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Gemeenteverslagen van Breukelen over 1851 

Hmih A. Manten-Werker 
Oud Aa 37, 362) I>A Breukelen 

Op 5 juli 1851 werd de Gemeentewet van Thorbecke gepubliceerd in het 
"Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden". Met ingang van diezelfde 
datum werd deze wet ook van kracht. Artikel 182 daarin handelde over het 
gemeenteverslag, in de volgende bewoordingen: 

"jaarlijks in de maand April doen Burgemeester en Wethouders aan den Raad een 
uitvoerig en beredeneerd verslag van den toestand der gemeente. 
Dit verslag wordt aan Gedeputeerde Staten medegedeeld 
Het wordt ingerigt in den vorm, door den Minister van Binnenlandsche Zaken, de 
Gedeputeerde Staten gehoord, te bepalen en, hetzij in druk. hetzij in afschrift, tegen 
betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld." 

De eerste gemeenteverslagen die op grond van deze wet werden ge
maakt handelden over het jaar 1851. Dit artikel bevat die gemeente
verslagen van zowel Breukelen-Nijenrode als Breukelen-St. Pieters. Üe 
verslagen zijn met zorg samengesteld en geven een redelijk beeld van de 
beide Breukelens uit die tijd. In later jaren zou het maken van die 
verslagen meer een routinezaak worden, waarbij gebruik werd gemaakt 
van voorgedrukte, in te vullen modellen. 

Gemeenteverslag van Breukelen-Nijenrode 

We kijken eerst naar het verslag dat werd gemaakt over de gemeente 
Breukelen-Nijenrode gedurende het jaar 1851 Hen aantal dingen valt 
daarm op. 

Van de 1716 inwoners van de gemeente hadden er bij verkiezingen voor 
de Tweede kamer en Provinciale Staten maar 66 stemrecht. Voor de 
gemeenteraad mochten 89 ingezetenen hun stem uitbrengen. Stemrecht 
bestond er toen alleen nog maar voor mannen en er was zogenaamd 
census-stemrecht De voorwaarden waaraan een kiesgerechtigde in de 
beide eerstgenoemde gevallen moest voldoen werden landelijk vastgesteld, 
terwijl de voorwaarden voor het mogen uitoefenen van stemrecht op het 
lokale niveau door de gemeente zelf mochten worden bepaald. Blijkbaar 
hanteerde de gemeente minder zware criteria. 

Het ambtelijk apparaat was klein. Er waren maar elf betaalde krachten, 
waarvan een paar bovendien slechts in deeltijd. Eén daarvan was de burge
meester, omdat deze tevens gemeentesecretaris was. Hij en de gemeente
ontvanger vormden het enige kantoorpersoneel. De totale gemeentebegro
ting bedroeg nog geen vijfduizend gulden en liet een royaal positief saldo 
zien. 

De belangrijkste taken van de gemeente lagen op de terreinen van de 
volksgezondheid, nationale militie en schutterij, lager onderwijs, armenzorg 
en openbare orde en veiligheid. 
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Hieronder geef ik het gehele gemeenteverslag letterlijk geciteerd weer, 
voorafgegaan door de notulen van de raadsvergadering waarin dit verslag 
werd vastgesteld. 

Openbare Vergadering der Gemeenteraad van Breukelen Nijenrode heeden den B Mei 
1852 
Tegenwoordig waren J. Vlug, Burgemeester, D de Haan en A Reuken, wethouders, F. 
Vos, GO. Üuunag, N van Woudenberg. AbcentC. Kastelein. 

De Burgemeester opent de vergadering De Notule der vorige vergadering worden 
voorgelezen en goedgekeurd 
Daarna wordt door Burgemeester en Wethouders aan den Raad een beredeneerd en 
uitvoerig verslag van den toestand dezer gemeente over den Jare 1851 medegedeeld, 
ingerigt in den vorm voorgeschreven door ZE. den Heere Minister van 
Binnelandsche Zaken het welk in deeze vergadering door den Secretaris overluid is 
voorgelezen, en daarna de goedkeuring van den Raad heeft mogen verwerven, 
wordende den Hr Secretaris uitgenodigd dit verslag achter de Notule te doen volgen 
Daarna wordt de Vergadering gesloten uit hoofde niemand iets anders had voor te 
stellen 

Verslag van den toestand der Gemeente Brcukcicn Nijenrode over 
den Jare 1851. 
Gedaan door Burgemeester en Wethouders aan den Raad. in Vergadering van 
den 13 Mei 1852 

Edel Achtbare Heeren Leden van den Raad ! 

