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Een verordening uit 1605 betreffende de 
Vechtbrug van Breukelen 

H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15,3621 CC Breukelen 

In het gemeentearchief van Breukelen bevindt zich een exemplaar van 
het "Groot Placaatboek vervattende alle de Ordonantiën en Edicten der 
Edele Hoogmogende Heren Staten s'Lands van Utrecht tot 1728, mitsgaders 
van de Edel Groot Achtbare Heren Bürge meesteren en Vroedschap van de 
Stad Utrecht". Eén van de vele daarin opgenomen ordonantiën, een "octroy" 
(= machtiging, verordening), gedateerd 9 augustus 1605, heeft betrekking 
op het heffen van tol voor de dan onlangs vernieuwde Vechtbrug te 
Breukelen. 

In de aanhef van dit "octroy" delen de "Staten van den Lande van 
Utrecht" mee dat de schouten, gerechten, buurmeesters en de brugmeesters 
van Breukelen, namens de ingezetenen, een nieuwe "tochtbrugge" over de 
Vecht gelegd hebben, ten nutte van de handel en de scheepvaart. 

Het valt op dat in deze tekst veel meervouden worden gebruikt. Dat 
komt omdat de Vechtbrug een aangelegenheid was van zowel Breukelen-
Nijenrode als van Breukelen-Proostdijgerecht (ook wel Breukelen-St. Pieters 
genoemd). Er waren dus twee plaatselijke besturen in het geding. Het 
woord "gerechten" staat in dit "octroy" voor de colleges van schepenen; in 
andere verbanden (bijvoorbeeld in de naam "Proostdijgerecht") sloeg het 
woord "gerecht" op het gebied dat door schout en schepenen werd bestuurd 
(de "gemeente" zouden we nu zeggen). De buurmeesters waren te verge
lijken met onze wethouders van financiën. 

Eerst wordt bepaald hoe de kosten van de nieuwe Vechtbrug verdeeld 
worden en hoe hoog de tolgelden zullen zijn. Gedeputeerde Staten van 
Utrecht verklaren zich daarbij bereid één vierde deel van de kosten van de 
brug te vergoeden. De rest moet van de plaatselijke besturen komen. De 
brug moet in het vervolg dan wel, tot volle tevredenheid van Gedeputeerde 
Staten, onderhouden worden uit de ontvangst van het tolgeld. Omdat de 
brug hoger en zwaarder geworden is, behoren die brug- of tolgelden 
verhoogd te worden. 

Voor het onderhoud van de brug zullen de gerechten van Breukelen 
daarom voortaan de navolgende bruggelden mogen vragen: Voor de 
overtocht van iedere wagen met 1 of 2 of meerdere paarden, geladen of 
ongeladen, 1 stuiver. Voor een los paard een kwart stuiver of 4 penningen. 
Voor een hoornbeest 2 penningen (= één duit of */§ stuiver). Voor een kalf, 
schaap of varken één penning. De zogveulens, zogkalveren, lammeren en 
biggen zullen vrij van bruggeld zijn. Ieder mens die de brug passeert moet 
2 penningen betalen. 

Voor elk schip of schuit, waarvoor de valbrug, op verzoek van de 
schippers wordt opgehaald, zal elke keer 2 blanken of l1/^ stuiver moeten 
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VI. OCTROY, tihvooren, tin fine voorfz. cum die van Breukekn geaaordetrt , -den 9 Avgufi. 
MDCV. 

ie Staten van den Lande van Utrecht, alien 
den geenen die deeien füllen ficn, ofte hoo-
ren leeien faluyt. -Doen te weten, alfoo die 
Schouten , Gerechten, Buermeefters ende 

