weinig heil 
te verwachten, gezien de verdenking van hang naar revolutie, die niets dan 
onheil kon brengen. Zodoende vonden linkse stromingen weinig aanhang in 
Breukelen, maar kreeg de nationaal-socialistische propaganda met haar 
verwijzing naar christelijke waarden en handhaving van wet en gezag wel 
enkelen in haar ban. 

Deze tendens zou zich veel sterker voorgedaan hebben, als niet voor het 
overgrote deel van de bevolking de geestelijke leiding vanuit de kerken 
van doorslaggevende betekenis was geweest. Die leiding was, zowel van 
protestantse als van rooms-katholieke zijde, principieel anti-fascistisch of 
nationaal-socialistisch. 

Hoe weinig bewust van de dreigende gevaren van oorlog en bezetting 
velen ook waren, men stond afwijzend tegenover wat zich aandiende als 
een nieuw soort nationalisme, alsof men aanvoelde dat dit leiden moest tot 
geweld en gevaar. 

Hoewel sterke anti-communistische en zelfs anti-socialistische tendensen 
levensgroot bij vele traditioneel en conservatief denkende mensen aan
wezig waren, bleek toch de nationaal-socialistische propaganda op het 
overgrote deel van de bevolking weinig vat te hebben. Slechts sommigen 
gingen, door de crisis-ellende gedreven, openlijk, of alleen sympathiserend, 
achter de NSB aan. Bij hen die min of meer beïnvloed werden, speelde een 
autoritair-conservatieve karakterstructuur in het bijzonder bij leidende 
politieke en maatschappelijke personen een overwegende rol. 

Moeilijk, ja onmogelijk, is het voor latere geslachten zich in te denken 
hoe vijftig jaar of meer geleden mensen leefden en werkten. 

Nog veer enige feiten uit de raadsvergaderingen 

Uit vele raadsverslagen blijkt dat Breukelen op z'n eigen bescheiden 
schaal in die jaren dertig toch op weg was naar een nieuwe tijd. B&W 
gingen daarin voor en de meerderheid van de raadsleden volgde. 

In de notulen van 16 februari 1931 vinden we een voorstel tot opheffing 
van de tol bij de Portengense brug en in die van 1 april 1932 van de tol bij 
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Afb.3 Luchtfoto van Breukelen omstreeks 1930 
(Origineel in de bibliotheek van Nijenrode Universiteit voor Bedrijfskunde ) 

de Galgerwaardse brug. Het werd intussen wel tijd deze resten uit 
vervlogen tijden te verwijderen nu reeds een autosnelweg Amsterdam -
Utrecht op stapel stond. In de vergadering van 8 december 1936 kwam een 
raadslid met het idee of het zin zou hebben daarvoor de Oud-Aase dijk aan 
te bieden. 

Ook het woonwagenterrein was een onderwerp van voortdurende zorg 
voor de vroede vaderen. Notulen van juni, augustus en september 1935 
maakten melding van verplaatsing vanaf de Looversdijk naar de Kanaal-
dijk. 

Uitbreidingsplannen voor Eendracht en Poel werden op stapel gezet, 
verbetering van wegen en straten, demping van vieze sloten, van dat alles 
en van veel meer getuigen de notulen van de raad en die van B&W. 

Opvallend is dat er zo weinig aandacht was voor de dreiging van een 
naderende oorlog. Alleen in de notulen van 13 maart 1936 werd vermeld 
dat één der leden (bij de aanschaf van een sirene) wees op de mogelijkheid 
van luchtgevaar en de vraag stelde of enige oefening voor handelen bij een 
aanval niet gewenst zou zijn. Ook de notulen van 29 juni 1940, de eerste 
vergadering na het begin van oorlog en bezetting, vermeldden dat burge
meester Röell oproept tot eerbiedige nagedachtenis van de gevallenen en 
tot eendrachtige samenwerking. 

Auteursrecht foto J C. Wisse (blz, SI ): Drukkerij/uitgeverij G. van Dijk BV., Breukelen. 
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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. 

Literatuur 

1 H.A. van Zwieten, 1986. Gegroeide grenzen: een verkenning van Breukelens 
grondgebied. Tijdschrift Historische Kring Breukelen. jaargang 1.. nr. 1, blz. 5 - 10. 
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Samsom. Alphen aan den Rijn, blz. 2-4. 

3 Anoniem. 1952. HetRegthuys (te Breukelen) 1877 - 19"52. Eigen uitgave van firma 
HetRegthuys, Breukelen, 16 blz. 

4 Provinciaal-Blad van Utrecht. 1858. nr. 12. 
5 M.A. Prins-Schimmel. 1984. Boom en Bosch, De geschiedenis van het huis en zijn 

eigenaren. Gemeentebestuur van Breukelen, Breukelen, 32 blz. 
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Bezoek van Mattys Decker aan de Vecht
streek in 1748 

A.C. Bijsmans 
Mr. G. Groen van Prinstererlaan 135, 1181 TS Amstelveen 

De 31ste mei 1748 was, ondanks de stevige wind die er waaide, een 
mooie dag. 

In Helievoetsiuis arriveerde om 12 uur 's middags de Engelse postboot 
'Captain Hunt". Aan boord bevond zich de bijna 70 jaar oude Sir Matthew 
Decker, die 46 jaar daarvoor de Republiek als Mattys Decker had verlaten. 

Mattys Decker werd geboren in de Amsterdamse Nes in 1679. Zijn 
familie behoorde tot de redelijk welgestelde handelaren in laken en linnen. 
Oorspronkelijk kwamen ze uit Vlaanderen, maar tijdens de geloofs
vervolgingen onder de Spaanse hertog van Alva, in de tweede helft van de 
16de eeuw, vluchtten ze daarvandaan om zich in eerste instantie in 
Bloemendaal te vestigen en later in Amsterdam. Van Mattys' jeugdjaren 
weten we weinig, een enkele door hemzelf vertelde bijzonderheid daar
gelaten. In 1702 vertrok hij, 23 jaar oud, om voor ons onbekende redenen, 
naar Engeland. In wat zijn tweede vaderland zou worden ging het Mattys 
voor de wind. Hij maakte fortuin als handelaar en bankier en werd in 1716 
door de Engelse koning George I in de adelstand verheven. Zo werd Mattys 
Decker Sir Matthew Decker. 