Ingevolge het Voorschrift van Art, 182 der Wet van 29 Juny 1851, Staatsblad N° 85, 
regelende de Zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der Gemeente Besturen, bieden 
wij L) hiernevens het verslag aan van den toestand dezer Gemeente over het jaar 1851, 

Hoofdstuk 1. Bevolking 
De wettig gedomicilieerde bevolking van de Gemeente bedroeg op 1 Januari] van den 
Jare 1800 een en vijftig 

Mann Vrouwel Totaal 
819 866 1685 

Het getal geborene bedroeg 29 28 57 
Dat der personen die zich in de 
Gemeente gevestigd hebben _80 36 116 

928 930 1858 
Het getal der overledene bedroeg 29 25 54 
Die welke de Gemeente verlaten hebben _60 28 88 

89 53 142 
Dus wettig gedomicilieerd op 
31 December 1851 839 877 1716 

Waaronder een Mannelijke in de Kolonie van Weldadigheid 
De feitelijke bevolking bedroeg 4 Mann, en 6 Vrouw. 
Gcene personen zijn uit de Gemeente vertrokken tot vestiging in de overzeesche 
bezittingen of gewesten. 
Het bevolkings Register wordt dagelijks met de meeste zorg bijgehouden. 

Hoofdstuk 2. Verkiez ingen en Gemeentebestuur 
Het getal der kiezers voor de Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal 
bedroeg 66 
Voor de Provinciale Staten 66 
Voor Leden van de Gemeenteraad 89 
Er zijn geene vragen gedaan, noch beslissingen genomen voor de kiezerslijsten en 
verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten noch den Gemeenteraad. 
De Gemeenteraad bestaat uit zeven leden, die bij de eerste stemming, met meerderheid 
van stemmen benoemd zijn, alsse: Joan Vlug, Dirk de Haan, Albertus Reuken, Nicolaas 
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Woudenberg, Floris Vos, Cornells Kastelein, Gerard Daniël Duuring 
Joan Vlug, Burgemeester tevens Secretaris, en Dirk de Haan en Albertus Reuken, 
benoemd als Wethouders, in de Raadsvergadering van den 16° October 1.1, 
Gemeente Ambtenaren en Bedienden : 
Joan Vlug, Secretaris 
Hendrik Brinkman, Gemeente Ontvanger 
Engelbertus van den Brink, Veldwagter 
Dirk van der Veen, Bode. 
denzelfde Opzigter der Begraafplaats. 
Jan de Bruin, Nachtvacht. 
Hendrik van Lingen, idem 
J Breuninghoff, Brandmeester. 
D de Haan, mede Brandmeester, die echter voor deze betrekking bedankt heeft, uit 
hoofde van onvereentgbaar met de betrekking van wethouder, en is alzoo vacant, 
J. Stokvisch, bediende voor het Reinigen der Schoonhouden der Putten. 
C, Donker, Aschophaalder. 
PL Voituron, Vroedvrouw 
Plaatselijke Verordeningen 
In den loop des Jaars zijn door den raad de navolgende verordeningen betreffende de 
huishouding der Gemeente vastgesteld. 
1° Verordening tot invordering der Plaatselijke belastingen 
2° Rooster van Aftreding der Raad, 
3° Reglement van orde voor de Vergaderingen der Gemeenteraad 
4° Als voren voor de Vergaderingen van Burgemeester en Wethouders. 
5° Instructie voor het Collegie van Burgemeesters en Wethouderen. 
6° Verordening regelende de wijzigingen van Afkondiging. 

Hoofdstuk 3. Verschillende onderwerpen betrekkelijk het beheer der 
Gemeente 
Gemeente Archief 
De Archieven der Gemeente worden in cene behoorlijken staat onderhouden, en van 
het oude is behoorlijke inventaris 
Begraafplaats 
De Burgerlijke begraafplaats is in eene goede onderhoudene Staat, en de voorschrif
ten op het begraven, worden door den opzichter D, van der Veen, stipt nagekomen. 

Hoofdstuk 4. Gewoon en Buitengewone Ontvangsten 
De Gewoone Ontvangsten hebben in het afgeloopen jaar bedragen de 
somma van f 2358:29l/2 
De Buiten gewoone f 2454:09 
Directe Belastingen 
Er worden in deze geheven 5 opcenten op de grondlasten en 7 op het Personeel, welke 
eerste heeft opgebragt de somma van f 252:23'/2 
En de Tweede f 157:43-
Er is in deze Gemeente gcene hoofdelijken omslag benodigd geweest, uit hoofde van 
goed slot van vorige rekening en heeft zelfs een aflossing van fllOO-, plaatsgehad. 
Belasting op voorwerpen van Verbruik waarop Rijksbelasting geheven wordt 
In deze Gemeente wordt geheven 25 opcenten op de Rijksaccijns van het gemaal, 100 
opcenten op die van het Binnelandsch gedistilleerd, 60 opcenten op die van het 
Buitenlands gedistilleerd,en 40 opcenten op de Likeuren. 
De Eerste heeft opgebragt f 478:461/2 
De Tweede. Derde en Vierde f 1167:951/2 
Er wordt overigens gcene belastingen op andere voorwerpen geheven 
De Be graaf nisregten hebben in het Afgeloopen Jaar opgebragt . . f 122:50 
Gewoone en Buitengewone uitgaaf 
Kosten van het Gemeente Bestuur f 1155:— 
Kosten van Publieke werken f 902: -

