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Geharrewar rond de Danne in 1S88 

B. Barelds 
Vrijheidslaan 126, 3621 HK Breukelen 

Samenstelling gemeentebestuur 

Bij mijn pogingen eens na te gaan wat zon honderd jaar geleden de 
gemoederen in Breukelen zoal beroerde, ging uiteraard de belangstelling in 
de eerste plaats uit naar de mensen, die in het jaar 1888 de inwoners 
vertegenwoordigden in het plaatselijk bestuur. De raad, als hoofd van de 
gemeente, bestond uit de volgende zeven personen (in alfabetische volg
orde): J.W. de Bruijn, A.M. Kasteleijn, H.H.E. Kenkel, Jac. Schippers, J.H. 
Verzijl, mr. H.C. Vos en M. van Waart. Wethouders waren de heren De 
Bruijn en Van Waart. Burgemeester - tevens voorzitter van de raad - was 
de heer J.Th.A. Braams (geïnstalleerd op 1 maart 1886) en secretaris de 
heer L.A. Collard. In het jaar 1888 werden tien raadsvergaderingen gehou
den: op 2 januari, 28 maart, 16 april, 25 mei, 28 juni, 17 en 31 augustus, 16 
november en 7 en 20 december. Vanwege deze vergaderfrequentie rees 
het vermoeden dat er wel eens één of meer bijzondere onderwerpen aan de 
orde konden zijn geweest. De raadsnotulen van de gemeente Breukelen-
Nijenrode leverden het onderwerp voor dit artikel op. 

De Danne 

Over de watergang, gelegen aan de zuidzijde van het oude dorp 
Breukelen, genaamd de Danne, is reeds herhaaldelijk in dit tijdschrift 
geschreven, onder meer in het kader van de begrenzing van het dorp. In de 
raadsnotulen van 1888 bleken gebeurtenissen rond de Danne een grote 
plaats in te nemen. 

Onderhoudstoestand van de Danne 

Ten aanzien van het beheer en het onderhoud van de Danne was het 
standpunt van het toenmalige gemeentebestuur, dat dit vaarwater van 
provinciaal belang was. Het zou dienen als communicatieweg tussen de 
gemeenten aan de oostzijde en die aan de westzijde van de Vecht. 
Bovendien zou de gemeente niet de middelen bezitten om de bestaande 
toestand te verbeteren, noch om dit af te dwingen. 

Hieruit mag worden afgeleid, dat er onduidelijkheid bestond omtrent de 
onderhoudsplicht en bij welke instantie het beheer over en het toezicht op 
het vaarwater berustte. 

Aan het op diepte houden van het vaarwater werd daardoor geen, of in 
ieder geval onvoldoende aandacht besteed. Ook had het ontbreken van 
toezicht tot gevolg dat de aangrenzende eigenaren de doorvaartbreedte hier 
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en daar eigenmachtig verkleinden. 
De schippers die van het vaarwater gebruik maakten, ondervonden 

hiervan steeds meer hinder. Op hun klachten bij het gemeentebestuur 
kregen zij geen respons, zodat ze zich - bovengenoemd standpunt van de 
gemeente in aanmerking genomen - in maart 1886 uiteindelijk wendden 
tot Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht met het verzoek 
"maatregelen te nemen om te komen tot uitdieping van de door de kom van 
de gemeente Breukelen-Nijenrode lopende Danne". 

Gesproken werd van "tal van schippers", waaruit mag worden 
geconcludeerd, dat van het vaarwater veelvuldig gebruik werd gemaakt. 

Ondanks besprekingen en correspondentie met Gedeputeerde Staten 
bleef de gemeente bij haar standpunt. Het gevolg was, dat in de onder-
houdstoestand geen verbetering optrad en de schippers zich in arren 
moede in april 1887 andermaal wendden tot Gedeputeerde Staten. In de 
tweede helft van dat jaar bleek er beweging in de zaak te komen. Gede
puteerde Staten schreven in een brief dd. 12/14 januari 1888 het volgende. 

Nadat ons bij uw schrijven van 8 Augustus j.l. nr. 27 was medegedeeld, dat de raad 
uwer gemeente u had opgedragen met ons in nader overleg te treden omtrent de 
verbetering en het onderhoud der Danne, in verband met den inhoud onzer missive 
van 28 Julij/1 Augustus j.l. nr. 47, werd de zaak in eene door eene commissie uit ons 
midden met uw college gehouden conferentie nader besproken. 