Het hoogtepunt van zijn carrière viel 13 jaar later in 1729, toen hij niet 
alleen direkteur was van de Engelse Oostindische Compagnie, maar tevens 
High Sheriff van Surrey en lid van het Parlement voor Bishop Castle. Decker 
behoorde dus zeker vanaf dat moment tot de Engelse elite en mocht zich 
een financieel wei-vermogend man noemen, die bovendien zeer invloed
rijke vrienden en kennissen had. Hiertoe behoorden niet in de laatste plaats 
de Engelse koningen George I en George II, maar tevens de schoonzoon van 
de laatste, onze latere (in 1747) Prins en Stadhouder Willem IV. Hoewel hij 
was verengelst, verloor Decker nooit zijn oude vaderland, de Republiek, uit 
het oog. Hij bleef behalve met familieleden ook contacten onderhouden met 
financieel-economische relaties. Naast dit alles was Decker levens een 
verdienstelijk economisch schrijver. Het waren deze geschriften die hem tot 
éen van de belangrijkste voorlopers van Adam Smith maakten. Deze 
econoom verwees dan ook in zijn beroemde werk uit 1776 "An inquiry into 
the nature and causes of the wealth of nations" naar het welbekende plan 
van Decker. 

Reis met dubbele bedoeling 

Een geheel ander plan van Decker was zijn reis naar de Republiek in 
1748. Hij moet dit plan al lang gekoesterd hebben: immers aan het einde 
van het dagboek dat hij ons van deze tocht heeft nagelaten schrijft hij, 
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Afb. 1. Sir Matthew Decker, geboren Mattys Decker. 

dankbaar te zijn dat met Gods hulp deze lang gewenste reis zo voorspoedig 
verlopen is. 

De reis had naast het aanhalen en verstevigen van oude familie- en 
vriendschapsbanden ook een politiek doel dat uit zijn dagelijkse 
aantekeningen niet direkt naar voren komt. In combinatie echter met 
contemporaine literatuur en hedendaagse studies over de 18de eeuw wordt 
een en ander al snel duidelijk. Een belangrijke aanwijzing is te vinden in 
het boek van Charles Wilson over de financiële en economische handels
betrekkingen van Engeland en de Republiek in de 18de eeuw. Wilson toont 
aan de hand van materiaal uit Engelse archieven aan dat Decker tot die 
groep van van origine Hollandse handelaren en bankiers behoorde, waar
van de Engelse regering maar al te graag gebruik maakte. Ze waren 
uitermate geschikt voor reisjes naar het oude vaderland die soms een 
financieel of zelfs een semi-diplomatiek karakter hadden. 

Engeland had niet alleen interesse in de financieel-economische toestand 
van de Republiek, zo vlak na de zeven jaar durende Oostenrijkse 
Successieoorlog, maar ook in de vraag hoe betrouwbaar en bruikbaar deze 
bondgenoot was voor Engeland in haar poging greep te blijven houden op 
het Europese vasteland. Deckers dagboek is het concrete bewijs hiervoor en 
mogelijk zelfs het enige dagboek dat we hebben van zon semi-
diplomatieke reis. Het dagboek bevestigt tevens dat Decker zich leende 
voor zulke min of meer ondergrondse (spionage)-activiteiten, op zoek naar 
informatie die voor Engeland van belang kon zijn. 
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Hij praatte dan ook niet voor niets met vele burgemeesters (onder 
andere die van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam), rijke tot zeer rijke 
kooplieden en de invloedrijke kring rond Willem IV. Dat niet iedereen daar 
even blij mee was blijkt wel uit het journaal van Willem Bentinck, heer van 
Rhoon. 'Onze dikke tribuun', zoals Willem IV zijn belangrijkste adviseur wel 
noemde, schreef vlak voor Deckers komst: "Decker staat op het punt 
hiernaartoe te komen. Zonder twijfel met het doel om ondergronds te 
wroeten in de steden van Holland. Hij beschikt daar over kennissen en 
verbindingskanalen die onmogelijk te ontdekken zullen zijn. Hij zal het zo 
spelen dat men het pas in de gaten heeft wanneer het te laat zal zijn." 
Onaangenaam getroffen was Willem Bentinck dan ook toen hij deze zo 
gewantrouwde Decker aantrof bij Willem IV waar deze een door hem 
ontworpen economisch plan aanbood ter vervanging en verbetering van het 
op dat moment zo gehate belastingpachterssysteem. Dit systeem leidde juist 
tijdens Deckers reis tot heftige oproeren in het gehele land. Decker is 
hiervan in Amsterdam ooggetuige geweest. 

Tijdgebonden kijk op de Vechtstreek 

Van 9 tot 17 juni en van 11 tot 19 juli 1748 verbleef Decker in de 
Vechtstreek. Hij reisde daar als een heer van stand met het grote 
admiraliteitsjacht, privé-vaartuigen en koetsen. Hij liet zich, net als de vele 
andere bezoekers voor en na hem die hun indrukken daarbij op schrift 
stelden, meestal in algemene bewoordingen uit over de Vechtstreek en 

Afb. 2 Guntersteio zoals het er uitzag toen Decker het bezocht. Tekening van J. de 
Bever, gedateerd 15 augustus 1747 
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haar buitenplaatsen. De tochtjes door de Vechtstreek naar Loenen of 
Maarssen waren hem aangenaam want "we zagen een groot aantal land
huizen aan beide zijden van de rivier" of "we zagen in het voorbijgaan een 
groot aantal fraaie landhuizen". 

Een enkele maal weidt Decker uit over het huis of de tuin en vertelt hij 
iets over de kostbaarheid of aanleg van het geheel. Maar in het algemeen 
krijgen de buitens de korte typering "a fine house" of "a noble house". 
Diepgaande details worden dus niet vaak vermeld. Toch moeten we de 
opmerkingen die Decker over de buitens maakt niet als oppervlakkig en 
dus onbelangrijk terzijde schuiven. In zijn boek "De buitenplaatsen aan de 
Vecht" schrijft Dr. Renimet van Luttervelt in een anart hoofdstuk over "De 
waardering van de Vechtstreek in de 17, 18 en 19e eeuw". "Bij het 
doorlezen van de reisjournalen van vreemdelingen in ons land", schrijft hij, 
"moet men bedenken dat deze niet als de moderne reizigers reisden, die 
overal het oude opzoeken en vaak ruines belangrijker achten dan een 
gebouw van recente datum". De bezoekers van toen waren - en dat gold 
zeker voor de 17de eeuw en al in mindere mate voor de 18de eeuw - nog 
niet aangegrepen door de Romantiek. Ze hadden een duidelijke voorkeur 
voor het nieuwe, het levende. Dat maakt nu juist hun opmerkingen 
belangrijk, hoe summier en naief ze soms ook lijken voor ons, moderne 
lezers. 