, Belastingen en ongelden f ,. :66 
,, Onderwijs f 268- -
,. Uitbetalingen aan Liefdadige gestichten f 225- -
,, Onvoorziene uitgaven f 260:- -
,, Builengewoone uitgaaf, als aflossing, enz f 1100:- -
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Hoofdstuk 5. Gemeente Eigendommen, Werken en fnrigtingen 
Heeft gcene andere Eigendommen, werken en inrigtingen dan de Burgerlijke 
begraafplaats dewelke goed wordt onderhouden, de Gemeente is Verders belast met 
het onderhoud van de gcheele bestrating, in het Dorp, en zijn in een zeer goeden 
staat, de Vernieuwingen worden op zijn tijd aangewend- Voor de Verlichting des 
avonds wordt na behooren in voorzien, en de Lantaarns behoorlijk onderhouden- De 
openbare rijweegen, als mede de buurtwegen, zijn binnen deze Gemeente allen in 
eenen zeer goeden staat 
De Staat der Waterkeeringen (is) in een behoorlijken Staat. Omtrent de Rivier de 
Vecht valt aantemerken, dat van tijd tot tijd Rijnvaartschepen, door ondiepten bij laag 
water vastgeraken, wenschelijk ware het dat eene uitdieping plaatsgreep. 

Hoofdstuk 6. Medische Politie 
De gezondheidstoestand is in het afgeloopen jaar voldoende geweest, gcene 
epidemische ziekten hebben er geheerscht, het getal der sterfgevallen was als in 
gewone tijden aan te merken. 
Het Personeel der Geneeskunstoefenaren, bestaat uit een Medicinae Doctor, ten Stads 
Plattelands Heel en Vroedmeester en eene Vroedvrouw. 
Veranderingen zijn in dit Personeel niet geweest. 
De Gezondheidstoestand van het Rundvee was in de omliggende Streken niet zeer 
gunstig, in deze Gemeente heeft het zich echter tot enkele gevallen bepaald. 
Den alhier gestationeerde Veearts I.W.A. Hart, is in den loop dezes jaars overleden, en 
is vervangen geworden door den Veearts I I Noest, en bevindt zich binnen deze 
Gemeente nog eenen bevoegde Veearts genaamd I.A. Stinze, welke laatste eene 
uitgebreide Praktijk heeft, en door de Veehouders zeer geroemd wordt, in zijne 
Kunstverrigtingen, en is zijne wooning alhier als zeer gelukkig voor den Veehouder 
te beschouwen. 

Hoofdstuk 7. Nationale Militie en Schutterij 
Het Getal ingeschrevene, voor de Nationale Militie voor de Ligting van 1851 heeft voor 
deze Gemeente bedragen het getal van 15 
Het gewone contingent voor deze Gemeente, gecombineerd met Breukelen St Pieters, 
Ruwiel, Portengen en Laag Nieuwkoop, heeft bedragen 9 Man, dewelke allen zelve 
zijn in dienst getreeden, uitgezonderd den Persoon van Jacobus van Schaik, die n° 
verwisseld heeft. 
Schutterij 
De Schutterij in deze Gemeente bestaat uit een actief van 26 en een reserve van 25 
Man, te zamen 51 Man. 
De Eerste ban der schutterij bestaat uit een actief van 25 man schutters, benevens 22 
man reserve, te zamen 47 man. 

Hoofdstuk 8. Kerkelijke zaken 
Binnen deze Gemeente bevindt zich een Hervormde en één Roomsen Katholyke Kerk 
onder welke laatste ook de Gemeente Breukelen St. Pieters, Porten gen, Ruwiel als mede 
een deel van Loenen parochieeren. 
De dienst in de Hervormde Kerk wordt waargenomen door den Predikant M. 
Malacester Loup, ende Roomsch Katholyke Kerk door den Priester Hendrik Jongbloed 

Hoofdstuk 9. Ondervijs, Kunsten en Wetenschappen 
In deze Gemeente zijn drie openbare scholen, zich verdcclende, als: Een voor 
middelbaar onderwijs, tevens verbonden met een kostschool, opgerigt en geopend op 
1° Augustus 11 voor eigen rekening door den Heer J.J. Alberda, als byzonder School 
der Ie Klasse. 
Een byzonder Kostschool voor lager onderwijs van de Heer N. Monné. 
tn de Dorpsschool. 
De eerstgenoemde school werd bezocht op 31 Dec, 1.1. door 15 Kostjongchceren, en 8 
Externes. 
Het Kostschool voor Lager onderwijs van den Heer N, Monné op 15 January met vier 
Kostleerlingen. als mede op 15 Julij-
Op de Dorpsschool op den 15 January 96 Jongens en 94 Meisjes, en op 15 July 89 
Jongens en 87 Meisjes-
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Het gotal leerlingen welke kosteloos onderwijs ontvangen, bedraagd acht en twintig 
Van de Eerstgenoemde school wordt het onderwijs gegeven door den Instituteur den 
Heer J J Albcrda, onderwijzer in het Middelbaar onderwijs, der Ie Klasse, als mede 
door Adolf Hoefmans, hulp onderwijzer der 2e Klasse en de Heer G.I.. Hoeker der 3e 

rang. 
Op de tweede genoemde School door den Institeur alleen, zijnde van de 2e rang. 
Op de Dorpsschool wordt de dienst verrigt, door den Hoofd Onderwijzer C van den Berg, 
van den 2e rang, en een hulp onderwijzer Maserei van den 3e rang. 
Voor de Dorpsschool 

De subsidie die verstrekt wordt door de Gemeente bepaald zich tot f 100-, 's jaars, ter 
tegemoetkoming voor den hulp onderwijzer, en de somma van f 30-, voor brandstoffe 
in de school, de kinderen die kosteloos onderwijs genieten, worden voldaan door 
Particulieren, en door de armen administratie, bijna allen kinderen gaan ter school. 