Bragmeefteren tot Breuckelen , van weegen die ,ge-
meenc bueren aldaar, ons te kennen gegeven ende ver
toont hebben, hoe dat l'y met onfe voorgaande, goet 
believen ende advyfe binnen den voornoemden Dsr-
pc doen maken ende geleyt hebber) een nieuwe 
lochibrugge over de Vecht, tot -gerief van de nego-
tiatie ende fcheepvaarte , daar toe ons.gonftig belieft 
heeft te accordeeren , het vierde part van de koften 
der felver brugge voor de eerfte rcyfe, die daar na 
voorts'by henluyden onderhouden fal worden, uyt 
den ontfanck van feeker bruggeld , het welke fyge-
woonlyk zyn te omfangen , ende by ons als nog daar 
op vorder te accordeeren, ende lbo die koften der fel
ver brugge genoegfaam bedragen, foo van bedongen 
loon als buyxen werken, ter lomme van vyftien hon
den feftien gulden vier ftuyvers, den gulden voorfz. 
tot 2.0 ftuyvers gereekent, blykende by de fpecificatie 
ons daar van vertoont, ende, mede defrlve brugge niet 
weynig jaarlyk te onderhouden koften fal, overmitsdie 
tot gerief der fcheepvaarte te hoogcr ende fwaarder 
gemaakt is, als die oude of voorgaande brugge ge-
•weeft is , daarommè ook die bruggelden behoorden 
vergroot, of verhoogt te worden , alfoo anders die 
fèlve qualyken beftant foude zyn om den bewaarder, 
ofte Collecteur der bruggelden daar van te beloonen, 
veel min.de onkoften van hét onderhout der felver 
daar uyt te vervallen, verfoekende daarommè de voor
noemde Supplianten , dat ons foude gelieven henluy
den voor eerft te vergunnen, ordonnantie tot betalin-
ge van net vierde part van feftien hondett gulden ten 
pryle voorfz., om die werkluyden te beloonen, ende 
by foo verreilie koften minder, ofte meerder by ree-
keningebevonden mochten worden, dan feftien hon-
•dert gulden te weefen, füllen die Supplianten dat al
leen dragen. En voorts re accordeeren foodanige Tol-
rechten , ofte bruggelden, als op de brugge tot Vrce-
lant betaalt wórden, ofte anders fulks wy fouden be
vinden te bcRooren, met prsefentatie dat die Supplian
ten dan voorts tot onderhout der felver brugge, foo» 
danige goede vooi fieningeiullen doen, dat wy een wel
gevallen daar aan hebben füllen. Soo is het, dat wy 
gehoort hebbende het rapport ende advys van onfen 
Gecommitteerden ende Rentmeefter van deDomey-
nen, het geeneVooriz. is in deliberatie geleyt hebben
de, ende geneegen wefende omme de Supplianten tot 
het leggen ende onderhouden van de vooriz. brugge 
redelyke fubventie te doen, den voornoemden Rent
meefter van.de Domeynen geordohneert hebben , en 
ordonneeren by deefen , den Supplianten voor èene 
ende deefe reyiealleenlyk ,infubfidievande koften van 
het maaken der vooifz. nieuwe brugge, te betalende 
fomme van vier hondert ponden , van veertig groo-
ten Vlaams het pond , die hem Rentmeefter., mits 
overbrengende vidimus, ofcopye authentycqüe van 
deefen ,met behoorlykeqùitamie van de. Supplianten, 
in uytgavc fyner reekcnir.ge geleeden ende gepaffeert 1 
füllen worden, daar ende loo behooren fal, ende heb
ben de Supplianten voons geconlenteert ende gëoc-
t royeert , cónfenteeren ende oEtroyecren by deefen, 
dat ly tot onderhout van de voorfz. brugge , lullen mo
gen eyffchen en ontfangen van yder wagen met een, 
twee, otte meer paarden , geladen ofte ongeladen over 
de voorfz. brugge pafferende, eene ftuyver, vaneen 
paart een oon ftuyver , of vier penningen , van een 