Contactpersonen in Breukelen 

Decker bezocht de buitens om verschillende redenen. Het huis 
Gunterstein bijvoorbeeld werd niet zozeer bezocht omdat Decker het huis 
"noble" vond, maar meer vanwege de bewoner, Ferdinand van Collen, heer 
van Gunterstein en Tienhoven, oud-burgemeester van Amsterdam en een 
jeugdvriend van Decker. Vooral met hem onderhield Decker zich over 
actuele politieke zaken. Hij kwam op Decker over als een verstandig en 
gematigd man. "Als er", zo schrijft Decker, "in de Republiek meer mensen 
met zijn opvattingen waren, dan zouden er wel mogelijkheden te bedenken 
zijn om de staatkundige ziekte van dit moment, die in mijn ogen hopeloos 
is, aan te pakken". Overigens een opmerkelijke mededeling, want juist deze 
Ferdinand van Collen gold onder collega-regenten en de burgemeesters van 
Amsterdam als een politiek buitenbeentje. 

De buitens van de doopsgezinde familie De Haan, met wie Decker een 
zeer oude vriendschappelijke relatie had, vormden aangename logeer
adressen. Deze familie bezat maar liefst drie buitens in de Vechtstreek. 
Gerard de Haan bezat Boomoort, zijn broers Jean het buiten Voortwijck en 
François Vroeglust. Overigens is het vermeiden van de buitenplaatsen en de 
eigenaars een voorbeeld van een summier gegeven dat toch vrij belangrijk 
is; het maakt het beeld weer wat completer. Zo is in het eerder genoemde 
boek van Dr. Remmet van Luttervelt de gehele familie De Haan onbekend, 
evenals het buiten Vroeglust (thans met het adres Herenstraat 87 in 
Breukelen). 
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Sommige buitens zoals Boom en Bosch bezocht Decker als puur toeristisch 
genoegen. Boom en Bosch was op het moment dat Decker het bezocht in het 
bezit van Willem ter Smitten en daarvoor van de heer Boendermaker. De 
aanleg van dit buiten was het meest typerende voorbeeld van een huis met 
een tuin waar de ruimte ontbrak voor het doorvoeren van de elders 
gehuldigde grote barok-principes. De symmetrie van lange assen en 
perspectieven kon hier, mede door de toestand van het te bebouwen 
terrein, niet worden toegepast. Hier moest men vijvers, menagerieën, 
berceaux, prielen en vooral ook beeldhouwwerk, kortom alles wat men aan 
bijwerk kende, samenpersen op een klein stukje grond. Het werd zo met 
recht een buiten waar "Hij die het vermogen van het menselijk begrip, 
Natuur en konst wil zien verenigd in een stip" zijn hart kon ophalen. 

Decker vermeldt zijn bezoek aan Boom en Bosch op 13 juni 1748. "We 
aten", zo schrijft hij, "bij de heer François de Haan, nadat we een bezoek 
hadden gebracht aan de tuinen van een zekere Ter Smitten, voorheen 
Boendermaker. Deze tuinen zijn in het klein de mooiste en kostbaarste die 
men kan vinden, met hun fonteinen en watervallen. Ik trof hier een zekere 
Jo van der Meyden, de oppertuinman". Dat Decker de oppertuinman 
vermeldt mag als bijzonder worden gekenmerkt. Juist deze lieden, die in 
feite verantwoordelijk waren voor het onderhoud van deze fraaie buiten
plaatsen, worden nooit met name vermeld. Hetzelfde geldt overigens voor 
de tuinarchitecten waarvan de meesten, behoudens beroemde uitzonde
ringen zoals Daniel Marot, onbekend bleven. 

Tegenstellingen 

De meeste dagen van Deckers verblijf hier vulden zich zo met bezoekjes 
aan huizen, tuinen, vrienden en kennissen. Daarnaast ondernam men 
tochtjes naar bijvoorbeeld Utrecht en vergat men ook de inwendige mens 
niet, door aan boord van privé-jachten koude maaltijden zoals Vecht-aal te 
nuttigen. De dagelijkse aantekeningen van Mattys Decker aan de Vecht 
vertonen zo een welhaast aangename eentonigheid. 

Maar net als in de rest van zijn dagboek is het ook hier de schijn die 
bedriegt. In Utrecht werden, schrijft Decker, vijf mannen en vijf vrouwen 
als gevangenen opgebracht. Ze werden beschuldigd van het plunderen van 
onder andere pachterswoningen, en werden waarschijnlijk opgehangen. De 
vermelding van zon incident temidden van alle genoegens laat ons, evenals 
zijn gesprekken met Ferdinand van Collen en anderen, een grote belang
stelling voor en bezorgdheid over actuele politieke zaken zien. Het waren 
roerige tijden voor de Republiek, dat ontging ook Mattys Decker in de 
Vechtstreek niet. 
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Het gerecht Breukelerwaard 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Dit artikel gaat over drie stukken van het tegenwoordige Breukelen, die 
eeuwenlang één geheel vormden: de Breukelerwaard of Breukelerweert. 
Dat zijn: (1) een groot deel van Breukelen-Noord, ten noorden van de 
Eendrachtlaan, tussen ongeveer de Gijsbrecht van Nijenrodestraat en het 
Amsterdam-Rijnkanaal; (2) het gebied met het Kanaal en de spoorlijn aan 
de oostkant en de Rijksweg A2 aan de westzijde, en van de Evenaars
wetering in het noorden tot de Breukelerwaard(se dijk) in het zuiden; en 
(3) het gebied vanaf de A2 tot op 0 - ca. 200 meter ten oosten van de rivier 
de Aa, met een noord- en zuidgrens als onder (2). Het is voor ons, uit de 
tweede helft van de 20ste eeuw, nog maar moeilijk voorstelbaar dat dit 
alles één samenhangend poldergebied is geweest, met een zeer landelijk 
karakter, en omgeven door andere landelijke gebieden, hoewel met iets 
meer bewoning. Snelweg, spoorlijn, Kanaal en woonbebouwing drukken 
thans op een fors deel van deze streek heel dominant een totaal ander 
stempel. 