Afb. 1 (op de bladzijden 100 - 101). Situatie-tekening van de Danne en directe omge
ving in 1888, met daarop bijgeschreven de verordening op het vaarwater de Danne, 
vastgesteld door de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode op 14 februari 1890 

Lijst van de namen van de aangelanden van de Danne (met kadastrale nummers), 
zoals die vermeld staan op de situatie-tekening, behorende bij het rapport van de 
Provinciale Waterstaat dd 8 maart 1888, te rekenen vanaf de Straatweg 

noorc Izijde zuidzijde 
745 P. van Huis 54 JW.de Bruin 
746 Th. Verhoef 910 R.C. Kerkbestuur 
239 bewaarschool 1287 H. Griffioen 
240 D. Smit 1375 Het Huis te Keijserijck anno 1661 
772,615,616 H.HE.Kenkel 11 C, de Haas 
711 J. Schippers 909 J.L. Hageman 
243 J. van Huis 1321.5 N. Wijnen 
244 DJ. van Zanten 3 HG. Vorking 
770 E. Gijsberts 2 N,F. Snel 
630 R.C.H. Buis 
695 Wed. Cramer 
249 Koning 
250 Coljee 
251 C.J. Martens 
253 N.E. Gerwig 
632 W.Koene 
259 N. Boelhouwer 
260 W. f. Sanders 
262, 264 J.M. Halstein 
766 N. Letting 
268, 769 J.D.J. Koning 
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In die conferentie werd door gemelde commissie de verhouding van het 
gemeente-bestuur van Breukelen tot de Danne nader uiteengezet en de 
aannemelijkheid der door ons gedane voorstellen aangetoond, waarop door u nadere 
overweging der zaak en berigt daaromtrent werd toegezegd. 

In verband daarmede hebben wij de eer u te verzoeken ons wel te willen mede-
deelen tot welken uitslag die overweging u heeft geleid, opdat de beëindiging dezer 
zoowel voor de gemeente Breukelen als in het algemeen belangrijke zaak, welke niet 
zonder tusschenkomst der provinciale staten kan plaats hebben, kunnen voorbereid 
worden. 

In de vermelde conferentie kwamen - aan de hand van een door 
Provinciale Waterstaat vervaardigde situatie-tekening - de verbetering van 
de Danne en de daarmee gemoeid zijnde kosten aan de orde. Van de zijde 
van de gemeente zou daarbij zijn verzocht om deze stukken. Ook is sprake 
van een nota van de hoofdingenieur van Provinciale Waterstaat. Omdat de 
toezending van deze stukken door de provincie nogal op zich liet wachten, 
herhaalden burgemeester en wethouders hun verzoek in een brief van 25 
februari 1888, betreffende toezending van "eene berekening der kosten 
van in orde brenging der Danne met eene teekening van het profiel dat 
gemeld vaarwater zal kunnen verkrijgen". In diezelfde brief verzochten 
burgemeester en wethouders te worden ingelicht omtrent de voorwaarden 
van de overeenkomst die was aangegaan met de aangelande eigenaren 
aangaande de nodige onteigeningen en aan te brengen schoeiingen. 

De provincie bleek dus ter plekke met de aangrenzende eigenaren 
gesproken en onderhandeld te hebben. 

Verbeteringsplan 

Eerst bij brief van 17 maart 1888 ontving de gemeente een afschrift van 
de door de hoofdingenieur van Provinciale Waterstaat opgemaakte nota 
(gedagtekend 8 maart 1888; deze moest dus kennelijk nog gemaakt 
wordenl) over de toestand en de verbetering van de Danne met 
bijbehorende situatie-tekening. Deze tekening vermeldde niet alleen de 
kadastrale percelen, maar ook de namen van de aangelanden. Deze namen 
zijn vermeld in de lijst onderaan op bladzijde 99. 

De nota beslaat drie paragrafen, te weten: 1. Tegenwoordige toestand van 
"de Danne". 2. Verbetering van "de Danne". 3. Kosten van de verbetering. 
Volgens de nota behelsden de gebreken door "gebrek aan beheer" de 
vaardiepte en de hier en daar geringe doorvaartbreedte veroorzaakt door 
"het vooruit brengen der beschoeijingen door enkele aangelanden". 