hoornbeeft twee penningen, ofte een duyt, endevan 
een kalf, fchaap, ofte varken eenen penning, des 
lullen die fogvullens, fogkalveren , lammeren , ende 
biggelen vry welen. Item, van yder menfehc over 
de voorfz. brugge -paffeerende twee penningen , ende 
van elck fchip, offchuyte, daar voor die valbrugge 
ter begeerte van de (chippers wort opgetogen, te el-
ken reyfetwee blancken, ofte anderhalve ftuyver, en 
foo wie twee uren voor, ofte naar Sonnefchyn , de 
valbrugge doet ligten, füllen gehouden wefen te be
talen dubbeld geld. I tem, dat niemand in de Jurif-
dictie van Breukelen wagens, paarden , o/te andere 
beeften over die Vecht fal mogen letten , met fchee-
pen, fchuvten, of fchouwen, tot nadeel van 't voor-
fchreve bruggeld , op pecne van te verbeuren relker 
rcyfe drie Caiolus gulden. Item, füllen die Supplian
ten , of haarlicder Collecteur, van het voorfchreven 
bruggelt , gehouden wefen , den fchipper ende paf
feerende khcepen , fchuyten , wagens , menfehen 
ende beeften in het optrecken ende fjuytcn van de 
voorfchrevc valbrugge goet gerief re 'doen , ende 
foo fy. met roepen driemaal gewaarfchouwt zynde, 
die valbrugge niet op en trekken , ende het fchip of 
fchuyt gepaffeert welende, de voorfz. valbrugge we
derom niet toeenleyden, en den fchipper, wagenaar, 
qfte andere paffeerende daar óver fchride leèden, fül
len de Supplianten, of haarlieder Collecteur die fcha-
de boetenen, betalen, des fal den fchipper'gehouden 
wefen fyn -zeyl té ftryken., alvorens én eer hv geko
men fal wefen binnen.de palen met een hand op die 
Vecht tot een merkteeken te ftellen; 'ende foo wie be
vonden word fyn zeylniccgeftreeken', of immersden 
fpriet uyt het zeyl niet te hebben, aleerhy binnenhet 
voorfz. merkteeken komt, fal verbeuren fes ftuyvers. 
Niemant fal hem vervorderen de voorfz. brugge , juk« 
ken, palen, ftylen, of boomen, van dien te.befcha-
digen $ of den Collecteur te injurieereh ,'"of qualyk 
toe te fpreken , op die pcenë van tien ftuyvers, en 
daarenboven promptelyk te betalen die fcha'de , en of 
het gedaan ware by de knecht , of jongen," fal men 
die lchade verhalen óp den fchipper , fchuyt, paard, 
of beeften vnn den mëefter, dat daar overgedreven, 
ofte doorgevoert word. Item, niemant en lal van het 
voorfz. bruggeld vry, ofexemt fyn, dan Wyluyden, 
onfe Gecommitteerden en dienaren van onfe'Kam ere, 
den Stadhouder , Prxfident en Raden van onlen Pro
vincialen Hove; item, die vier Maarfchalken 's Lands 
van Utrecht, ende die borgers eh inwoonders der 
Stad Utrecht, mitsgaders die ingefetenen van Breu
kelen voorfz., die wy willen vry en cxemt daar af ge
houden te lullen worden, fonder yet te geven of te be
talen, ende dat evenwel de.Supplianten , of'haarlieder 
Collecteur gehouden fullen wefen, ons en den voorfz. 
vryen perfoonen in defen te dienen , fonder yet daar 
vooren te eyffchen. Item,of ymant het voorfz. brug
geld met die boete, ofte pcene by hem verbeurt, niet 
en wilde betalen , fulcks hy ..in manieren, voorlcbreve 
verfchuldig't is , den félvenTal den Collecteur in al-
fulken gevahe mogen arréfteeren, ofte doen arreitee-
ren, ommehet voorfz.fyn achterweelën 'profnptelyck 
re confèqueëreri, ende indien ymand boven alfoodani-
ge arreft hem vervordert voort te vaaren, ofte te ry-
den, ofte eenigfints jegens de executie doet'", of re-
fifteert, niet woofderi, ofwerekefi, falvefbeuren 1rs 
gulden, en fullen alle de voorft.. boeten ende brug
gelden, niet jegenllaande eenige contradictie , oppo-
iitic, ofte appcllatic, ende onvermindert defclve,by 
provifie realyk geëxecuteert worden, foo wel by den 

Schout 
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Schout en Gerechtsbode van Breukelen , als ook 
by de Panders van den Hove van Utrecht, daar 
toe verfocht fynde , te appliceeren het ecne derde 
deel van de voorfchreve boete tot behoef- van de 
Domeynen , het tweede tot behoef van de Sup
plianten , en het derde tot Dchoef van den Officier, 
die de executie doen fal. Ende op dat de voorfz- brug
ge wel voorlïen, gereparecrr en onderhouden mach 
worden,, lullen de Supplianten alle jaar twee brug-
meelters kielen, die des lalt Tullen hebben, fulks dat 
men die brugge altyd gebruyken mag ; welke brug-
meelters 't voorfz. bruggeld in het openbaar collecte
ren, of verpachten (uilen : behoudelyk,dat de voorn. 
Supplianten,inerkenteniffe ende recognitie van delen 
onlen jegenwoordigen Octroye .gehouden Tullen we
ien jaarlyks te betaalen Tes gulden, van twintig (tuy-
vers het ltuck, mitsgaders het bovengeTchreeven der
de part van de voorlz. boete,'ende dat ten behoeven 
ende profyte van de Domeynen, aan handen van den 
Rentmeetter derfelver Domeynen, jegenwoordig, of 
andere toekoomende, die gehouden word daar af 
outriing te maken, reekening, bewys, en reliqua te 
doen nabehooren. Ende ten eynde 't geene voorfz. 