Hoofdstuk 10. Arm vezen 
De toestand van het Armwezen in deze Gemeente is vrij voldoende, bij behoefte is er 
onmiddelijke leeniging, door buitengewoone giften, gcene aanmerkelijke verschillen 
zijn er met dat van het vorige jaar, zoo dat deswegens geen voor of achteruitgang is 
optemerken, de middelen tot leeniging der armoede worden verleend door de Diaconie 
Armbesturen, der Verschillende gezindheden, en wel door bedeeling voor het geheele 
of een gedeelte van het Jaar, ingeval van ziekte te hunnen huize verpleging, bij 
strenge vorst, uitdeeling van brandstoffen en kleding stukken, Vrije woning bezor
gen ingeval van hoogen ouderdom, en het behoorlijk onderwijs doen geven aan de 
kinderen der behoeftigen, werk verschaffen aan de behoeftigen is in deze Gemeente 
hoogst mocijelyk, daar er geen fabrieken zijn. 
Er bestaat naar ons oordeel weinige verbetering voor den staat van het armwezen. 
Volgens de opgaven der armen administratien hebben de ontvangsten en uitgaven, 
over den Jare 18")1 bedragen, alsse: van de Protestantsche Armen Administratie 

ontvang f2616:68 
uitgaaf f2782;- . 

Roomsch Katholyke Armen Administratie 
ontvang f2041:94 
uitgaaf f2315:69 

Door laatstgenoemde Administratie wordt het te kort van jaar tot jaar, volgens 
opgaven door voorschot van particulieren gedekt. 
Gedurende den loop des jaars, zijn van de Protestanten bedeeld geworden acht en 
zestig 
tijdelijke negen en twintig. 
Elders wonende dertien 
Van de Roomsch Katholyke honderd twintig, waarvan tijdelijke vijftig en, Elders 
wonende Dric-
Als eene byzondere opmerking verdiend vermeld te worden, de weigerachtigheid van 
de zijde der R.C. armen administratie van aan geene behoeftigen alhoewel Kerkelijk 
Parochieerende, maar niet binnen deze gemeente wonende eenige onderstand te 
villen verlcencn, maar hen verwijst naar de Burgerlijke Gemeente, op grond van een 
Koninklijk besluit van 14 Maart 1833 Staatsblad n° 88-
En daar de Burgerlijke Gemcentens gcene armenfondsen heeft of inzamelt, zoo zal het 
hoogstwenschelijk zijn, dat door den bevoegde Regter deze geschillen mogten worden 
beslist. 

Hoofstuk 11. Gemeente Politic 
Openbare Veiligheid 
Het Personeel der Gemeentelijke Politic, bestaat uit een Veldwachter, en de alhier 
gestationeerde geregtsdienaar des nachts voor de kom der Gemeente een Klapwaker, 
en gedurende de wintermaanden zijn alhier vier dragonders, als hulpmaréchaussée 
gestationeerd geweest, die des nachts patrouilles verrigten over de veiligheid voor 
personen en goederen mag geroemd worden. 
Bran dbtusmiddelea 
De toestand der Brandblusmiddelen is voldoende te beschouwen, en er heeft sedert 
jaren geen brand bestaan. 
Verlichting 

Het dorp wordt van af October tot 1° April van ieder jaar behoorlijk verlicht. 
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Hu J'S van Bo warin g 
Daar vroeger eene groote behoefte werd opgemerkt, om boosdoenders na behoren 
voor den nacht te kunnen opsluiten, zoo is een geschikt locaal daarvoor ingerigt in 
het Gemeentehuis, alwaar de gemeente zeer veel nut van heeft, en wordt behoorlijk 
zuiver en rein gehouden. 

Hoofdstuk 12. Landbouw 
De toestand van den Landbouw is aangewezen bij statistieke tabellen opgemaakt, in 
January 1852, ten gevolge circulaire van H.M, Gedeputeerde Staten dezer Provincie 
d.d. 30 October 1851 n° 30, naar welke voor dit jaar, tergevolge aanschrijving van 
voormelde Staten van 26 februarij 1.1. Provinciaalblad N°. 25 wat den inhoud van dit 
Hoofdstuk aanbelangt verwezen wordt. 

