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Zomaar een brief uit het gemeentelijk 
archief (1813 - 1814) 

H. Polderman 
Eendrachtlaan 21, 3621 DD Breukelen 

Het correspondentie-archief van de gemeente Breukelen-Nijenrode 
begint ongeveer in 1813. Waarom juist 1813 ? Mag ik U dan wat jaartallen 
uit het geschiedenisboekje in herinnering roepen ? 

1789 de Franse revolutie 
1795 de Fransen in ons land 
1795-1806 de Bataafse Republiek 
1806-181Û het koninkrijk Holland 
1810 ons land bij Frankrijk ingelijfd 
1813 bevrijding; herstel der onafhankelijkheid 

Droge jaartallen ? Wie zich in die tijd verdiept, komt altijd weer onder 
de indruk wat een tumultueuze tijd dat geweest is. een tijd waarin zeer 
veel bestaande ordeningen en grenzen in Europa werden weggevaagd. 
Oorlog en geweld waren aan de orde van de dag. De bevrijding in 1813 
betekende dan ook een nieuw begin. 

Maar hoe is de Franse tijd in Breukelen ervaren ? kunnen we wat meer 
zicht krijgen op de gevolgen van een en ander in ons eigen dorp ? 

Er zijn hier geen veldslagen uitgevochten. Maar de inwoners van 
Breukelen hebben vast niet minder te lijden gehad van oorlog en bezetting 
dan elders in het land het geval was. 

Er was een algemene verarming, de handel met het buitenland lag stil. 
De broodprijzen stegen onrustbarend. De belastingen werden opgeschroefd, 
en wat wel het ergste was: er werd een soort dienstplicht ingevoerd om 
Napoleon aan soldaten te heipen. In geschiedenisboekjes is te lezen dat 
15.000 Nederlandse soldaten met Napoleon meetrokken naar Rusland. 
Slechts enige honderden keerden terug. 

Toen Napoleon in 1813 bij Leipzig beslissend was verslagen, stortte de 
Franse heerschappij in. De Franse legers, voorzover nog georganiseerd, 
trokken terug op Frankrijk, op de voet gevolgd door de overwinnaars: 
Russische en Pruisische troepen. 

Om niet afgesneden te worden van het moederland, begonnen ook de 
Franse troepen m ons land terug te trekken. Amsterdam werd ontruimd. De 
Fransen trokken terug op Utrecht, waarbij Breukelen op de route lag. Dat 
zal niet ongemerkt zijn gegaan. 

Dankzij een moedig initiatief van Gijsbert Karel van Hogendorp en zijn 
medestanders in Den Haag werd weer een voorlopige nationale regering 
gevormd, die de soevereiniteit aanbood aan de Prins van Oranje. 

Ook in Breukelen verschenen de proclamaties via aanplakbiljetten, de 
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Wy WILLEM FREDERIK, Prince van 
Orange en Nasfau, aan allen die dit zullen 
zien, Salut! 

Onuitfprekelyk waren myne aandoeningen by de intrede van heden bin
nen deze Hoofdfrad. Teruggegeven aan het Volk, dat ik nimmer opgehou
den heb te beminnen, zag ik my na Negentien Jaren als een Vader in het 
midden van zyn huisgezin. 

Nooit, Nederlanders! zal myne ontvangst in Holland, nooit myne intrede 
in Amfterdam, uit myn geheugen gaan, en, by uwe liefde belove ik het U , 
bedrogen zult gy U niet vinden. Gy wilt het, Nederlanders ! dat ik U meer 
zyn zal dan ik U zonder myne afwezenheid zoude geweest zyn. Uw ver
trouwen, uwe liefde legt de Souvereiniteit in myne handen, en van alle 
zyden dringt men op de aanneming daarvan, wyl de Nood Yan het Vader
land, wyl de toeftand van Europa dit vordert. 

Welaan dan. Ik zal myne bedenkingen aan Uwe wenfchen opofferen ; ik 
aanvaarde wat Nederland my aanbiedt, maar ik aanvaarde het ook alleen on
der waarborging eener wyze Conrtitutie , welke uwe Vryheid tegen volgen
de mogelyke misbruiken verzekert, ik aanvaarde het in het volle gevoel der 
verpligting , welke my deze aanneming oplegt. 

Myne voorouders hebben Uwe onafhangelyKtieid doen geboren worden. 
De handhaving daarvan zal de nimmer ophoudende taak van my en de my-
nen zyn. Ik reken in deze nog altyd eenigzints hachelyke oogenblikken op 
Uwe medewerking en opofferingen, en weldra zal na eene korte infpanning 
geen Vreemdeling meer op Uwen grond aan de geestdrift der herborene 
JNatie, aan de zegepralende Wapenen onzer Bondgenoten, onder Gods hulp, 
tegenftand kunnen bieden. 

Gedaan op het Raadhuis van Amfterdam, den aden December, 1813. 

(Was getekend) V . F. Prins van Orange. 

(Lager ftond) Ter Ordonnantie van Zyne Hoogheid 

VAN DER DUYN VAN MAASDAM. 

Te Amfterdam, by J. VAN DER HEY, pp het Water, by den Dam, No. 7. 

Aft 1 Sterk verkleinde versie van een proclamatie welke in december 1813 ook in 
Breukelen in het openbaar werd opgehangen. 
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enige manier om heel het volk te bereiken. Ze zijn te vinden in het 
gemeentelijk archief. Afbeelding 1 toont er een voorbeeld van. 

