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Dit verhaal beoogt U een beeld te geven van de wijze waarop de huidige 
gemeente Breukelen haar vorm heeft gekregen. Daar is ook enige 
aanleiding toe wanneer wij weten dat het werk van de Historische Kring 
Breukelen zich vooral richt op de plaatselijke geschiedschrijving met als 
territoriale begrenzing het grondgebied van de gemeente Breukelen. 
Vanuit die invalshoek kan het interessant zijn een poging te wagen inzicht 
te geven in de wijze waarop de grenzen van de gemeente in de loop der 
tijden tot stand zijn gekomen. 

Alvorens tot concrete invulling van de vraagstelling te komen is het 
noodzakelijk iets aan te geven over de ontstaansgeschiedenis van de 
Nederlandse gemeenten in zijn algemeenheid. Die geschiedenis is nog niet 
zo erg oud. Eigenlijk kreeg de gemeente - in haar rechtsvorm van lagere 
overheid zoals we die thans nog kennen - pas haar functie sedert 1795 en 
volgende jaren. 

De binding met de Franse tijd blijkt direct al uit het woord 'gemeente". 
Het is een vertaling van het Franse commune' en kwam voor het eerst 
voor in de staatsregeling van 1798. Ook de Gemeentewet van 1805 ging dit 
begrip als bepaald afgebakend bestuursgebied een plaats geven in het 
totale overheidsbestel. 

Natuurlijk doet dit direct enige nieuwsgierigheid ontstaan naar de vraag: 
Hoe zat het dan voor 1795 ? Het antwoord op die vraag valt in feite buiten 
het bestek van dit artikel. Toch is het van belang in hoofdlijnen daarvan 
iets te weten, zeker waar het gaat om de situatie in Utrecht. 

Plaatselijk bestuur vóór 1795 

De bisschop van Utrecht verkreeg na de Frankische tijd uitgestrekte 
gebieden, waardoor hij in het Nedersticht wereldlijk heerser werd. De 
bisschoppen schonken weer delen van hun gebied aan de Kapittels der 
Kerken om in hun uitgaven te voorzien. Ook werden bepaalde gebieden aan 
edelen in leen uitgegeven. Dit gebeurde veelal als beloning. In die gebieden 
waren natuurlijk gemeenschappelijke plaatselijke belangen, waarvoor men 
van oudsher te zamen zorgde, zonder enige opdracht, omdat dit lag in de 
natuurlijke orde der dingen: die belangen waren in hoofdzaak grond-
belangen. Naast deze autochtone voorziening in gemeenschappelijke 
belangen was er echter ook een van bovenaf ingestelde voorziening. En 
juist daaruit is de latere gemeente gegroeid. 

Het ging hierbij met name om de rechtsbedeling, tenzij deze taak van 
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nature tot de hiervoor genoemde gemeenschappen werd gerekend. Het 
werk van de rechtspraak werd verzorgd door een ambtenaar namens de 
wereldlijk heerser. De naam schout is in dit opzicht bekend. Aanvankelijk 
had zon schout een uitgebreid gebied te bedienen, maar naarmate de 
bevolking toenam waren er kleinere rechtskringen nodig en in elk centrum 
van maar enige betekenis werd een schout aangesteld. Wanneer we 
spreken van "centrum van enige betekenis' dan moet U daarbij bedenken 
dat dit vaak al het geval was wanneer slechts enkele huizen bijeen 
stonden. 

De Franse tijd 

Terug naar 1795. In Utrecht waren er tegen het einde van de 18e eeuw 
vijf steden, namelijk Utrecht, Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede en 
Montfoort. Daarnaast waren er zon 140 gerechten. IJsselstein had een 
bijzondere positie; het was een zelfstandige Baronie, welke noch tot 
Utrecht, noch tot Holland behoorde. 

De gerechten waren zeer verschillend van omvang. Vooral in wat wij nu 
noemen het westelijk weidegebied - maar dat geldt eigenlijk voor het 
gehele westen van de provincie - waren de gerechten van geringe omvang. 
Voor het huidige Breukelense grondgebied is het van belang te weten dat 
er in 1795 de zeven navolgende gerechten voorkwamen: Breukelen-
Nijenrode, Breukelen-Orttsgerecht, Breukelerwaard, Loenersloot-Oukoop-
Ter Aa. Ruwiel, Breukelen-Proostdij, en Breukeleveen. 

In 1798 ging dit beeld drastisch veranderen. De "Agenten van het 
Intermediair Administratief Bestuur" brachten het aantal gerechten terug 
van 140 tot 69. Vooral in het westen van de provincie werd gekomen tot 
grotere concentratie. Zoals we nog uit onze vroegere geschiedenislessen 
weten was 1798 het jaar waarin de Unitarissen de Federalisten over
wonnen. De Unitarissen streefden naar de één- en ondeelbaarheid van de 
Staat. Onderdeel daarvan was het tot stand brengen van grotere concen
traties. 