Tijdens een bijeenkomst in Boom en Bosch op 16 mei 1987, waarin het 
boek over "Het Dagboek van Sir Matthew Decker" werd gepresenteerd (zie 
ook het artikel van de heer Bijsmans elders in dit tijdschriftnummer), werd 
tevens aangekondigd dat aan de Hogeschool Holland een scriptie en een 
boek1 over de reisbrieven van de 18de eeuwse Johan Raye, Heer van Breu
kelerwaard, in bewerking waren. Met de auteurs werd bij die gelegenheid 
een contact gelegd. Dat werd de aanleiding een aantal beschikbare gegevens 
over de Breukelerwaard in dit artikel samen te brengen. 

Komkleigebied tussen Aa en Vecht 

liet gebied dat de Breukelerwaard is gaan heten, lag in de Middeleeuwen 
als een eiland tussen twee rivierarmen: de Vecht aan de oostkant en de Aa 
aan de westzijde. In dit door rivieren omsloten gebied lagen zowel hogere 
gronden, de oeverwallen, als lagere gronden, die door deze oeverwallen 
omsloten werden. 

Het oppervlak van die lage gronden lag niet alleen lager dan de omrin
gende oeverwallen, maar ook lager dan de veenlanden in de wijdere omge
ving. Hoogtecijfers op de topografische kaart uit 1850 (zie Afbeelding 1) 
wijzen op een hoogteverschil in die tijd van omstreeks een halve meter 
tussen de lagere Breukelerwaardgronden en de genoemde veengronden. 
Daarbij moeten we bedenken dat de lage Breukelerwaard bestond uit kom-
kleigronden , waarin vermoedelijk in de periode sedert de ontginning min
der klink is opgetreden dan in de veenlanden. Oorspronkelijk zal dit kom-
kleigebied dus echt het karakter van een kom hebben gehad, een laagte die 
meestal of in ieder geval regelmatig onder water zal hebben gestaan. 
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Pas laat in ontginning gebracht 

Een nadere aanwijzing dat er in deze streek een moerassig gebied aan
wezig was levert de stichtingsoorkonde uit 1138 van de kerk van Nieuwer 
Ter Aa. Daarin is sprake van de gelovigen die wonen bij het meer (of 
bassin), dat de A genoemd wordt (". . . juxta lacum, qui vocatur A")r Deze 
plaatsaanduiding in een bisschoppelijk document doet vermoeden dat dat 
waterbekken toen een algemeen bekend landschappelijk element was. en 
dus een gebied besloeg met een omvang van enige betekenis. Een speur
tocht door het beschikbare kaartmateriaal levert geen andere voor de hand 
liggende plaats op waar dat bekken gelegen kan hebben dan het gebied van 
de latere Breukelerwaard. Als dit juist is. zou het betekenen dat de lage 
Breukelerwaard pas na 1138 in ontginning werd genomen. Dat is laat in de 
tijd. vergeleken met de omringende streken aan de westkant van de Vecht. 

De door de mens aangebrachte verkaveling van het gebied levert een 
aanvullend argument op voor deze veronderstelling. Op een kaart uit 1701 
(zie Afbeelding 2) , alsmede op een pre-kadastrale kaart uit 1810 (zie Af
beelding 3F valt op dat de verkaveling in de lage Breukelerwaard een 
regelmatig karakter heeft. Dit in tegenstelling tot de hogere, omringende 
landstreken - de oude oeverwallen van de Vecht en de Aa - waar die 
verkaveling juist nogal onregelmatig was. 

De oude begrenzing van de Breukelerwaard is niet altijd even duidelijk. 
Vaak lijkt de naam in het bijzonder betrekking te hebben op het regelmatig 
verkavelde gebied, maar er zijn ook oude documenten waarin de naam 
Breukelerwaard voor een gebied van wat ruimere omvang lijkt te worden 
gebruikt. In de loop der eeuwen werd de beperktere inhoud gangbaarder. 

Aartsdiakonale toedeling 

Vanaf de tijd van de ontginning vormde de Breukelerwaard een 
afzonderlijke bestuurlijke eenheid, naar de gewoonte van die tijd een 
gerecht genoemd. 

Evenals de meeste andere gerechten binnen het gebied van het huidige 
Breukelen kwam de Breukelerwaard te behoren tot een aartsdiakonaat, in 
dit geval dat van Sint-Marie" Wanneer dat inging heb ik niet precies 
kunnen achterhalen. In een document van 11 november 1352 uit het 
archief van het Kapittel van Sint-Marie is echter sprake van het bezit van 
de tijns, de tienden7 en het gerecht van Breukelerwaard, die "den Capetel 
voerseijt van ouds toebehoort hebben"8 Het ging toen dus reeds duidelijk 
om oude rechten die onbekend ver in het verleden teruggingen. 

Afb. 1 (op de bladzijde hiernaast). Gedeelte van de topografische kaart uit 1830 (Topo
grafische Atlas. Rijksarchief te Utrecht, inv. nr. 113b). De Breukelerwaard werd toen 
al wel doorsneden door de spoorlijn, maar nog niet door het Amsterdam-Rijn kan aal en 
de Rijksweg A2. De Breukelerwaard lag destijds 1,68 meter onder het toenmalige 
Amsterdams Peil, de Honderdsche Polder op - 1,21 meter, de Polder Oud Aa op - 1,19 
meter, de Oukoper Polder op - 1,17 meter en de Mijndense Polder op - 1,00 meter. De 
Breukelerwaard lag dus als een ca. 0,5 meter diepere kom in het landschap 
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Er zijn sterke aanwijzingen dat een gebied dat aan een van de jongere 
aartsdiakonaten toeviel gewoonlijk daaraan werd toebedeeld nog voordat 
het in cultuur werd genomen. De meeste van deze toedelingen dateren uit 
de 11de eeuw. 

Mini-gerecht binnen de Breukelerwaard 

Binnen het gerecht Breukelerwaard lag nog een mini-gerecht ter grootte van vijf 
viertel (20 morgen of ca 17 hectare) land, met gerecht, tijns en tiende. Tegen het 
einde van de 14de eeuw had Hadewich uten Enge dit mini-gerecht van de bisschop van 
Utrecht in leen Vóór 1394 droeg zij het weer aan haar leenheer op, die het vervol
gens in leen uitgaf aan Gerijt van der A, Het bleef in leen bij die familie Van der A tot 
in ieder geval het midden der 16de eeuw." Bij name bekende leenhouders waren 
achtereenvolgens na de reeds genoemde Gerijt: Gijsbert van der A (zoon van Gerijt), 
opnieuw een Gerijt van der A (zoon van Gijsbert), Agniese van der À (dochter van de 
tweede Gerijt, getrouwd met Gerijt van Renesse), Johan van Renesse van der A (klein
zoon van die Agniese en Gerijt van Renesse) en Adriaan van Renesse van der A (broer 
van Johan). Het geslacht Van der A (of Aa), later Van Renes(se) van der A, bewoonde 
het slot Ter Aa ^" T.ater werd dat nok wel het Huis ter Nes genoemd. * Het lag even 
builen het dorp Nieuwer Ter aa, 

Verpachting van gerecht en belastingen 

We richten onze aandacht verder op het eigenlijke gerecht Breukeler
waard, dat was toebedeeld aan het Kapittel van Sint-Marie. 

