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Breukelen-St. Pieters van 1897 tot 1936 

H. van Walder veen 
Van Couwenhovenstaat 15,3621 CC Breukelen 

Een eerste bericht over gasverlichting in Breukelen is te lezen in de 
notulen van 16 november 1897 van de gemeenteraad van Breukelen-
Nijenrode. Hierin wordt melding gemaakt van een reis van de burge
meester en de beide wethouders naar Amsterdam om "een nieuw licht" te 
bezien. Dit nieuwe licht heeft betrekking op g asver lichting en blijkt goed te 
voldoen. 

In dezelfde notuien wordt ook melding gemaakt van een aanbieding van 
electrische verlichting van de heer Wolff te Loenen, waar niet op ingegaan 
wordt. 

Straatverlichting met gaslantaarns 

Enkele maanden later is er een consortium gevormd, dat een concessie 
vraagt om gasverlichting uit gecarbureerde lucht te exploiteren en tevens 
wordt aan de gemeente vergunning gevraagd om buizen te mogen leggen 
voor een proefverlichting zonder kosten voor de gemeente. Het consortium 
bestaat uit de heren A.H. van Nierop uit Hilversum, voorzitter; T. van der 
Zee uit Breukelen, secretaris; en A.I. van Vriesland uit Amsterdam, 
waarnemend directeur. Uit de notulen van 7 november 1898 blijkt, dat 
bovengenoemde proef geslaagd is en er een concessie verleend wordt. 

In het contract, dat de gemeente Breukelen-Nijenrode sluit met genoemd 
consortium, staat onder andere: 

a. De concessie wordt verleend voor een periode van 30 jaar ingaande 1 
januari 1899 en eindigende 1 januari 1930. 

b. Het gas dat wordt geproduceerd dient tot verlichting, verwarming en 
krachtoverbrenging. Het gas moet vrij zijn van zwavelwaterstof, ammonia 
en koolzuur. 

c. Voor iedere straatlantaarn, welke te laat ontstoken of te vroeg geblust 
wordt, moet 25 cent boete betaald worden. 

d. In het slotartikel nr. 33 staat vermeld, dat de concessionarissen zich 
verbinden binnen 3 maanden na dagtekening van deze vergunning 
(concessie) te hebben gevormd een Naamloze Vennootschap volgens de 
voorschriften der wet aan wie, met goedkeuring van de gemeenteraad, de 
vergunning (concessie) kan worden overgedragen, terwijl de concessiona
rissen tevens nog zowel hoofdelijk als gezamenlijk zich verbinden 
gedurende het tijdstip, dat nog geen NV zal zijn gevormd, de gemeente 
Breukelen-Nijenrode te vrijwaren tegen alle schade. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Nijenrode gehouden op de zevende november 1898. 
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G. E. B. Breukelen-Nîjenrode. 
Opgave van den verbruikten stroom gedurende de maand ~" NO/ 1922 

AANWIJZING VERBRUIK IN K W. U. B E D R A G 

KoleotocsUg 
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DejiverUnjfd wordt bij bet einde van bet jaar orer 
bet totaal eene kwitantie vcritrekL 

Afb. 1. Nota van het GEB Breukelen-Nijenrode uit november 1922. 

De Staatscourant nr. 153 van 3 juli 1899 bericht onder nr. 308, dat de 
NV Nederlandsche Compagnie-systeem van Vriesland te Amsterdam bij 
Koninklijk Besluit van 5 juni 1899 is goedgekeurd. Tevens staan in 
genoemde staatscourant aandeelhouders uit binnen- en buitenland 
vermeld, die geld in de NV steken. 

De gemeente Breukelen bepaalt dat er 69 gaslantaarns voor buiten
verlichting geplaatst mogen worden, waarvan één niet op kosten van de 
gemeente, omdat de heer Van der Zee deze zelf reeds uit eigen beweging 
geplaatst heeft. 

Ook gebouwen en woningen kunnen op de gasverlichting aangesloten 
worden. Aangezien de zaken blijkbaar toch niet zo goed liepen voor 
genoemd bedrijf, wordt volgens de notulen van 3 april 1908 aan het 
gemeentebestuur gevraagd om de gasfabriek over te nemen. Deze fabriek 
stond links van Vredenoord vanaf de Vecht gezien, ongeveer op de plaats 
van het huidige kantorencomplex, maar veel kleiner. Het gemeentebestuur 
gaat nu niet op het verzoek in, maar 5 jaar later is men wel genegen met 
het Gasbedrijf te onderhandelen. De beslissing wordt echter aangehouden 
omdat een raadslid voorstander is van electrische verlichting. 