De verbetering zou dienen te bestaan uit het brengen van de afstand 
tussen de wederzijdse beschoeiingen op minstens 4,00 meter, terwijl het 
vereiste profiel diende te zijn: diepte 1,70 m - AP * bodembreedte 2,50 m 
met wederzijdse glooiingen van 2 op 1. 

De kosten werden geraamd op rond fl. 2500,-, te weten fl. 1810,- voor 
terugtrekking van de beschoeiingen bij enkele aangelanden, fl. 350,- voor 
uitdieping en fl. 340,- voor onvoorzien (sluiten van overeenkomsten en 
dergelijke). 

De stukken werden aan de raad overlegd en behandeld in de verga
dering van 28 maart 1888. De notulen vermelden het volgende: 
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Thans komt aan de orde de reeds lang hangende kwestie van de in orde brenging 
der Danne. De raad verklaart zich bereid de Danne in orde te doen brengen mits le de 
provincie een subsidie verleent van fl. 2500- en 2e het werk kan worden uitgevoerd 
onder toezicht van de provinciale waterstaat en 3e de bodembreedte wordt gebracht op 
2.00 meter. 

Dit besluit werd ter kennis van Gedeputeerde Staten gebracht onder de 
toevoeging dat met het diaconiebestuur van de Nederlandsch Hervormde 
Gemeente in correspondentie is getreden omtrent een eventuele kosteloze 
overname van het vaarwater en de belofte dat maatregelen zullen worden 
genomen om, wanneer de zaak haar beslag kan krijgen, een verordening op 
het onderhoud van de Danne aan de raad te kunnen aanbieden. 

De kerkeraad der Nederlandsch Hervormde gemeente was, zoals bleek 
uit een brief van 10 april 1888, bereid aan de eigendomsoverdracht mee te 
werken, "mits daarvoor in geldswaarde worde vergoed, wat de eigendom 
van genoemd vaarwater geacht kan worden in billijkheid aan de gemeente 
Breukelen-Nijenrode waard te zijn". 

Twee deskundige ingezetenen, de heren G.H. van der Wilt en C. de Haas, 
daartoe door de gemeente aangezocht, brachten het navolgende verslag uit, 
gedateerd april 1888. 

Van uw College hadden wij de eer de opdracht te ontvangen om de geldwaarde van 
de Danne, staande ten name der gereformeerde diaconie te schatten en dit wel in 
verband met een door u gedane vraag of de tegenwoordige eigenares dat vaarwater 
kosteloos aan de gemeente Breukelen-Nijenrode eventueel zou willen afstaan. 

Tot grondslag van eene schatting moet dienen de beantwoording der vragen: wat is 
de Danne? en waartoe heeft de gemeente Breukelen-Nijenrode dat vaarwater noodig? 

Wat is de Danne? De Danne is een der uitwateringen van het waterschap "de Lange 
Vliet" en de verbindingsweg te water van alle gemeenten westelijk van de Vecht met 
deze rivier. 

Gedurende den loop der jaren is het vaarwater vervuild en versmald waarin tal van 
schippers aanleiding gevonden hebben om zeer terecht hunne klachten in te dienen. 
Wie heeft de zorg over de Danne? Niemand anders toch dan de eigenares, deze en 
niemand anders is verplicht om het eigendom te onderhouden. 

Er ontbrak slechts een reglement of verordening van de bevoegde macht op de 
Danne om tot onderhoud gedwongen te kunnen worden. Thans worden maatregelen 

Afb. 2, De Danne met ophaalbrug en Dannegracht in de vroege jaren negentien
twintig, Oude prentbriefkaart uit de collectie van J. de Haan. 
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beraamd door het gewestelijk gouvernement om de Danne in behoorlijk vaarbaren 
toestand te brengen. Zoodra het vaarwater in orde zal zijn afgeleverd treedt 
onmiddellijk in werking een verordening op het onderhoud door het gemeente
bestuur samen te stellen, en de verplichtingen op de eigenares rustende, moeten 
worden nagekomen. Hieruit volgt dat de Danne voor de Gereformeerde armen een 
schadepost zal worden. 

Waarom heeft de gemeente Breukelen-Nijenrode het vaarwater noodig? Teneinde 
de zekerheid te hebben dat immer het onderhoud zoo volgens het reglement en dus in 
het belang der scheepvaart geschiede. 