De bovengenoemde zeven gerechten werden in 1798 tot één gerecht 
samengevoegd. Wanneer men het hieraan ten grondslag liggende kaart-
beeld bekijkt, dan is het opmerkelijk dat er veel overeenkomst is met de 
begrenzingen van het huidige Breukelen. 

Lang zou deze situatie echter niet blijven bestaan. In 1805 kwamen er 
wijzigingen in het grensbeloop tussen Holland en Utrecht. Bij die gelegen
heid ging het voormalige gerecht Loenersloot-Oukoop-Ter Aa over naar 
Holland. Die situatie bleef zo ten tijde van het Koninkrijk Holland, in de 
jaren 1806-1810. 

Na de inlijving bij Frankrijk in 1810 veranderde er weer wat aan de 
situatie. Breukelen ging toen het gebied beslaan van de voormalige 
gerechten Breukelen-Orttsgerecht, Breukelen-Nijenrode, Ruwiel, Noord
einde en Zuidemde van Portengen, Vijfhoeven, Gieltjesdorp en Breukelen-
Proostdij. Het gebied van Breukeleveen, Tienhoven en Maarsseveen 
vormde een aparte eenheid: Tienhoven. 
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Uit bezuinigingsoverwegingen werd in 1812 bepaald dat Breukelen, 
Maarssen, Maartensdijk, Tienhoven, Vleuten, Westbroek en Zuilen (totaal 
aantal inwoners 12.359) het gezamenlijk moesten doen met één secretarie. 
De in die tijd gevormde gemeenten kregen de naam mairieén. Frans was de 
administratieve voertaal. 

Eerste gemeenteraad 

Na de bevrijding in november 1813 bleek men zich zo spoedig mogelijk 
te willen distantieren van het Frans. Uit een brief van de Commissaris van 
het Arrondissement Utrecht aan de President van het gemeentebestuur 
van Breukelen d.d. 6 december 1813 noteren we in dit verband de na
volgende zin: "Met betrekking tot de Acten van den Civilen Staat zal het 
noodzakelijk zijn daarin in plaats van Maire te insereren President belast 
met den burgelijke staat". En als P.S. onder dezelfde brief: "Ik verzoek UE. 
mij bij het einde dezer maand de staat der vaccine in de Hollandsche taal te 
doen geworden". 

Een interessant stuk uit die tijd is wat wij thans zouden noemen het 
proces-verbaal van eedsaflegging van de gemeenteraad d.d. 5 december 
1813. In feite gaat het hierbij om de eerste officiële gemeenteraad van 
Breukelen. De President en leden van het provisioneel gemeentebestuur 
'beloven mits dezen hoofd voor hoofd onder plechtige Eede, aan het 
vaderland en aan zijne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau 
gehouw en getrouw te zijn". Een afdruk van dit stuk treft U aan in 
Afbeelding 1. 

Gemeenten van 1815 

Terug naar de grenzen van onze gemeente. Bij het herstel van onze 
nationale onafhankelijkheid werd zoveel mogelijk teruggegrepen op de 
toestand van vóór 1795. Maar de bestuurlijke indeling was sedert 1795 
zozeer beïnvloed door de verschillende staatsregelingen, dat het terug
brengen van gemeenten naar gerechten niet meer mogelijk was. 

Voor de nieuwe indeling van de provincie bij Koninklijk Besluit van 1 
november 1815 hadden Gedeputeerde Staten overwogen en voorgesteld: 
"ofschoon in het algemeen tot de ontbinding van de thans bestaande 
combinaties besluitende, hebben wij niet nagelaten de belangen der 
algemene administratie en der ingezetenen tegen die der resp. eigenaars 
van heerlijkheden op te wegen en dienvolgens de vanouds bestaand 
hebbende combinaties enige verenigingen daar te stellen, die door de 
lokale situatie en het welzijn der ingezetenen bijzonder worden aange
sproken en die onder de gemaakte bepalingen, voor de respectievelijke 
ambachtsheren noch onaangenaam, noch nadelig kunnen zijn". 

Hoe dan ook, het in de Franse tijd gegroeide Breukelen viel weer uiteen. 
Er kwamen: een gemeente Breukelen-Nijenrode, een gemeente Ruwiel 
(waaronder Breukelerwaard, Ruwiel en Ter Aa ressorteerden), een 
gemeente Breukelen-St. Pieters (het oude gerecht Breukelen-St. Pieters, 
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AIT). 1. Afschrift van de acte van 5 december 1813 waarbij de eerste gemeenteraad van 
ßreukelen tot stand kwam 
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met Breukeleveen) en tenslotte: een gemeente Laag-Nieuwkoop, bestaande 
uit Nijkoop, Gieltjesdorp, Vijfhoeven, Loefsgerecht van Ruwiel, en Noord
en Zuideinde van Portengen. 