Inmiddels komt er ook een concessieaanvraag van de Noorse Gas
maatschappij om een steenkolengasfabriek te stichten. Deze aanvraag 
wordt afgewezen. 

Eigen Gemeente Energie Bedrijf in Breukelen 

In mei 1914 stellen B&W aan de gemeenteraad voor om de Aerogeen-
gasfabriek te kopen voor f. 8000,- en tevens zelf een steenkolengasfabriek 
te stichten. Dit laatste wordt echter aangehouden door de oorlogs
omstandigheden. In de notulen van 5 maart 1915 wordt melding gemaakt 
van het instellen van een onpartijdige commissie die moet onderzoeken wat 
de waarde van de Aerogeengasfabriek is. Tevens moet die commissie een 
begroting maken voor het stichten van een steenkolengasfabriek. 
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De ondergeteekenden:-

lîe jonk vrouwe J.i,I.3.YiHiLIlîK Viil COLLËU.te Breukelen-Sint P i e t e r s , 

t e r eene zyde, en  

de Besturen der Gemeenten Breukelen-ITyenrode en Breukelen-Sint 

P ie te r s ,  

t e r andere zyde,  

verklaren te zyn overeengekomen:-

de ondergeteekenden t e r andere zyde krygen to t wederopzeggings 

toe,het recht om het op de laan der Ridderhofstad "Gunterstein" 

te Breukelen-Sint P ie t e r s ,ges t i ch t t e gebouwtje,aldaar te l a ten 

bestaan,onder de navolgende bepalingen : 

dat het gebouwtje u i t s lu i t end mag gebruikt worden to t p l aa t 

sing van de transformator voor het e lec t r i sch l i c h t en derhalve 

to t geen ander doel,zoodat daarin geen goederen mogen worden 

geborgen; — 

dat voor het gebruik daarvan telkenjare op twee Januari zal 

moeten worden betaald een bedrag van één gulden;  

dat by overtreding hiervan,deze overeenkomst ontbonden zal zyn, 

door het enkel verloop van den bepaalden termyn.of het in stryd 

hiermede handelen,zonder dat eenige inverzuimstelling noodig 

zal zyn,en het gebouwtje alsdan op de eerste aanzegging onmid-

dellyk zal moeten worden verwyderd.op verbeurte eener boete als 

hierna bepaald;  

dat de ondergeteekenden ten allen tyde deze overeenkomst kunnen 

doen eindigen na een voorafgaande waarschuwing van drie maanden, 

in welk geval het gebouwtje binnen veertien dagen moet worden 

afgebroken en verwyderd en de grond geslecht,zulks op verbeurte 

eener boete ten behoeve van de eerst-ondergeteekende,van tien 

gulden voor eiken dag verzuim. — 

Geteekend in duplo, LM Iß*'. 

7™ •j*£^. 

Afb. 2. Kopie van de overeenkomst tussen Jvr. J.M.E. Willink van Collen en de 
gemeentebesturen van Breukelen-Nijenrode en -St. Pieters betreffende het 
transformatorhuisje (zie ook Afb. 3). 
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Afb. 3 Transformatorhuisje uit 1921 
links aan het begin van de Laan van 
Gunterstein. Foto H. van Walderveen, 
30 september 1987 (foto-archief His
torische Kring Breukelen). 

Afb, 4. Foto uit omstreeks 1920 van de 
Herenstraat met een gaslantaarn van 
de straatverlichting: de electrificering 
is echter al in aantocht (oude prent-
briefkaart). 

Een voorstel van B&W volgens de notulen van mei 1915 om de 
Aerogeengasfabriek te kopen voor f. 7000,- wordt door de gemeenteraad 
aangenomen. 

In oktober 1916 komt er een concessieaanvraag binnen bij de 
gemeenteraden van Breukelen-Nijenrode en -St. Pieters van ene heer Wolff 
uit Maarssen om de electriciteitsvoorziening in Breukelen ter hand te 
mogen nemen. De heer Wolff geeft ter vergadering verdere inlichtingen. 
Men mag aannemen dat dit dezelfde heer Wolff uit Loenen is, die reeds 
eerder een concessieaanvraag ingediend had. 

In dezelfde notulen lezen we ook. dat de plannen voor het stichten van 
een steenkolengasfabriek niet doorgaan in verband met oorlogsomstandig
heden rond onze grenzen. 

