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Gemeente Breukelen-St. Pieters overleefde 
herindelingsplannen van 1849 - 1857 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Op 6 november 1848 kreeg de Gouverneur van de Provincie Utrecht een 
brief van de minister van Binnenlandse Zaken waarin deze minister vroeg 
om een plan om door het samenvoegen van gemeenten te komen tot een 
vereenvoudiging van de administratie van het binnenlands bestuur. Op 15 
november kwam daar nog een nadere toelichting achteraan, waarin gezegd 
werd dat een samenvoeging van gemeenten van wezenlijk belang zou zijn 
voor die gemeenten zelf. Een slagzin die in later jaren nog wel eens vaker 
zou worden gehoord. 

In antwoord hierop deed de Gouverneur in 1849 een voorstel aan de 
minister, gevolgd door een overeenkomstig voorstel aan Gedeputeerde 
Staten. Daarin was onder meer de gedachte opgenomen om Breukelen-
Nijenrode, Breukelen-St. Pieters, Tienhoven en Portengen tot één gemeente 
samen te voegen. In 1851 richtten Gedeputeerde Staten zich over dit 
onderwerp tot de betrokken gemeentebesturen. Voor wat het gebied van 
en rond Breukelen betrof, bleek nu ook nog Ruwiel te zijn toegevoegd aan 
de lijst van te verenigen gemeenten. 

In dit artikel wil ik er in het bijzonder bij stil staan hoe in de gemeente
raad van Breukelen-St. Pieters op dit plan werd gereageerd. 

Afb. 1. Het baggeren van veen ten behoeve van de turfwinning. Schoolplaat uit om
streeks 1900. Op de voorgrond zijn twee mannen met baggerbeugels bezig veen te 
trekken. Daarachter trappen twee mannen het op de legakkers te drogen gelegde 
veen vast. Links op de achtergrond een turfschuur. 
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Op 3 maart 1853 kwam het door Gedeputeerde Staten aan de raad 
toegezonden voorstel in die gemeenteraad aan de orde. Er werd, zoals de 
notulen van die vergadering melden, uitvoerig aandacht aan besteed "met 
allen ernst, welke vereischt werd, zoo wel door het belang der zaak, als niet 
minder door de geëerbiedigde zijde van waar die voorslag tot ons kwam". 

Wat de inhoudelijke kant van het voorstel betreft werd opgemerkt dat 
het weliswaar bij eerste indruk kon lijken dat de voorgestelde nieuwe 
gemeente Breukelen eigenlijk in de praktijk al bestond, maar dat kon toch 
niet anders zijn dan het idee van "eenen oppervlakkigen beschouwer die 
van de zaak niet weet". Zon onkundige zou evengoed kunnen stellen dat 
Breukelen-St. Pieters aan de eene zijde niet van Maarssen of M aar s se veen, 
aan de andere zijde niet van Loosdrecht te onderscheiden" is. 

De raad oordeelde eenstemmig dat de beoogde samenvoeging niet 
strookte met de algemene en bijzondere belangen van hun gemeente. 
Immers, Breukelen-St. Pieters was voor het grootste deel een veenderij, 
een turfwinningsgebied, en men vertrouwde het niet wanneer mensen van 
de andere zijde van de Vecht daarover medezeggenschap zouden krijgen. 
Dat dit zou gebeuren achtten ze na een gemeentelijke samenvoeging echter 
onvermijdelijk omdat daar veel meer stemgerechtigden woonden die aan 
raadsverkiezingen mochten deelnemen. En de raadsleden waren tevens 
allen lid van het Veenderijbestuur. 