Gemeentelijke herindelingen in de 19e eeuw 

In de volgende jaren bleken uit practische overwegingen allerlei 
grenswijzigingen nodig. De Koning wenste door vereniging van kleine 
gemeenten de administratie te vereenvoudigen en de lasten der 
ingezetenen te verminderen. U ziet: de motivering voor grenswijzigingen is 
in de loop der tijden weinig veranderd ! 

Voor onze omgeving zijn van belang voorstellen uit 1828 om te komen 
tot samenvoegingen van ( 1 ) Breukelen-Nijenrode, Breukelen-Orttsgerecht 
en Breukelen-St. Pieters; (2) Nieuwer Ter Aa (deel van het oude gerecht 
Ter Aa), Breukelerwaard, Ruwiel en Noordeinde van Portengen; en (3) 
Loenen, Loenersloot-Oukoop-Ter Aa (zonder Nieuwer Ter Aa) en Mijnden. 

Als gevolg van de Belgische Opstand in 1830 kwamen deze plannen niet 
tot uitvoering, maar toen in 1846 een nieuwe gemeentewet werd 
voorbereid, waarbij de bevoegdheden van de gemeentebesturen uitputtend 
zouden worden geregeld, werd tegelijkertijd opnieuw een wijziging van de 
gemeentegrenzen aan de orde gesteld met als basis de voorstellen van 
1828. In 1848-1849 kwam er een plan tot samenvoeging van gemeenten. 

Wij beperken ons tot de voorstellen gedaan door de Gouverneur van de 
provincie Utrecht. Deze hadden onder meer als doel de opheffing van 
gemeenten met minder dan 3000 inwoners. De plannen van 1828 werden 
hierbij grotendeels gevolgd. De voorstellen resulteerden uiteindelijk in de 
wet van 13 juni 1857 waarin wat Breukelen betreft alleen de samen
voeging van Breukelen-Nijenrode en Portengen tot stand kwam. 

In 1881 vroeg de burgemeester van Ruwiel, tevens van Loenersloot, om 
verbetering van het grensbeloop tussen de beide gemeenten 
(doorverbinding ten koste van gebied van Breukelen-Nijenrode en van 
Loenen). Maar . . . er bleek bij de betrokken gemeenten een algemene 
weerstand te bestaan (1882). 

In 1883 vroegen enige inwoners van Ruwiel, deze gemeente geheel of 
gedeeltelijk met Breukelen te verenigen. Dit verzoek werd door 
Gedeputeerde Staten dadelijk afgewezen. 

Gemeentelijke herindelingen in de 20e eeuw 

De samenvoeging van Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters had 
plaats in 1949, met ingang van 1 januari 1950. Er is dus lange tijd een 
betrekkelijke rust aan het grenswijzigingsfront geweest. De meest recente, 
die de meesten van ons nog hebben meegemaakt, was die per 1 april 1964. 
Ruwiel en Loenersloot werden opgesplitst tussen Breukelen, Loenen en 
Kockengen, waardoor de plattegrond van de gemeente is geworden zoals 
wij die nu kennen. 

Maar, het zal U bekend zijn, een volgend voorstel tot gemeentelijke her-
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indeling is thans bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in een 
afrondende fase. Op basis van het ontwerp-model zal Breukeleveen het 
gemeentelijk gebied weer gaan verlaten, om ditmaal bij Loosdrecht te 
worden gevoegd. Globaal gesteld blijft het gebied dat vroeger bekend stond 
als Breukelen-Proostdij bij Breukelen. 

Aan de westkant richten we onze blik wat meer naar het westen. 
Portengen-Noord behoorde eerder tot Breukelens grondgebied, namelijk tot 
1964; dit was niet het geval met Kockengen. 

Opmerkelijk is het dat de indelingen en wijzigingen zich steeds in 
oost-west-richting afspelen en dat ook in het verleden er niet toe werd 
overgegaan combinaties in de noord-zuid-richting te vormen. 

Hoe het ook zij, gemeentelijke herindeling en wijziging van grenzen is in 
de achter ons liggende twee eeuwen steeds actueel geweest. In het 
bovenstaande heb ik slechts die voorstellen aangegeven die uiteindelijk tot 
een andere indeling hebben geleid. Het aantal voorstellen dat de eindstreep 
nooit haalde is aanzienlijk groter. 

Ondanks al deze wijzigingen bleven de plaatselijke gemeenschappen 
bestaan. Zij zorgden er zelfs voor dat er nog veel te ontdekken valt voor de 
Historische Kring Breukelen. Moge deze bijdrage daar mede een aanzet 
voor vormen. 

Verantwoording 

Diverse gegevens voor het bovenstaande artikel verden verzameld uit: 
Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, door Prof. Mr C.W. van der Pot. 
Provinciale Almanak voor Utrecht. 1962 

Veel dank ben ik verschuldigd aan de heer H Polderman, die een veelheid van 
aanvullende gegevens bijeen bracht uit de Breukelense archieven, waardoor een zo 
volledig mogelijk verhaal kan worden gepresenteerd. 
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