Ondertussen was de oorlog niet ten einde. Er was in ons land nog een 
vreemde krijgsmacht - nu niet de Franse, maar de Russische en Pruisische 
troepen - die een soort militair gezag uitoefenden en . . . die ook zo hun 
behoeften hadden. Ook daar moesten de inwoners voor opdraaien. Er werd 
nog lustig gevorderd, en wanneer zou daar enige betaling op volgen ? 

In Utrecht bleek een wagenpark te zijn van de militaire macht. De 
burgemeester van Breukelen kreeg bij brief van Jhr. Beelaerts van 
Blokland, Adjunct Commissaris-Generaal der Russische en Pruisische legers, 
opdracht om er voor zorg te dragen dat vanuit Breukelen twee wagens met 
vier paarden bij het wagenpark worden afgeleverd. 

Dat was geen leuke opdracht. Juist dacht iedereen dat de bevrijding een 
feit was en nu bleek deze ook weer te moeten worden betaald. 

Wie moesten die wagens afstaan en wie de paarden ? Je moet iets halen 
waar het te krijgen is: wagens en paarden waren te vinden bij de boeren. 
De burgemeester voorzag waarschijnlijk wel enige moeilijkheden, want hij 
schoof althans de opdracht door aan "de heer adjunct, van Collen van 
Gunterstein, die het vak der inkwartiering en leverantiën waarneemt", naar 
hij schreef. Deze zorgde er voor, dat dadelijk door vier boeren te zaaien 
twee wagens en vier paarden werden geleverd. 

Dat ging zomaar niet ! De aangewezenen waren er niet gelukkig mee. 
Waarom werden juist zij aangewezen en niet de buren ? Zij dienden hun 
beklag in bij de burgemeester. 

Ik zou nu zo graag willen weten: wie waren die boeren ? Wat waren de 
concrete klachten ? Helaas, het blijkt niet uit de stukken. 

De burgemeester onderzocht in elk geval de klachten en hij schreef: "bij 
hunne gebuuren geïnformeerd hebbende vond ik deselven ongegrond en 
ordonneerde hun vertrek" (naar Utrecht). 

Onder gemor werd deze opdracht opgevolgd. Maar de uitgekozen boeren 
wisten raad. Aangekomen in Utrecht meldden zij zich bij de directeur van 
het gestationeerde wagenpark, genaamd Cranenburg, waar zij hun wagens 
en paarden moesten achterlaten. Bij hem deden zij opnieuw hun beklag: zij 
stelden dat zij de slachtoffers waren geworden van de burgemeester en zijn 
adjunct, die de zaak niet eerlijk zouden hebben opgelost. Zij hebben indruk 
weten te maken op genoemde directeur, want ze kregen hem zo ver dat hij 
hun een brief voor de burgemeester meegaf. 

En (o, wat jammer !» die brief is nu niet in het archief te vinden. Want 
het is wel een stekelige brief geweest. De burgemeester werd er zo door 
geraakt, dat hij onmiddellijk naar de pen greep en, geëmotioneerd, zijn 
beklag deed bij de heer Commissaris van het Kwartier Utrecht - wij zouden 
nu zeggen de Commissaris van de Koningin. 

Het concept van deze brief, gedateerd 5 april 1814 - duidelijk door een 
kwaad man geschreven - bevindt zich in het archief van Breukelen-
Nijenrode en is de bron van dit verhaal. Hij schreef dat de heer van Collen 
boven alle partijdigheid verheven is: "zijne belanglooze ijver voor den 
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algemeenen dienst, zijne onafhangkelijkheid van een ieder en zijne alge
meen erkende onpartijdigheid laten geen de minste twijffel over of hij zal 
ook hier in dit geval rechtvaardig hebben te werk gegaan". 

Maar waar de burgemeester zich bijzonder kwaad over maakte was dat 
een geemployeerde (zeg maar een ambtenaar) zich aanmatigde om aan een 
wettig geconstitueerde Autoriteit" (de burgemeester dus) een beledigende 
brief te schrijven, en zich een mening over de huishoudelijke administratie 
van een gemeente veroorloofde: een "illegale inmiscie", een "ongevraagde 
en ongepaste rechterlijke tussenkomst van een opzigter of directeur van 
een wagenpark tussen een Bestuur en deszelfs onderhorigen". "Dit alles . . 
kan ik niet ontveinzen, heeft bij mij en mijnen Adjunct, den Heere van 
Collen voornoemd, de alleronaangenaamste sensatiën verwekt". En daarom, 
zo schreef hij, moet die ambtenaar streng worden bestraft, en als dat 
tegenwoordig ook al niet meer mogelijk mocht blijken, welnu, dan 
bedanken de burgemeester en zijn adjunct verder voor de eer: zij bieden 
dan hun ontslag aan. 

U ziet aan het eind van Afbeelding 3 dat de brief eerst bestemd was voor 
de heer Adjunct Commissaris-Generaal der Russische en Pruisische Legers. 
Maar toen bedacht de schrijver zich: zou deze militair wel fijngevoelig 
genoeg zijn om de gekwetstheid van een burgerlijke autoriteit als de 
burgemeester te kunnen begrijpen ? Daarom koos de burgemeester alsnog 
voor de Commissaris van het Kwartier Utrecht (zie rechtsboven in 
Afbeelding 2). 

Ik weet niet wat er verder van deze kwestie geworden is. Jammer. 
Misschien dat verder graven in de historie ons nog eens wat meer te weten 
laat komen. Zoveel is wel duidelijk: de burgemeester is aangebleven ! 
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