Ik kan niet nalaten deze passage hier voor een groot deel letterlijk te citeren, zowel 
vanwege de inhoud als uit verbazing hoeveel informatie men in één slecht lopende 
volzin vist te proppen: "De voorgeslagene vereeniging wordt verder door ons aan
gemerkt voor de gemeente Breukelen-St. Pieters te zijn Niet strookende met de 
algemeene en bijzondere belangen dezer Gemeente, zijnde zij meerendeels een 
veenderij, waarover volgens de Veenwet, het toezigt en bestuur wordt uitgeoefend 
door het Veenderijbestuur, tot welk Veenderij bestuur wettelijk behooren, en ook uit 
den aard der zaak onmisbaar zijn, de heren van den Gemeenteraad; welke leden bij 
eventuele verkiezing in de voorgeslagene zamengesmoltene gemeente, met genoeg
zame zekerheid gesteld kunnen worden, dat uit de Ingezetenen van Breukelen-
Nijenrode, Portengen en Ruwiel, als waar in het getal kiezers een zeer groot overwigt 
heeft, zullen gekozen worden; hetgeen ten gevolge zal hebben, dat het Veenderij
bestuur (waartoe behoort niet alleen nauwkeurig toezigt, over de uitvoering en 
naleving van vele wettelijke bepalingen, maar ook nauwgezet beheer over zeer aan
zienlijke Financiële aangelegenheden - toevertrouwd en aanbevolen aan mannen, 
die, hoewel zij met den besten wil mogen bezield zijn, der zake ten eenenmale 
onkundig zijn, of zich op vreemde dikwijls onjuiste voorlichting moeten verlaten) 
uitgeoefend zoude worden tot onberekenbaar nadeel voorden algemeenen Veenpolder 
en niet minder tot evengelijke Schade voor de bijzondere Veenlanden; en alzoo het 
dus zamengesteld Veenderij bestuur, de strekking zoude hebben, om aanleiding te 
geven tot velerlei ongerijf en noodeloze verwarringen, die op verschillende wijze tot 
verwekking van aanmerkelijke bezwaren kunnen werden." 

De raad kwam al met al daarom tot de conclusie dat het het beste zou 
zijn wanneer "Breukelen-St. Pieters als eene afzonderlijke Gemeente mögt 
blijven bestaan; of, indien zulks volstrekt onaannemelijk beschouwd wordt, 
dat Breukelen-St. Pieters als dan zamengevoegd moge worden met de 
Gemeente Tienhoven." 

"Deze vereeniging zoude wenschelijk zijn, uithoofde 
1° In beide Gemeenten het bestaan in de Veenderijen en inden Landbouw 

gevonden wordt. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 4 nr. 1, 1989 



25 

. »f. , #?*. 

Afb 2 Afvoer van turf uit een veenderij. Rechts een turfschuur. (Gedeelte van een 
prent uit 1741 in de Atlas van Stolk, Gemeente-archief te Rotterdam.) 

2° beiden alzoo eenerlei belang hebben, 
3° deze vereeniging met terdaad reeds stoffelijk aanwezig is. 
4° Geene wederzijdsche belangen door deze vereeniging kunnen gekwetst 

worden. 
5° Zij integendeel tot voordeel voor het geheel zoude kunnen strekken. 
Hierbij wordt door ons het verzoek gevoegd, dat de aldus vereenigde 
Gemeente den naam van Tienhoven zoude mogen voeren." 

In 1855 liet de minister aan het provinciaal bestuur weten dat de 
samenvoeging van de gemeente Ruwiel met de andere vier gemeenten niet 
mocht doorgaan, vanwege bezwaren der inwoners. Op 5 november 1855 
deelden B&W van Breukelen-St. Pieters aan de gemeenteraad mee dat er 
opnieuw een missive over een gemeentelijke herindeling van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht was ontvangen. Deze was gedateerd op 19 oktober 1855 
en behelsde het plan tot samenvoeging van Breukelen-Nijenrode, Breu-
keien-St. Pieters, Portengen en Tienhoven. Ruwiel had men er nu inderdaad 
buiten gelaten. 

Op 10 november 1855 ging de raad van Breukelen-St. Pieters uitvoerig 
op dat voorstel in. Daarbij werd vastgesteld dat de 2'/2 jaar eerder tegen 
een herindelingsplan ingebrachte bezwaren ook nu nog golden en dat deze 
door het provinciebestuur niet genoegzaam weerlegd waren. 

Door de hogere overheid werd nu wel goede nota genomen van het 
standpunt van de gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters. De hele proce
dure eindigde er mee dat bij de wet van 13 juni 1857, wat ons gebied 
betreft, slechts Breukelen-Nijenrode en Portengen werden verenigd. 
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