Wat voor de armen geldt is ook toepasselijk op de gemeente, de Danne zal ook voor 
haar een lastpost zijn, 

Niet een liefdedienst wordt aan de armen bewezen door de Danne over te nemen, 
doch alleen ter wille van de publieke zaak, het algemeen belang doet ons inziens het 
gemeentebestuur het verzoek. 

Resumeerende alzoo blijkt dat de Danne 
Ie. voor de gemeente Breukelen-Nijenrode geen waarde hoegenaamd ook bezit; 
2e. voor de armen niet alleen geene waarde heeft, maar zelfs een duur eigendom zal 

worden. 
Wel moet ook in aanmerking genomen worden de vraag "kan de Danne nog waarde 

verkrijgen", doch deze vraag meenen wij beslist ontkennend te kunnen beant
woorden, tenzij zulke omstandigheden zich zullen voordoen die thans als hersen
schimmen kunnen bestempeld worden. 

Men denke er slechts alleen aan dat de Danne publiek vaarwater en uitwatering 
van de Lange Vliet is en beschouwe de ligging der huizen van het dorp aan weers
zijden. 

Om alle bovenstaande redenen geven wij als ons gevoelen te kennen dat het 
vaarwater de Danne geene geldelijke waarde heeft. 

Hiermede meenen wij aan de ontvangen opdracht te hebben voldaan. 

Bovenstaand taxatierapport werd bij brief van 30 mei 1888 gezonden 
naar de Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Breukelen, die daarop bij 
brief van 20 augustus 1888 aan het gemeentebestuur berichtte, dat hij zich 
met de conclusie van dat rapport "dat het vaarwater de Danne geene 
geldelijke waarde heeft" niet kon verenigen. "Gaarne wil hij medewerken 
dat vaarwater in eigendom te doen overgaan van de Hervormde Armen 
van de gemeente Breukelen aan de gemeente Breukelen-Nijenrode, maar in 
de eerste plaats geroepen om de belangen te behartigen der armen zijner 
zorg toevertrouwd, acht hij het billijk dat daarvoor den armen worde 
verstrekt de Som van Twintig Gulden ". Hiermee stemde de gemeente in, in 
afwachting van onder andere de subsidieverlening door de provincie. 

Op het subsidieverzoek van de gemeente (raadsbesluit van 28 maart 
1888) deelde de provincie per brief van 2 juni 1888 mede: 
1. Het brengen van de bodembreedte op 2,00 meter ontmoet geen 

bezwaar. 
2. Herstelling dient plaats te vinden conform de nota van Provinciale 

Waterstaat. 
3. Van mening te blijven, dat de zorg voor de Danne zowel tengevolge van 

de geschiedenis van deze zaak als volgens de bepalingen van de 
gemeentewet het gemeentebestuur aangaat. 

4. Provinciale Waterstaat is bereid het algemene toezicht te voeren, maar 
niet het dagelijks toezicht. 

5. Wanneer de raad zich verbindt om de Danne op die voet - volgens door 
Gedeputeerde Staten goed te keuren bestek - te herstellen en 
voortdurend te onderhouden, zijn Gedeputeerde Staten bereid 
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Afb. 3 De uitmonding van de Danne in de Vecht, omstreeks de jaren negentien-dertig 
Oude prentbriefkaart uit de collectie van J de Haan. 

Provinciale Staten voor te stellen een subsidie te verlenen tot het 
bedrag van de herstellingskosten tot een maximum van fl. 2500,- onder 
voorwaarde, dat tegelijk met het besluit van onderhoud voor rekening 
van de gemeente een plaatselijk verordening voor de Danne tot stand 
zal moeten komen, waardoor de goede instandhouding van het vaar
water wordt verzekerd en voorts wordt zorggedragen dat de Danne op 
naam van de gemeente komt. 

In de vergadering van de gemeenteraad van 28 juni 1888 kwam de 
reactie van Gedeputeerde Staten uitvoerig aan de orde. Geenszins kon de 
raad zich verenigen met de mening (zie onder 3. hierboven) van 
Gedeputeerde Staten, dat de zorg voor de Danne voor de gemeente van 
belang is. Dat vaarwater was, is en blijft volgens de raad een lastpost. Hij 
blijft van mening, dat waar het hier gaat om een bovengemeentelijk belang, 
een provinciale taak logischer zou zijn. Nochtans verklaarde de raad de 
provinciale voorwaarden te accepteren en de beslissing van Provinciale 
Staten zoveel mogelijk te bevorderen. Tevens besloot hij er bij de Staten op 
aan te dringen om nadat de Danne zou zijn verbeterd, ook aandacht te 
schenken aan de Kerkgracht. 