Als te doen gebruikelijk verpachtte ook dit kapittel meestal zijn rechten. 
De hoogte van de geldelijke opbrengsten van het gerecht en de belastingen 
was ieder jaar weer een onzekere zaak. Als er in een jaar weinig gerechte
lijke zaken passeerden, dan wel zich een misoogst of veel veesterfte voor
deed, waren de opbrengsten voor de rechthebbende laag. Het omgekeerde 
kon natuurlijk ook gebeuren. Een kapittel was gewoonlijk echter het meest 
gebaat met zekerheid over de inkomsten waar het in de komende jaren op 
kon rekenen. Dat was het geval bij verpachting van de rechten tegen een 
jaarlijkse pachtprijs. Mee- en tegenvallers werden daarmee een zaak voor 
de pachter; hij droeg een ondernemersrisico. 

De oudste pachtovereenkomst die in het archief van het Kapittel van 
Sint-Marie bewaard is gebleven dateert van 11 november 1352. Pachter 
van het gerecht, de tijns en de tienden van Breukelerwaard werd toen Gijs
bert (Gijsbrecht) van Nijenrode (heer van kasteel Nijenrode van 1351 tot 
1396). De pacht was een persoonlijke zaak. Bij het overlijden van Gijsbert 
zouden zijn erfgenamen geen aanspraken mogen ontlenen aan de door hem 
aangegane overeenkomst. 

Toch bleef de pacht geruime tijd in handen van leden van de familie Van 
Nijenrode. Op 1 december 1392 werd de toen ongeveer 20 jaar oude Johan 
van Nijenrode, zoon van Gijsbert van Nijenrode en Margaretha van den Rijn, 

I ? de nieuwe pachter. Hij was een halfbroer van Otto van Nijenrode. die in 
de jaren 1396 - 1430 kasteelheer was. 

Op 15 februari 1418 sloot het kapittel een pachtovereenkomst met 
Gijsbert van Nijenrode van Velzen en Hendrik van den Rijn gezamenlijk.13 
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Afb 2 Gedetailleerde kaart van de Ambachtsheerlijkheid Breukelerwaard, in septem
ber 1701 gemaakt door de landmeter Justus van Broeckhuysen (zie zijn handtekening 
midden onder) in opdracht van de heer Van Raye Heer van Breukelerwaard In tegen
stelling tot wat thans gebruikelijk is. is het noorden niet boven, maar rechtsonder 
(zie de kompasroos linksboven op de kaart). Let op de regelmatige verkaveling van 
het gebied. Links de Vecht en de Herenweg (thans Straatweg) tot aan de dorpskerk. 

Die pacht gold voor een periode van 10 jaar. Op wie in de daarop volgende 
42 jaar de keus van het kapittel viel is onduidelijk. Evenzo wanneer en 
waarom er een eind kwam aan het pachterschap van de Van Nijenrodes. 

In 1470 pachtte Hubert van Pallaes de grove en smalle tienden van de 
Breukelerwaard van het Kapittel van Sint-Marie voor een periode van 20 
jaar. Over de pacht van het gerecht werd toen niet gesproken. Of dat aan 
iemand anders was verpacht, dan wel of het kapittel zelf een schout had 
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Afb. 3 Pre-kadastrale kaart van de Breukelerwaard uit 1910, gemaakt in verband met 
de belastingheffing (verponding). Let op de noordpijl die naar linksboven wijst In 
bet noordwesten strekte de Breukelerwaard zich uit tot aan de rivier de Aa. In het 
noorden grensde de Breukelerwaard aan het gerecht Ter Aa; in het zuidwesten, oosten 
en zuidoosten aan Breukelen en in het westen aan het gerecht Ruwiel. Ook op deze 
kaart valt de regelmatige verkaveling op Duidelijk is verder te zien dat de boerderijen 
aan de rand van het gebied lagen, aan de Breukelerwaardse dijk. 

aangesteld, heb ik niet kunnen achterhalen. 
In die tijd had de Breukelerwaard duidelijk nog veelvuldig te lijden 

onder wateroverlast. In de overeenkomst met Hubert van Pallaes werd 
bepaald dat indien gedurende de periode van zijn pacht in de Breukeler
waard een watermolen gebouwd zou worden, de jaarlijkse pachtsom het 
dubbele zou gaan bedragen. 4 In het toen nog onbemalen gebied waren de 
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agrarische opbrengsten dus duidelijk nog relatief laag. Het blijft een intri
gerende vraag hoe de boeren van de Breukelerwaard toen woonden. Een 
blijkbaar nog vaak onder water gerakend gebied kan geen aantrekkelijke 
woonomgeving zijn geweest. Maar misschien was de situatie aan de rand 
van de waard minder ongunstig dan verder naar het centrum. 

Wanneer de Breukelerwaard een eigen molen kreeg is niet duidelijk. In 
ieder geval stond er een watermolen in 1601, die het - na ongetwijfeld 
meermalen onder molenmakershanden te zijn geweest - uithield tot 1904. 

1S toen werd overgegaan op stoombemaling. J 

Uit de periode 1490 - 1524 zijn mij tot dusver geen pachters bekend. Het 
archief van het kapittel leverde over deze tijd geen concrete gegevens op. 
Uit de jaren daarna zijn weer diverse overeenkomsten bewaard gebleven. 