Hoofdstuk 13. Verveening, Jagt en Visscherij 
Vcrvceningen bestaan in deze gemeente niet. Omtrent de Jagt en Visscherij valt 
weinig byzonders optemerken, weinig of geene publieke Jagt is er binnen deze 
Gemeente, meest alle landen zijn afgepaald, van schadelijke gediertens zijn geen 
klachten ingekomen, het toezicht van de Jagt is aan een Rijksopziener der Jagt, die 
trouw Surveilleert, als mede aan den Veldwagter als buitengewoon opziener. Het 
jagtveld bevat alleen klein wild. 
De Visscherij in de binnewateren is niet noemenswaardig, en heeft minder opgele
verd dan in het vorige Jaar 

Hoofdstuk 14. Ambachts en ¥abryknyverheid 
Fabrieken zijn binnen deze Gemeente aanwezig, als Eene Bierbrouwerij, die een 
redelijk debiet heeft, en die gedreven wordt door twee personen, en eene Leerlooyerij. 
De ambachtslieden hebben in deze Gemeente over het geheel altijd werk. 

Hoofdstuk 13- Handel en Scheepvaart 
De doorvaart van schepen door de Rivier de Vecht verlevendigt de Gemeente 

Hoofdstuk 16. Inrigtingen in verband staande met de uitoefening van 
Handel en andere bedrijven 
Maten en gewigten 
De bestaande verordening omtrent den Yk der maten en gewigten, wordt behoorlijk 
gehandhaafd 
Middelen van Vervoer te Water 
Er bestaan in deze Gemeente twee vaste beurtschippers op de steden Amsterdam en 
Utrecht, welker dienst naar behoren wordt waargenomen. 
Middelen van Vervoer te Lande 
De Communicatie te lande zoo voor vervoer van goederen als reizigers, is in deze 
Gemeente zeer gemakkelijk, doordien in deze Gemeente een station aan den 
Rijnspoorweg is. 
Broodzetting 
De Broodzetting alhier regelt zich naar dien van de stad Utrecht, en wordt naar 
behooren nagekomen. 

En hier mede Mijne Heeren vertrouwen wij een voldoend overzigt van de 
voornaamste zaken deze Gemeente betreffende gegeven te hebben, en eindigen wij dit 
ons Verslag, met den wensch dat den Bloei en Welvaart dezer Gemeente onder den 
zegen des Allcrhoogstcn moge toenemen. 

Breukelen den 13 Mei 1852. 
De Burgemeester en Wethouders 
J. Vlug, Secretaris 

Ter ordonnantie van dezelven 
D. de Haan 
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Atb, 1 Kaart van de gemeente ßreukelen-Nijenrode. getekend door J Kuijper in 1866. 
Deze kaart werd gepubliceerd in de beroemde Gemeente-atlas van Nederland, welke 
in de jaren 1865 tot en met 1882 - over verschillende delen gespreid - door Hugo 
Surin gar te Leeuwarden werd uitgegeven. 

Gemeenteverslag van Breukelen-St. Pieters 

Het is interessant de artikelen in het verslag over Breukelen-Nijenrode 
te vergelijken met de overeenkomstige in het verslag van Breukelen-St. 
Pieters. Daaruit blijkt al de totaal verschillende aard van de beide toen
malige gemeenten. 

De gemeente Breukelen-St. Pieters telde in 1851 minder dan de helft van 
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het aantal inwoners dat Breukelen-Nijenrode had. Ook hier waren er meer 
kiesgerechtigden voor de Gemeenteraad dan voor de Tweede Kamer en 
Provinciale Staten. Toch werd de samenstelling van de Raad geheel en al 
bepaald door niet meer dan 36 stemgerechtigde mannen. 

Op allerlei punten kende Breukelen-St. Pieters geen eigen voorzieningen. 
Men was aangewezen op de belangrijkste aangrenzende gemeenten: 
Breukelen-Nijenrode en Tienhoven. 

Breukeleveen was in die tijd nog een grote veenderij. Tussen de Vierde 
en Vijfde Plas was de weg, de Middenmeent, nog volledig intact. Het tolhuis 
aan het einde van deze weg was het huis in Breukeleveen dat de naam "De 
Rode Bloem" droeg. Nabij de Vecht waren twee steenbakkerijen in bedrijf. 

Opmerkelijk is het verschil tussen wat de beide gemeenten Breukelen op 
te merken hebben over een huis van bewaring. Breukelen-Nijenrode wees 
op de aanwezigheid van een lokaal waarin "boosdoenders" konden worden 
opgesloten en vond dat van groot nut. Breukelen-St. Pieters had geen huis 
van bewaring en vond zoiets ook niet nodig. Toch blijkt uit allerlei andere 
bronnen dat vooral de inwoners van Breukeleveen vaak ongemakkelijk en 
niet zo erg wetsgetrouw waren. Waren de opstellers van het gemeente
verslag van Breukelen-St. Pieters wel oprecht? Probeerde men in de 
rapportage mogelijke conclusies te vermijden die de gemeente op kosten 
zouden kunnen jagen? 

Hieronder volgt ook de volledige tekst van dit gemeenteverslag. 

Verslag van den stand der Gemeente Breuketen St Pieters over den Jare 
1S00 Een en Vijftig 
Gedaan door Burgemeester en Wethouders aan den Raad in zijn Vergadering van den 
13 Mei 1800 Twee en Vijftig 

Edel Achtbare Heeren! 
Leden van den Raad! 

