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De geschiedenis herhaalt zich 

H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15,3621 CC Breukelen 

In het gemeentelijk archief van de voormalige gemeente Breukelen-
Nijenrode vond ik onderstaande brief, gedateerd 10 juni 1826, die door de 
Gouverneur van de provincie Utrecht aan het gemeentebestuur van 
Breukelen-Nijenrode gezonden was. De Gouverneur was toen wat wij tegen
woordig de Commissaris van de Koningin noemen. 

Een soortgelijke brief zou, in een wat andere stijl, ook in deze tijd 
geschreven kunnen worden. In de dagbladen van nu vallen immers regel
matig uitspraken te lezen van de minister van Justitie en anderen over de 
noodzaak de criminaliteit actiever te bestrijden. 

Door de eeuwen heen zijn de mensen weinig veranderd. 

De brief 

Aan het Gemeente Bestuur van Breukelen-Nijenrode, 

Het is nu 2 jaren geleden, dat eenige der langs de rivier de Vecht gelegen 
Gemeenten schenen uitgekozen te zijn om tot een toneel van diefstal en 
braak te strekken, doch het was wellicht ook aan de krachtdadige 
administratieve verordening toe te schrijven, dat hieraan paal en perk 
werd gesteld. 

De stand van zaken schijnt zoals het zich nu laat aanzien herboren te 
zullen worden, omdat reeds aanvankelijk in de Gemeente Breukelen St. 
Pieter twee vrij aanzienlijke diefstallen kort na elkander zijn gepleegd, 
zonder dat men de dader heeft weten te arresteren. 

In deze omstandigheden is het allerbelangrijkst om al die maatregelen 
van voorzorg te nemen, welke de voorzichtigheid aanwijst en ik ncodig UE 
alzoo door dezen uit om door hen, welke met de zorg om voor de rust en 
veiligheid Uwer ingezetenen te waken zijn belast, eene meer dan gewone 
activiteit te doen ontwikkelen en hunne nachtrondes derhalve geregeld en 
met wijs beleid onder Uwe leiding te doen plaats hebben, zullende ik, zooals 
trouwens vanzelf spreekt van UE als zodanige voorstellen tegemoet zien, 
welke tot bevordering van mijn doel geheel of gedeeltelijk strekken 
kunnen. 
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