Pachters in de 16de eeuw 

Op 23 april 1523 verpachtte het Kapittel van Sint-Marie de tijns, tienden 
en het gerecht van Breukelerwaard aan Hendrik Reijersz. " Dat gebeurde 
toen voor een periode van 10 jaar, ingaande 22 februari 1524, en tegen een 
pachtsom van 11,5 oude Franse schilden en 8 kapoenen per jaar. Het schild 
was een in 1337 geïntroduceerde Franse munt, het oudste goudstuk dat in 
grote aantallen in de Nederlanden circuleerde en daar door vrijwel alle 

1 "7 

vorsten werd geïmiteerd. 
Hendrik Reijersz diende deze periode als schout niet uit. Reeds op 26 

februari 1527 sloot het kapittel een nieuw contract, voor 15 jaar, en wei 
met Hendriks zoon Gijsbert. Het lijkt er op dat Hendrik zijn zoon op deze 
wijze een maatschappelijk opstapje verschafte, want de nieuwe pacht
overeenkomst kwam duidelijk met zijn instemming tot stand en werd ook 
door hem, op verzoek van zoon Gijsbert, bezegeld. De pachtsom lag onge
veer op hetzelfde niveau als in 1523, en werd vastgesteld op 10,5 oude 
schilden, een halve gulden als geslagen door de keurvorsten aan de Rijn en 
8 kapoenen. Het gegeven dat het deel van de betaling dat in natura werd 
opgebracht in 1523 en 1527 enkel uit acht kapoenen bestond, en geen 
jongvee van grotere landbouwhuisdieren omvatte, zou als een vage aanwij
zing gezien kunnen worden dat in de Breukelerwaard, evenals in de omrin
gende ontginningen, de nadruk aanvankelijk vooral lag op de akkerbouw. 

Gijsbert Hendrik Reijersz oefende het ambt van schout niet daadwerke
lijk zelf uit. maar huurde daarvoor Reijer Florisz in. 

Ook het contract van 1527 werd niet uitgediend. Op 5 april 1532 sloot 
het kapittel een rechtstreekse overeenkomst met de genoemde schout 
Reijer Florisz om direct voor hen het schoutambt waar te nemen en de tijns 
en tienden te innen. Reijer hoefde daarvoor geen pacht te betalen, maar 
kreeg van het kapittel een salaris. Er verdween dus tijdelijk een schakel 
uit de gebruikelijke procedure; het kapittel ging zelf enige tijd het onder
nemersrisico dragen. Wat de reden was voor deze toch wel opmerkelijke 
gang van zaken heb ik niet kunnen achterhalen. Misschien was Gijsbert 
Hendrik Reijersz achterstallig geworden in zijn jaarlijkse betaling aan het 
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kapittel. In ieder geval was de uitzonderingstoestand van beperkte duur. 
Op 9 april 1535 vonden het kapittel en Gijsbert Hendrik Reijersz elkaar 
weer2U Ze sloten toen een pachtovereenkomst voor 6 jaar. Op 14 maart 
1541 werd de relatie verder verlengd. Gijsbert Hendrik Reijersz pachtte 
toen gerecht, tijns, krijtende tienden en henneptienden voor een aanslui
tende periode van 4 jaar, tegen een pachtprijs van 4 oude schilden per 
jaar.^1 Een laag bedrag in vergelijking met pachtsommen daarvoor en 
daarna. Over de identiteit van de pachter tussen 1545 en 1565 heb ik geen 
zekerheid. 

De volgende verpachtingsovereenkomst dateert van 9 juni 1565. Toen 
pachtte Jan Harmensz uit Breukelen het gerecht, de tijns en de krijtende-
en henneptienden van Breukelerwaard voor de duur van 3 jaar tegen een 
pachtsom van 14 Karolusguldens per jaar. De Karolusgulden droeg in 
oorsprong de beeldenaar van Karel V en was de eerste gulden ter waarde 
van 20 stuivers. $ Vermoedelijk is het laatstgenoemde pachtcontract in 
1568 met 3 jaar verlengd. Op 18 mei 1571 verlengde het kapittel de 
overeenkomst met Jan Harmensz voor nog 5 jaar, tegen een jaarlijks bedrag 
van 15 Karolusguldens. 4 

De verhoudingsgewijs korte duur van de pachttermijn in het midden van de 16de 
eeuw kan verband hebben gehouden met de schommelingen in het niveau van de 
prijzen en lonen in die tijd, waarbij beide een stijgende tendens vertoonden '5 Het 
ligt voor de hand dat onder dergelijke omstandigheden het kapittel meer mogelijk
heden wenste te hebben om tot aanpassingen van de pachtprijs, in voor hen gunstige 
zin, te kunnen komen 

De pachtprijs van 15 gulden moeten we zien tegen de achtergrond van die tijd. Het 
jaarinkomen van een geschoold vakman in de stad die een vol jaar werk had lag toen 
rond de 100 gulden Ik heb redenen om te veronderstellen dat het jaarinkomen voor 
de mensen in de Breukelerwaard aanmerkelijk onder dat bedrag lag, zeker voor de 
boerenarbeiders, maar vermoedelijk ook voor de boeren. Gegevens van elders duiden 
er op dat zelfs op een goed renderend boerenbedrijf de tarweopbrengst bij de oogst 
gemiddeld niet uitkwam boven het tienvoudige van de gebruikte hoeveelheid zaaizaad 
en de gemiddelde melkopbrengst per koe in 1571 nog maar een derde bedroeg van de 
opbrengst in 1971 " 

Enig grof rekenwerk leidt tot het vermoeden (onder veel voorbehoud 
geuit, want de beschikbare gegevens zijn schaars) dat de gemiddelde 
opbrengst voor de pachter van gerecht, tijns en tienden het twee- tot 
drievoudige belopen kan hebben van de pachtsom. 

Hennepteelt 

Het is opmerkelijk dat in de overeenkomsten uit 1535, 1541, 1565 en 
1571 de henneptienden afzonderlijk werden vermeld. 

Hennep werd in die tijd zowel voor de lange, sterke, niet rottende bast
vezel als om het zaad verbouwd. Die hennepvezel diende voor de vervaar
diging van touwwerk, bindgaren en ook voor grove weefsels, waarbij het 
vooral op stevigheid aankwam (bijvoorbeeld zeildoek; later ook brand
slangen). Hennepzaad was een gewaardeerd handelsprodukt. In wissel-
bouwstelsels die toen als modern golden werd hennep nogal eens geteeld in 
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Aft. 4. De boerderij Maria Hoeve, thans genummerd Breukelerwaard "5 (foto H. van 
Waiderveen, 5 september 1987; foto-archief Historische Kring Breukelen). 

77 het braakjaar. De teelt had het beste resultaat op vruchtbare, diep 
bewerkte, vochtige grond. 