Ingevolge het Voorschrift van Art. 182 der wet van 29 Junij 1851, Staatsblad n° 83, 
regelende de zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der Gemeentebesturen, bieden 
wij l) hiernevens het verslag aan van den toestand dezer Gemeente over het Jaar 1800 
Een en Vijftig 

Hoofdstuk 1. Bevolking 
De wettig gedomicilieerde bevolking van deze Gemeente bedroeg op 1 January 1831 
346 Mann., 353 Vrouw., 699 Totaal; het getal geborene bedroeg 5 Mann., 13 Vrouw., 18 
Totaal; dat der Personen die zich in de Gemeente gevestigd hebben 14 Mann., 18 
Vrouw., 32 Totaal.Totaal; 365 Mann., 384 Vrouw., 749Totaal. 
Het getal der overledenen bedroeg 4 Mann., 4 Vrouw., 8 Totaal. Die welke de Gemeente 
verlaten hebben 13 Mann., 17 Vrouw., 30 Totaal. 
Dus wettig gedomicilieerd op 31 Dec. 1851 343 Mann., 363 Vrouw, 711 Totaal. 
De feitelijke bevolking bedroeg 8 Mannen en 4 Vrouwen. Geen personen zijn uit deze 
Gemeente vertrokken totvesttging in de overzeesche gewesten. 
Het bevolkings Register wordt dagelijksch in orde bijgehouden. 

Hoofdstuk 2. Verkiezingen en Gemeentebestuur 
Het getal der kiezers voor de Tweede Kamer der Staten Generaal bedroeg 17; voor de 
Provinciale Staten 17; voor de Leden van de Gemeenteraad 36. 
Kr zijn geene vragen gedaan noch beslissingen genomen voor de kiezerslijsten en 
verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten noch den Gemeenteraad 
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De Gemeenteraad beslaat uit zeven leden der Raad, alsse: Gerrit Degenkamp, Gerrit 
Schipper, Arie SüCI, Klaas Klijn, Lammert Vlaanderen, Jan Jacobusse van der Wilt, 
Peter 1.oenen. 
Burgemeester en Wethouders 
Joan Vlug, Burgemeester. 
Gerrit Degenkamp en Gerrit Schipper, Wethouders. 
Gemeente Amfotenn/vn en bedienden 
Joan Vlug, secretaris. 
Dirk van der Veen, Gemeente Ontvanger. 
Krijn Scheepmaker, Veldwagter, Bode voor Br: Proostdij. 
Zeger Bakker, Veldwachter voor Breukeleveen. 
Dirk de Koning, Brandmeester (zonder Salaris). 
G. Degenkamp ad idem. 
In den loop des voorg: jaars zijn door den raad de navolgende verorden in gen; 
betreffende de huishouding der Gemeente Vastgesteld 
1° Verordening tot invordering der Plaatselijke belastingen. 
79. Rooster van a ft reed mg der Raad. 
3°. Reglement van orde voor de Vergaderingen der Gemeenteraad. 
4°, Als voren voor de Vergaderingen van Burgemeester Wethouders. 
5° Instructie voor het Collegic van Burgemeester en Wethouders. 
6°. Verordening regelende de wtjze van Afkondiging. 

Hoofdstuk 3. Verschillende onderwerpen betrekkelijk: het beheer IderJ 
Gemeente 
De Archieven der Gemeente worden in eene behoorlijke staat onderhouden, echter 
blijft er nog altijd aan te voldoen, om van het zoogenaamde oude archief hetwelk zich 
te Breukeleveen bevindt, eene behoorlijke inventaris te doen maken. 
Begraafplaats : Niet aanwezig, de lijken te Breukeleveen vallende, worden te Tien
hoven, en die van Breukelen Proostdij, te Breukelen Nijenrode ter aarde besteld. 

Hoofdstuk 4. Gewone en Buitengewone Ontvangsten 
De Gewone Ontvangsten hebben in het afgeloopen jaar bedragen de somma van 
f 1082:835 
De Buitengewone f 149:84 
Er worden in deze Gemeente geheven 5 opcenten op de Grondlasten en 7 op het 
personeel, welke eerste heeft opgebragt de som van f 148:63 
En de Tweede f %:98 
Er [is] in deze Gemeente eene Hoofdelijken omslag benodigd geweest ten bedrage van 
f 425-
Belasting op voorwerpen van Verbruik waarop Rijksbelasting geheven wordt. 
In deze Gemeente wordt geheven 25 opcenten van de Rijksaccijns op het gemaal, 100 
opcenten op die van het Gedistillerd (Binnelandsch), 60 opcenten op het Buiten-
landsch gedistilleerd, en 40 opcenten op de Likeuren. 
De eerste heeft opgebragt f 131 84 
De tweede derde en vierde f 64:465 
Er wordt overigens gcenc belastingen op andere voorwerpen geheven. 
Gewone en Buitengewone uitgaven. 
Kosten van het Gemeentebestuur f 531 37 
Kosten van Publieke werken f 240 92 
Kosten Belastingen en ongelden f66:93 
Kosten Onderwijs / subsidie voor / f 66:00 
Kosten Onvoorziene uitgaven f98:07 