De behandeling van de subsidieverlening zou plaats vinden in de 
wintervergadering, zo berichtten Gedeputeerde Staten bij brief van 27 
september 1888 en ze verzochten daarin met bekwame spoed een afschrift 
te zenden van het raadsbesluit van 28 juni. Tot verlening van de gevraagde 
subsidie werd besloten in de statenvergadering van 20 november 1888. 

Daarmee was de reeds lang hangende kwestie "de Danne" nog niet 
afgehandeld. In de raadsvergadering van 10 mei 1889 bracht de voorzitter 
verslag uit van de stand van zaken "opzichtens de uitdieping en in orde 
brenging der Danne". Na korte bespreking werd op voorstel van 
burgemeester en wethouders besloten tot: 
1. Aanvaarding van de subsidie van fl. 2500,-. 
2. Het voortdurend en deugdelijk onderhouden van de Danne ten laste 

van de gemeente. 
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3. Goedkeuring van het bestek van het uit te voeren werk. 
4. De bekrachtiging van het besluit van burgemeester en wethouders tot 

benoeming van de heer J. Brouwer tot opzichter. 
5. Het machtigen van burgemeester en wethouders tot overname van het 

vaarwater de Danne (ter lengte van ca. 225 meter vanaf de brug in de 
Straatweg tot aan de Vecht) van de Nederlandsch Hervormde Armen 
tegen een schadeloosstelling van fl. 20,-. 

Op voorstel van de heer Van Waart werd echter bepaald de besluiten 
niet eerder aan Gedeputeerde Staten op te zenden dan nadat de plaats waar 
de uit te baggeren specie moest worden gebracht, met zekerheid bekend 
zou zijn, en niet eerder met uitbaggeren te beginnen dan nadat de 
verordening op het onderhoud van de Danne zou zijn vastgesteld en 
afgekondigd. 

Verordening op het onderhoud 

De verordening op het onderhoud en de instandhouding van het 
vaarwater de Danne was, zoals hiervoor vermeld, door de Staten als 
voorwaarde gesteld bij de subsidieverlening. In overleg met de jurist mr. 
G.H. van Bolhuis werd een ontwerp voor een verordening opgesteld. 

Deze concept-verordening werd artikelsgewijs behandeld in de raads
vergadering van 5 november 1889, nadat de raad tevoren in geheime ver
gadering door burgemeester en wethouders mededelingen terzake waren 
gedaan. De verordening werd met algemene stemmen aangenomen. 

Nog was de kwestie niet ten einde. Wat ontbrak nu nog? Gedeputeerde 
Staten bleken bezwaar te hebben tegen de considerans (= inleiding van een 
wet, een besluit, een vonnis, waarin overwegingen waarop zij berusten 
worden vermeld) van de verordening - dus niet tegen het besluit als 
zodanig. Aan alle geharrewar kwam een einde in de raadsvergadering van 
14 februari 1890. De notulen van die vergadering vermelden: "Mede is 
ingekomen een schrijven van Gedeputeerde Staten in antwoord op de door 
den raad gemaakte bedenkingen om de considerans der verordening op het 
vaarwater de Danne te veranderen. Aangezien Gedeputeerde Staten er 
genoegen mee nemen dat de considerans onveranderd blijft, worden: 
Ie. de verordening op het vaarwater de Danne waarin de door 

Gedeputeerde Staten aangegeven wijzigingen zijn opgenomen en 
2e. de verordening houdende voorschriften tot afvoer van faecaliën 
vastgesteld onder intrekking der raadsbesluiten van den 5 november 1889. 

Bronnen 

Notulen-Boek der Raads-Vergaderingen van de Gemeente Breukelen-Nijenrode 
bevattende Vier Honderd Acht en Zestig Bladzijden loopende vanaf 23 Februari 1883 
tot 29 October 1894. Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1̂  (Gemeentehuis 
te Breukelen) 
Agenda CD.E.F. gemeente Breukelen-Nijenrode 1888. Archief Gemeente Breukelen-
Nijenrode. inv. nr. 873, daaruit de volgnummers 2, 3.5, 6,7, 11, 13,15,16, 17, 18,20, 21, 
22, 23,26 (Gemeentehuis te Breukelen). 
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