Een wat latere bron bevestigt dat er in de Breukelerwaard in de 16de 
eeuw enige hennepverbouw plaatsvond. Een inventarisatie in 1597 leerde 
dat er toen acht mensen daar hennepwerven hadden, met een gezamenlijke 
oppervlakte van 4 morgen, 1 hont en 39,5 roeden. 8 Dat was ca. 2% van de 
totale toenmalige oppervlakte van de Breukelerwaard. In eerdere jaren zal 
het hennepareaal echter veel groter zijn geweest. In 1535 werd bepaald 
dat de pachtsom voor de henneptienden afzonderlijk niet minder dan 8 
Karolusguldens moest bedragen. In dat jaar was er dus inderdaad veel 
akkerbouw in de Breukelerwaard; de bijdrage daaruit tot de inkomens van 
de boeren zou in de verdere loop van de 16de eeuw minder geworden 
kunnen zijn. 

De familie Raye 

In de 17de eeuw kwam er voor de Breukelerwaard door verburger
lijking een eind aan de uitoefening van de aartsdiakonale rechten. Op 30 
januari 1660 verkocht het Kapittel van Sint-Marie de gerechtsheerlijkheid 
voor 6600 gulden aan de Amsterdamse suikerraffinadeur Johan Raye. " De 
verkoop behelsde het dagelijks gerecht, de tijns, de grove tienden, smalle 
tienden, henneptienden en krijtende tienden en de visserijrechten. 

Het motief voor de aankoop door Raye is onduidelijk. Vermoedelijk ging 
het vooral om de status die hij aan de titel 'Heer van Breukelerwaard" 
meende te kunnen ontlenen. In bestuurlijk opzicht was de Breukelerwaard 
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nooit een gerecht van grote betekenis. Bij de inning van de belasting op de 
consumptieve goederen in 1729 werden in de Breukelerwaard zes 
belastingplichtigen ge t e lde 0 Een boek uit 1 7 7 2 ^ , maar voor een groot 
deel gebaseerd op wat oudere gegevens, meldt het volgende: "De Ambagts-
heerlykheid BREUKELERWAARD, een streek lands van honderd zes en 
negentig morgen, en vyf honderd roeden, zonder eenig Heeren Huis, legt by 
het Dorp Breukelen, tusschen de Vegt en het watertje ter Aa. Zy strekt ten 
westen aan de Heeriykheid Ruwiel, ten noorden aan ter Aa, en ten oosten 
aan het Staaten, of Orts Geregt van Breukelen, Zy behoort thans aan den 
Heere de Ray, en, in 't jaar 1748, telde men 'er maar vyf huizen." 

Tot de jaarlijkse inkomsten die de heer van Breukelerwaard ten tijde 
van de Rayes uit deze heerlijkheid genoot behoorden ook enkele stuks 
jongvee. Dat kan er op duiden dat inmiddels de veehouderij in dat gebied in 
betekenis was toegenomen. 

De laatste Johan Raye die zich Heer van Breukelerwaard noemde, een 

Afb 5 De indeling in bestuurlijke eenheden (gerechten) in het noordwesten van de 
provincie Utrecht kort voor het uitroepen van de Bataafse Republiek op 18 januari 
1795; 63 = Breukeleveen, 64 = Breukeien-Proostdij, 72 = Loenersloot-Oukoop-Ter Aa. 77 = 
Ruwiel. 78 = BREUKELERWAARD. 79 = Breukelen-Orttsgerecht of -Statengerecht. 80 = 
Breukelen-Nijenrodegerecht (Ronde Dorp van Breukelen. Oud Aa en Otterspoorbroek), 
81 = Vijfhocvcn. 82 -Gieltjesdorp, 83 - Woordeinde van Portengen, 84 = Zuideinde van 
Portengen. De met hoofdletters aangeduide gerechten maakten toen deel uit van de 
provincie Holland (waaronder B = Oud-Loosdrecht. C = Nieuw-Loosdrecht, D = Mijnden): 
de met gewone letters aangeduide gerechten waren in begin 1795 nog Utrechts, maar 
zijn later naar Holland overgegaan (bijvoorbeeld k = Kortenhoef en Riethoven). 
(Gedeelte van een kaart van WA.G Perks, in Provinciale Almanak voor Utrecht 1962.) 
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achterachterkleinzoon van de Johan Raye uit 1660 en de schrijver van de 
reisbrieven genoemd in de inleiding, overleed, ongehuwd en kinderloos, in 
1823. Hij had acht erfgenamen, maar geen van hen droeg meer de naam 
Raye.52 

Einde van het gerecht Breukelerwaard 

Inmiddels was echter de bestuurlijke situatie van de Breukelerwaard 
wezenlijk veranderd. Op 18 januari 1793 was de Bataafse Republiek 
uitgeroepen. De nieuwe landsregering kende aan de inwoners (de "volken") 
van de gerechten (zie Afbeelding 5) democratische rechten toe. Ze mochten 
hun eigen vertegenwoordigers gaan kiezen, in plaats van dat die werden 
benoemd door de ambachtsheer of het gewestelijk gezag. Uit de toegekende 
soevereiniteit vloeide ook voort dat de inwoners konden voorstellen hun 
gerecht met een ander gerecht te combineren of het in delen te splitsen. De 
inwoners van het gerecht Breukelerwaard maakten van die eerste moge-

2 2 

rijkheid gebruik.^ In dat gerecht woonden toen drie boeren en drie dag
gelders, die te zamen geen eigen schout en secretaris konden onderhouden. 
Ze wensten aansluiting bij Breukelen-Nijenrodegerecht, wat gebeurde. 

Bij de staatsregeling van 1798 werd het aantal gerechten aanzienlijk 
teruggebracht. Breukelerwaard werd toen onderdeel van een gerecht 
Breukelen, samen met Ruwiel (zonder Ter Aa), Breukelen-Statengerecht, 
Breukelen-Nijenrodegerecht, Loefsgerecht van Ruwiel, Noordeinde van 
Portengen, Zuideinde van Portengen, Vijfhoeven, Gieltjesdorp, Breukelen-
Proostdijgerecht (ook Breukelen-St. Pietersgerecht genoemd) en Breukele-
veen.-" 

Bij de staatsregeling van 1801 werden de gerechten van 1795 hersteld. 
Breukelerwaard bleef bij Breukelen-Nijenrode. 