Hoofdstuk 5- Gemeente Eigendommen, verken en Inrichtingen 
Heeft geene andere Eigendommen dan eenige akkers en water gelegen in de Polder 
van Breukeleveen, waaraan geen onderhoud is, als mede eene weg genaamd de 
Middenmeent, deze meent is met hout beplant, wordt goed onderhouden, en op zijn tijd 
het Hakhout, ten behoeven der Burgerlijke Gemeente publiek verkocht, ook is de 
Gemeente in het bezit van het zoogenaamde Tolhuis aan de Middenmeent, dit perceel is 
aan een persoon verhuurd, menschen in de hulpbehoevende klasse en wordt onder
houden naar mate de inkomsten daarvan zijn, wenschelijk zelve ware het dat, dat 
perceel, hetwelk over hot geheel gcenc bate aflegd, publiek mogtc worden verkocht. 
Vier bruggen zijn gelegen in den Heerenweg van Breukeleveen, om te kunnen door
varen van de westzijde naar de oostzijde der Breukelevcensche Polder, worden tot 
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heden volgeDS oude usantien door de Burgerlijke Gemeente onderhouden, en bevin
den zich in eene redelijken staat, billijk zoude het onzes inziens zijn dat dit onderhoud 
de polder was of verde opgedragen waarop wij nader hopen terug te komen, 
De openbare rijwegen in deze Gemeente bevinden zich allen in een zeer goeden Staat. 
Op de Staat der Waterkeeringen valt veel aan te merken vooral aan de voorlanden 
langs het iienhovensche Kanaal, aan de Noordzijde, vroeger werd dit gedeelte waar 
van hier sprake is onderhouden uit de consignatie kas der Veenderij men heeft later 
ingezien en bespeurd, dat die verpligting op den Eigenaar van dat voorland ruste, als 
hebbende bij concessie die landen binnen de 45 celen mogen verveenen, redenen 
waarom het Veenderij bestuur er de hand van heeft moeten aftrekken, en thans het 
een punt van overweging uitmaakt, om de Eigenaren dier bedoelde voorlanden daar 
toe te vcrpligten 

Omtrent de Rivier de Vecht valt aan te merken, dat van tijd tot tijd Rijnvaartschepen 
door ondiepte bij laagwater vastgeraken, wenschelijk ware het dat ecne generale 
uitdieping, uit het fonds van diepgeld voor de Rijnvaart konde worden daargesteld. 

Hoofdstuk 6. Medische Politie 
De gezondheidstoestand is in het afgeloopen jaar voldoende geweest, gcene 
epidemische ziekten hebben er geheerscht, het getal der sterfgevallen was als in 
gewone tijden aantcmerken. 
Geneeskunstoefenaren bestaan binnen deze Gemeente niet, maar daar de gelegene 
ligging aan de Gemeente Breukclen Nijenrode en Tienhoven, alwaar zich Genees
kunstoefenaren bevinden, wordt in die behoefte op eene gemakkelijke wijze voorzien. 
De Gezondheidstoestand van het Rundvee was in verband van andere omliggende 
plaatsen niet ongunstig, heeft zich echter tot enkele gevallen bepaald. 
De opvolging der voorschriften, bij het ontstaan van verdacht longzick vee, worden 
behoorlijk nagekomen. Den Veearts I.W.A, Hart, is in den loop dezes jaars overleden, 
en men neemt thans bij het ontstaan dier ziekte den toevlugt tot de te Breukclen 
aanwezig zijnde Veeartsen, I.A. Stinse of I I . Noest, 

Hoofdstuk 7. Nationale Militie en Schutterij 
Het Getal ingeschrevene voor de Nationale Militie voor de ligting van 1851, heeft voor 
deze Gemeente bedragen het getal van 13 
Het gewoon contingent voor deze gemeente gecombineerd met Breukelen Nijenrode, 
Ruwiel, Portengen en Laag Nieuwkoop, heeft bedragen 9, welke allen in dienst zijn 
getreden. 
De Schutterij in deze Gemeente bestaat uit een actief van 14 en een reserve van elf 
man, te zamen 25 man. De Eerste ban der schutterij bestaat uit een actief van 14 
schutters, benevens 11 man reserve tezamen 25 man. 

Hoofdstuk 8. Kerkelijke zaken 
Gcene kerken binnen deze gemeente aanwezig, de Protestanten behooren kerkelijk te 
Breukelen Nijenrode en Tienhoven, de Roomsch Katholijken te Breukelen Nijenrode 

Hoofdstuk 9. Ondervijs, Kunsten en Vetenschappen 
Niet van toepassing, openbare scholen niet aanwezig, het onderwijs wordt genoten op 
de Dorps School te Breukelen Nijenrode en te Tienhoven, er bevindt zich echter eene 
particuliere bewaarschool, voor rekening van den Heere P Huydecoper, alwaar 
terschoolgaan 57 kinderen. 