In de gemeenteraadsvergadering van Breukelen-Nijenrode van 2 
november 1916 stelt de burgemeester voor om eerst met de Provinciale 
Utrechtsche Electriciteits Maatschappij (PUEM) te gaan praten over het 
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suchten van een eigen Gemeente Energie Bedrijf (GEB), alvorens met de 
heer Wolff verdere besprekingen aan te gaan. Er wordt aan de PUEM 
gevraagd een schriftelijk advies in te dienen. In dit advies, dat na ongeveer 
1 maand binnenkomt, geeft de PUEM aan, dat het voor bijna elke gemeente 
het beste is een eigen distributiebedrijf te stichten. Aan de PUEM wordt nu 
verzocht een exploitatie-plan in te dienen. In verband hiermede wordt de 
aanvraag van de heer Wolff afgewezen. Breukelen-St. Pieters volgt dezelfde 
procedure. 

In de notulen van maart 1917 staat onder andere vermeld, dat de 
gasoline voor de gasfabriek steeds duurder wordt in verband met de 
oorlogsomstandigheden. De oude prijs van f. 40,- per 100 kg geeft bij een 
berekening van f. 0,20 per m^ gas nog winst. De nieuwe prijs voor gasoline 
wordt echter f. 80,- per 100 kg, waarvoor minstens f. 0,40 per m* gas 
gevraagd moet worden. Rekening houdend met de straatlantaarnverlichting 
zal door de gemeente f. 0,35 per m* gas berekend worden. 

In juni 1917 is in de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode aan de orde 
de oprichting van een Gemeente Energie Bedrijf. De directeur van de PUEM 
is bij deze vergadering aanwezig om nadere inlichtingen te verstrekken. Hij 
deelt onder andere mede dat er een bovengronds net op palen nodig zal 
zijn. Eén der raadsleden merkt op, dat dit het natuurschoon aan zal tasten 
en vraagt of een ondergronds kabelnet ook mogelijk is. Het antwoord luidt 
dat dit in de eerste plaats veel duurder zal worden en in de tweede plaats 
de benodigde materialen thans moeilijk te verkrijgen zijn. Volgens de 
directeur zullen de palen spoedig de kleur van de omgeving aannemen, 
zodat dit dan geen probleem meer zal zijn. Op de vraag wat de kosten voor 
de verbruiker zullen zijn, deelt de directeur mede, dat dit ca. f. 0,60 per 
kilowattuur zal worden. De meterhuur zal ca. f. 12,- per maand gaan 
bedragen. De aanleg van de geleiding in de percelen komt voor rekening 
van de eigenaar. De prijs wordt f. 25,- à f. 30,- per perceel. De eenheid van 
één kilowattuur is voldoende om een lamp van 50 kaars sterkte ca. 20 uur 
te laten branden. 

In het contract met de PUEM zal worden opgenomen, dat binnen 2 
maanden na de ondertekening van het contract een aanvang zal worden 
gemaakt met de aanleg van het bovengrondse net. 

Ga srantsoener ing 

In de notulen van november 1917 lezen we dat de gasprijs in verband 
met de prijsstijging van gasoline thans f. 0,55 per m^ moet worden. Tevens 
wordt een beperking ingesteld ten aanzien van het gasverbruik, omdat de 
gemeente nu maar 300 kg gasoline kan kopen. Na 7 uur mag er geen licht 
meer branden in de winkels en vergaderlokalen. In verlofs- en vergun
ninglokaliteiten mag alleen zaterdag 's avonds tot 10 uur nog licht branden. 

In december 1917 wordt er een rantsoenering ingesteld, waarbij bepaald 
wordt dat slechts éénderde van het gas verbruikt mag worden ten opzichte 
van 1916. De straatverlichting zal tot het hoogstnodige worden beperkt. 
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Afb. 5. Bekendmaking van 21 november 1921 van een bijeenkomst waarin de 
directeur van de PUEM de voordelen van het electrische licht zal uiteenzetten. 
Electriciteit was toen nog zo iets nieuws dat de mensen ervan overtuigd moesten 
worden om hun woningen te laten aansluiten. 

Voor Godsdienstoefeningen op oudejaarsavond zal nog gas voor verlichting 
beschikbaar worden gesteld. 

In januari 1918 krijgt men bericht van de Toewijzingscommissie van 
Gasoline, dat geen gasoline meer wordt verstrekt. Hierdoor wordt met 
ingang van 1 februari 1918 geen gas meer aan particulieren verstrekt. Aan 
enkele openbare gebouwen en de tekenschool wordt tijdelijk nog wel gas 
geleverd. 