In 1810 werd Nederland bij Frankrijk ingelijfd. In 1812 werd een 
nieuwe bestuurlijke indeling voorgesteld, in gemeenten - niet langer 
gerechten. Er ontstond een gemeente Breukelen, ongeveer gelijk aan het 
gerecht Breukelen uit 1798 (maar zonder Breukeleveen).^ 

Na het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 werd Nederland een 
koninkrijk. Dat ging de bestuurlijke zaken opnieuw regelen. Bij Koninklijk 
Besluit van 1 november 1815 kwam een herziene gemeentelijke indeling 
tot stand. Daarbij werd een gemeente Ruwiel gevormd, bestaande uit de 
voormalige gerechten Ruwiel en Breukelerwaard, in combinatie met 
Nieuwer Ter Aa.-5'* 

Dit was niet de laatste bestuurlijke herindeling. Maar het gerecht 
Breukelerwaard had nu wel definitief opgehouden als zodanig te bestaan. 

Noten 

1 A. Doedens en L Mulder, 1987. Een Levenslustig Heer op Reis. Bosch en Keuning. 
Baarn, 96 blz. 

2 Bodemkaart van Nederland, Schaal 1 : 50 000. Blad 31, Oost Utrecht, uitgave 1970. 
Stichting voor Bodemkartering. Wageningen Geomorfologische kaart van Neder
land 1 : 50 000. Blad 31, Utrecht, uitgave 197"). Stichting voor Bodemkartering. 
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Mededelingen van het bestuur 

Activiteiten 

Eerder dit jaar kwam opnieuw een oude film te voorschijn met veel beelden uit 
Breukelen. Het kost echter meer tijd dan gedacht om deze voor vertoning geschikt te 
maken. Toch hopen we dat we hem kunnen vertonen op onze najaarsbijeenkomst, 
waarvoor u binnenkort een uitnodiging zal bereiken. 

De museumcommissie is goed op gang gekomen, De fotografiewerkgroep heeftal 
heel wat van Breukelen in beeld gebracht, maar hun werk is toch wel vertraagd door 
de slechte weersomstandigheden in de afgelopen zomer 

Het bestuur vertegenwoordigde de HKB bij het 75-jarig bestaan van het Oudheid
kundig Genootschap "Niftarlake" (8 juli 1987), de uitvaart van ons actieve lid JC Wisse 
(11 september 1987; zie ook blz. 81), het 15-jarig bestaan van de Historische Kring 
Maarssen (11 september 1987), bet 80-jarig bestaan van de Historische Vereniging 
Oudheidkamer Rhenen en Omstreken (19 september 1987) en het afscheid van 
gemeentebode C.Hogendoorn (30 september 1987) 

De voorbereidingen voor een historische wandeling door het oude dorp van 
Breukelen maken goede voortgang Binnenkort hopen we zover te zijn dat we met 
kleine groepjes deze wandeling kunnen maken, Gedacht wordt aan een zaterdag- en 
een zondagnamiddag Als u interesse hebt, kunt u zich alvast bij de secretaris, mw 
Van Leeuwen, melden (met opgave van voorkeur voor zaterdag of zondag), in nader 
overleg regelen we dan de datum 

Per 1 oktober 1987 bedroeg het aantal leden van de HKB 332. Helpt u mee er nog wat 
bij te werven, zodat we voor eind 1987 het streefgetal voor dit jaar van 350 bereiken 7 

Oude klederdrachten 

Op initiatief van de Stichting Tussen Vecht en Eem is in 1986 een Werkgroep 
Klederdracht van start gegaan. De belangrijkste taak van deze groep is na te gaan wat 
er nog bewaard gebleven is van oude klederdrachten of onderdelen daarvan (hangt 
er bij uw grootouders nog iets op zolder of ligt er nog wat in de kast ?). De werkgroep 
wil geen voorwerpen verzamelen, alleen kennis (dus aan eigendomsrechten wordt 
niet getornd [), Ook oude foto's zijn van belang en herinneringen aan de aard en het 
gebruik van klederdrachten (welk materiaal werd gedragen, waar kwamen de dragers 
of draagsters vandaan, wanneer werd iets gedragen, waren er verschillen die met de 
godsdienst verband hielden, enz.) Men zou het op prijs stellen ook informatie uit 
Breukelen en omgeving te krijgen. Tevens is er de vraag of iemand uit onze kring aan 
de werkgroep zou willen gaan deelnemen. Wie wat weet, heeft of in die werkgroep 
mee wil doen kan contact opnemen met de secretaris van de HKB, mw. Van Leeuwen. 

Genealogie: v ie varen mijn voorouders, van v i e ben ik familie ? 

Het blijkt dat er mensen in Breukelen zijn die zich met voorouderonderzoek zouden 
willen gaan bezighouden, maar niet goed weten hoe dat aan te pakken. De HKB is 
bereid voor hen een korte cursus genealogie te organiseren. Wie belangstelling heeft 
om mee te doen moet even contact zoeken met de voorzitter 

Gekregen 

Ook ditmaal is er weer reden dank te brengen aan mensen en instanties die ons 
zaken van historisch belang cadeau deden We kregen het boekje Hoe het groeide . . . 
100 jaar parochiekerk Breukelen. alsmede andere documenten inzake de geschiedenis 
van de R.K.-parochie (van Hr. S. Bosman), het boek L.C. Dudok de Wit oftewel Kees de 
Tippelaar, door M. Verkuil (van de schrijver), het studieboekje Met het Vechtbaasje 
door de Vechtstreek (van de Juniorkamer Vechtstreek), een tweedelig rapport Land
goederen, buitenplaatsen en buitenhuizen/villas in de provincie Utrecht, deel V: de 
Vechtstreek en 20 verspreid gelegen objecten (van de Provinciale Planologische 
Dienst Utrecht), de afstudeerscriptie Entre perruques et turbans, over de reisbrieven 
van Joan Raye van Breukelerwaert (van de auteur, Hr, W,N. Flinkenflb'gel te Amster
dam), en diverse kopieën van oude publikaties en documenten. 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: Het in 1672 verwoeste Huis Ter 
Aa; naar een kopergravure uit Lud. Smids, Schatkamer der Nederlandsche 
Oudheden, of woordenboek, behelzende Nederlands steden en dorpen, 
Kasteelen, sloten en Heeren Huizen, oude volkeren, rivieren. Vermaarde 
Luiden in Staat en Oorlog, Oudheden, Gewoontens en Lands wyzen. Derde 
druk. met aantekeningen van P. Langendijk, 1774. Uitg. Gerrit Bom, 
Amsterdam, prent ingevoegd tussen de bladzijden 2 en 3. 