Hoofdstuk 10. Armvezen 
Niet van toepassing, de behoeftigen zoo die er zijn, moeten of door het Protestantsch 
armbestuur van Breukelen Nijenrode of Tienhoven worden onderhouden, en die der 
Roomsch Katholijken te Breukelen Nijenrode, als zijnde de plaatsen waaronder zij 
kerkelijk parochieeren 

Hoofdstuk 11. Openbare Veil igheid 
Het Personeel der Gemeentelijke politie bestaat uit een Veldwachter voor de gehccle 
gemeente, en nog een voor Breukeleveen die beiden tevens boden zijn. Den Kantons
dienaar bezoekt mede van tijd tot tijd de Gemeente Des winters loopt ieder ingezetene 
op zijne beurt, (of laat zich door een geschikt persoon vervangen) gedurende de 
nacht als wacht. De te Breukelen Nijenrode gestationeerd geweest zijnde hulp 
Maréchaussés oefende gedurende dien tijd hunne behoorlijke veiligheidsdiensten. 
De toestand der Brandblusmiddelen is voldoende te beschouwen, er heeft sedert jaren 
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geen brand ontstaan 
Huis van bewaring: Niet benodigd en ook niet aanwezig 

Hoofdstuk 12. Landbouw 
De toestand van den Landbouw is aangewezen bij Statistieke Tabelten, naar welke voor 
dit Jaar tengevolge aanschrijving van H.M, Gedeputeerde Staten van dato 26 februarij 
Provinciaalblad N°.25 wat den inhoud van dit Hoofdstuk betreft verwezen wordt. 

Hoofdstuk 13. Verveening, Jagt en Visscherij 
Afgegeven consenten tot vervcening aan 81 Vcenlieden; Den inhoudsmaat tot afsnij
ding van gronden tot verveening bedroeg 3 Bunders 74 Roeden 53 Celen, en hebben 
plusminus 159000 tonnen turf opgeleverd. De middenprijzen zijn niet optegeven; Het 
getal arbeiders daartoe gebruikt zijnde is ongeveer 260. 
Het Jagtvcld bepaald zich, voornamelijk tot het waterwild, en niet noemenswaardig 
Kleinwild. 
Een Ecndvogelenkooi bevind zich in deze gemeente. Omtrent het schadelijke gedierte 
zijn geen bezwaren ingekomen, het toezicht over de Jagt is opgedragen aan een Rijks 
opziener der Jagt, en den Veldwagter verder is er nog een Particuliere opziener der 
Jagt, van den Heer Willink van Collen aanwezig. 
De Visscherij heeft in den loop dezes jaars veel minder opgeleverd dan in vorige 
jaren, en bepaald zich voornamelijk tot de Palingvtsscherij, als mede ook van Snoek 
en Baars. 

Hoofdstuk 14. Ambacht en Fabrijknijvcrheid 
De Fabrieken btnnen deze Gemeente aanwezig bestaan uit twee Steenfabrieken of 
Steenovens, werkende op den een 42 arbeiders en den anderen 26 arbeiders met zeer 
goed gevolg en mogen als bloeyende beschouwd worden. 
Weinig of gecne ambachtslieden bevinden zich in deze Gemeente, de voornaamste 
beroepsbezigheid is die van den Veenman. 

Hoofdstuk I"). Handel en Scheepvaart 
De Handel in deze Gemeente bepaald zich in Turf en in Steen, als mede van boter en 
kaa-s. De Scheepvaart is daartoe allerwege zeer geschikt. 

Hoofdstuk 16. Inrigtingen in verband staande met de uitoefening van 
handel en andere bedrijven 
Maten en Gewigten : De bestaande verordening omtrent den IJk der maten en gewig
ten wordt behoorlijk nagekomen. 
De middelen van vervoer te water (alhoewel er geene veerschuiten bestaan) zijn zeer 
gemakkelijk daar dagelijksch schouwen met Turf geladen zich naar de Hoofdplaats der 
Provincie begeven, het vaarwater langs het Tienhovensche kanaal uitkomende, en de 
Rivier de Vecht is deswegen zeer geriefelijk. 
De communicatie te Lande is even gerieflijk als te water daar de wegen allen in zeer 
goeden staat zijn, en behoorlijk onderhouden worden. 
Broodzetting. Bestaat in deze Gemeente niet, door dien er geene bakkers aanwezig zijn. 

Kn hier mede Mijne Heeren, vertrouwen wij een voldoend overzigt van de voornaam
ste zaken deze Gemeente betreffende gegeven te hebben, en eindigen wij dit ons 
Verslag, met den wensch, dat de bloei en de Welvaart dezer Gemeente onder den zegen 
des Allerhoogsten moge toenemen. 
Breukelen St Pietersden 13 Mei 1852. 

De Burgemeester en Wethouders 
J. Vlug 

Bronnen 

Brcukelen-Nijenrode R.N. en B (raads-notulen en besluiten) 6 Oct 1851 - 19 Aug. 1858. 
Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode inv. nr. l3 (Gemeentehuis te Breukelen). 

Notulen Vergaderingen van het Gemeentebestuur van Breukelen St. Pieters van 4 
November 1850 tot en met 19 September 1864. Archief Gemeente Breukelen-St. 
Pieters, inv. nr. 1? (Gemeentehuis te Breukelen). 
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