In de notulen van maart 1918 wordt de vraag gesteld wat de gemeente 
met de gasfabriek gaat doen, nu er geen gasoline meer te krijgen is. Ene 
heer A.J. Lafeber uit Bussum zal gevraagd worden een advies uit te 
brengen en tevens een waardebepaling voor de gehele fabriek met toe
behoren te geven. 
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Aanleg van het electriciteitsnet 

In de gemeenteraadsvergadering van juni 1918 is de directeur van de 
PUEM weer aanwezig. Hij deelt mede dat binnenkort een begin zal worden 
gemaakt met de aanleg van het electriciteitsnet. Het plan is om de gehele 
kom van de gemeente op het net aan te sluiten, inclusief Korenpad en 
noordwaarts tot en met Nieuw Hogerlust. Het is gewenst zuidwaarts te gaan 
tot en met de melkfabriek Insulinde, en tevens de stationswijk aan te 
sluiten op het net. De aanleg zal in november 1918 gereed zijn. De totale 
kosten voor de aanleg zullen f. 30.000,- gaan bedragen. Voor de uitbreiding 
naar de stationswijk nog eens f. 12.000,- en naar de melkfabriek Insulinde 
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Afb.6, Prijslijst van in 1922 door de 
PUEM leverbare electrische apparaten. 
Kopen op afbetaling was ook toen al 
een reële mogelijkheid, 
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Afb, 7, De PUEM benutte de achterkant 
van de nota inzake het stroomverbruik 
gedurende mei 1934 om het verbruik van 
electrische strijkijzers aan te prijzen. 
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f. 2500,-. Als extra kosten geeft de PUEM nog f. 15000,- op voor 3,5 
kilometer hoogspanningsleiding en f. 5000,- voor onvoorziene uitgaven. Er 
wordt besloten de PUEM nu de officiële opdracht te geven voor de gehele 
aanleg van het electriciteitsnet. 

In de gemeenteraadsvergadering van juli 1918 wordt de wenselijkheid 
besproken een bepaling op te nemen om minvermogenden ook minder te 
laten betalen. 

Breukelen-St. Pieters zal nu ook gedeeltelijk worden voorzien van 
electriciteit en zal hiervoor een bijdrage leveren in de kosten, f. 9100,- voor 
een gedeelte ten zuiden van de Vechtbrug en f. 2500,- voor een gedeelte 
ten noorden daarvan. 

In de notulen van de gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters van 31 
december 1918 wordt gemeld dat de lantaarn bij de Vechtbrug aan de kant 
van Breukelen-St. Pieters nog niet heeft gebrand. Het blijkt namelijk dat de 
lantaarn aan de andere zijde van de brug op terrein van Breukelen-
Nijenrode voldoende licht geeft voor de gehele brug en daarom zou de 
lantaarn van Breukelen-St. Pieters weer weggehaald kunnen worden. 

In diezelfde notulen staat, dat Mr. W.E.C. Spierings, kantonrechter te 
Breukelen en wonende op Vegt en Hoff, een som van f. 8750,- aanbiedt in 
de aanlegkosten van het electriciteitsnet, waardoor de lichtprijzen tot 
ongeveer de helft van de thans geldende prijzen kunnen worden 
teruggebracht. Na advies van de PUEM wordt het aanbod volgens de 
notulen van 14 februari 1919 in grote dank aanvaard. 

In de notulen van de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode van 
december 1918 wordt melding gemaakt van een verzoek van de volgende 
adressanten om de prijs van de electriciteit lager te stellen: Ned. 
Werkliedenverbond Patrimonium, R.K. Werkliedenvereniging St. Jozef, 
Sociaal Democratische Arbeiders Partij, Chr. Nationaal Werklieden Verbond 
en anderen. Een antwoord op dit verzoek is niet terug te vinden. 

De notulen van maart 1919 melden dat de inventaris van de gasfabriek 
verkocht is voor f. 6591,50 en de 20 bomen op het terrein van de fabriek 
voor f. 1224,-. Tevens zullen het terrein en het gebouw van de voormalige 
gasfabriek verkocht worden. 

Hiermede is een eind gekomen aan het gastijdperk voor verlichting in 
Breukelen en tevens aan het beroep van gaslantaarnaansteker, dat de heer 
J. Norberhuis jarenlang beoefende. Hij komt daarna in dienst van het GEB 
als meteropnemer. 

In juli 1919 vraagt de PUEM aan de gemeente om opheffing van het 
verbod om electrische strijkijzers en kookapparaten te gebruiken. De PUEM 
zegt toe, maatregelen te zullen nemen om bij toenemend stroomverbruik 
het net onder de juiste spanning te houden 

De notulen van mei 1920 melden, dat het GEB over 1919 een winst heeft 
gemaakt van f. 2749,21. Het gaat dus erg goed met het GEB, en in oktober 
1921 wordt het tarief verlaagd tot f. 0,50 per kilowattuur. In november 
1922 blijkt, volgens een nota van het GEB (Afbeelding 1), het tarief reeds 
verlaagd te zijn tot f. 0,40 per kilowattuur. 
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Afb, 8. Ook electrische stofzuigers bieden volgens de PUEM grote voordelen, getuige de 
reclame op de achterzijde van de nota over november 1935. 

Uitbreiding van de electriciteitsvoorziening 

In juli 1921 wordt een contract gesloten tussen Mejonkvrouwe J.M.E. 
Willink van Collen en de besturen der gemeenten Breukelen-Nijenrode en 
-St. Pieters betreffende een transformatorgebouwtje aan het begin van de 
Laan van Gunterstein (zie Afbeeldingen 2 en 3). 

Op verzoek van een aantal inwoners wordt aan de PUEM per brief dd. 28 
oktober 1921 gevraagd om op onderstaande plaatsen in de gemeente 
Breukelen-Nijenrode straatverlichting aan te brengen: 

a. bij de steeg van de Wed. L. Buma; 
b. in de steeg bij Prins op het zogenaamde Willink's hofje; 
c. bij de Broekdijk dienende voor verlichting van de Van Oldenbarnevelt-

straat; 
d. aan het einde van de Watersteeg bij de gemeentestoep aan de Vecht; 
e. in de steeg bij W. Vermeulen en W. Epskamp; 
f. in de steeg bij A.J.J. Griffioen in de Kerkstraat; 
g. aan dê  Rijksstraatweg in de nabijheid van A. Oskam Jzn. in het 

plantsoen. 
In 1921 is ook Breukeleveen aangesloten op het electriciteitsnet. Met de 

aanleg is een bedrag van f. 10.000,- gemoeid. Op 25 november wordt een 
bekendmaking gestuurd naar een aantal bewoners van het Zandpad en de 
beide Steenovens (Afbeelding 5). 

Oud Aa wordt in 1922 ook aangesloten op het electriciteitsnet. De kosten 
hiervoor bedragen f. 10.300,-. De 23 oude gaslantaarns worden verkocht 
aan P. Dhondt voor f. 1,50 per stuk. 

Ook in 1922 komt de uitbreiding van het electriciteitsnet aan de 
Rijksstraatweg van de Oliphant tot aan de grens met Breukelen-Nijenrode 
en het Zandpad vanaf Cromwijk tot aan het Kraayenest. De kosten hiervan 
zijn f. 13.700,-. 
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De nota's die het GEB Breukelen-Nijenrode in die tijd gebruikte zien er 
uit als in Afbeelding 1. Ook was het toen al mogelijk bij de PUEM electrische 
apparaten te kopen, volgens de prijslijst van november 1922 in Afbeelding 
6. 

Einde van het eigen GEB Breukelen 

In februari 1923 vraagt de PUEM aan beide gemeentebesturen of zij het 
GEB mag overnemen. Beide gemeenten gaan hier niet op in. De vraag van de 
PUEM komt in de gemeenteraadsvergadering van Breukelen-Nijenrode van 
6 november 1923 weer aan de orde; de PUEM ziet kennelijk voordelen in 
de overname. De heer J. Molenkamp wil dat het GEB bij de gemeente blijft. 
De zaak wordt aangehouden tot de volgende vergadering, omdat de 
raadsleden eerst meer inzage willen hebben in de financiën van het GEB. 

Op 30 november 1923 komt er een voorstel van B&W in de 
gemeenteraad om het GEB per 1 januari 1924 over te dragen aan de PUEM. 
Na de toelichting van de directeur van de PUEM, die ter vergadering 
aanwezig is, wordt het voorstel van de overname met 6 stemmen tegen 1 
(J. Molenkamp) aangenomen. Waarom het dan zo snel gaat met de 
overname is uit de notulen niet op te maken. Ook de gemeenteraad van 
Breukelen-St. Pieters draagt per 1 januari 1924 alle rechten en plichten 
over aan de PUEM. 

De notulen van september 1924 melden nog, dat het bovengrondse net 
in het dorp gaat verdwijnen. De PUEM gaat ondergrondse kabels aanleggen 
in de Brugstraat, Kerkstraat, Nieuwstraat en Herenstraat. Het voorkomen 
van grote kosten kan wellicht een reden zijn van de overdracht van het GEB 
aan de PUEM. 

Tot slot is het nog interessant te kijken naar enkele voorbeelden van 
reclame, zoals die werd afgedrukt op de achterzijde van de nota's van de 
PUEM in de jaren dertig, met de opwekking om toch vooral electrische 
apparaten aan te schaffen (Afbeeldingen 7 en 8). 
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