is , na fyneforme moge werde geobferveert, ordonnce-
renwy,datdefen onTen Oftroyc by de Supplianten ten 
Hove fal werden geè'xhibeert', omme aldaar geregi-
llreert te worden, ende voorts tot Breukelen fulks ge-
publiceert te worden , als men aldaar gewoonlyk is 
publicatie te doen, en vidimus, ofcopie «uthenticquc-
van defen Too aan de Kerckdeure , item, ter plaatfe 
daar mengewoonlyk is recht ende juititie te admini-
Itreeren, ende aan de voorlz. brugge fal worden geaf-
figeert, ende daaglyks voorgellek, en dat een yge-
lyk, dien het fclve aangaat, hem naarhet inhoud van 
defen fal hebben te rcguleeren; referveerendc aan ons 
en onle. Ordinans Gedeputeerden de interpretatie, 
correctie, moderatic, exrenlic ende reftnâie van al
les dat in en over 't geen voorlchreven Haat , Tal ko
men te occurreeren. Gegeven te Utrecht onder on
Ten Tegele opden 9 Auguiti, in het jaar onies Heeren, 
loof. Onder Itont ,. ter Ordonnantie van myne 
voorn. Heeren die Staten , ende was onderteekent , 
G. de Ledenberch -, ende belegtk met een zegel in 
rooden wafTehc onder uythangende in dubbelde iran-
cyne lteerte. 

Afb.l (op de bladzijde hiernaast en hierboven) De tekst van het "octroy" van 9 augus
tus 1605, zoals die afgedrukt staat in het Groot Placaatboek. 

worden betaald; wie 2 uren na zonsondergang of 2 uur voor zonsopgang de 
valbrug doet lichten moet het dubbele betalen. 

Om concurrentie of ontduiking van de bruggelden te vermijden, mag 
niemand in het rechtsgebied van Breukelen wagens, paarden of andere 
beesten over de Vecht zetten met schepen, schuiten of schouwen. 

De brugwachter mag geen schade toebrengen aan passerende schepen en 
wagens door de valbrug te vroeg op te trekken of neer te laten, op straffe 
van het betalen van de schade. 

Niemand mag de brug beschadigen of de brugwachter beledigen of 
kwalijk toespreken, op straffe van 10 stuivers boete; daarenboven zal hij 
prompt de eventuele schade moeten betalen. 

Niemand zal vrijgesteld zijn van het betalen van bruggeld, met 
uitzondering van Gedeputeerde Staten en hun ambtelijke medewerkers, de 
Stadhouder, de president en de raadsleden van het Hof van Utrecht, de vier 
maarschalken van het gewest Utrecht, de burgers en inwoners van de stad 
Utrecht en de ingezetenen van Breukelen. [Ruim 250 jaar later zou nog 
steeds bij het vaststellen van bruggeld op dit gedeelte van het "Octroy" 
worden teruggegrepen] 

Om toezicht te houden op het onderhoud van de brug moesten de lokale 
besturen ieder jaar gezamenlijk twee brugmeesters kiezen. Die zouden tot 
taak hebben er voor te zorgen dat de brug altijd in goede staat verkeert. 
Tevens mogen zij de brug in het openbaar verpachten. 
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De provinciale bemoeienissen waren niet voor niets. De plaatselijke 
besturen moeten jaarlijks 6 gulden plus één derde deel van de geïnde 
boetes betalen aan de rentmeester van de Domeinen, die daarvoor een be
wijs van betaling dient af te geven. Verder werd gelast dat zij dit "octroy 
ten Hove van Utrecht zullen indienen, om aldaar geregistreerd te worden. 

Dit "octroy" moet ook in Breukelen op de gebruikelijke wijze worden 
gepubliceerd. Een authentieke copie dient daarom aan de kerkdeur te wor
den aangeplakt en een andere op de plaats waar men gewoon is recht te 
spreken. Bovendien dient dit "octroy" bij de brug aangeplakt te worden, 
zodat een ieder die de brug passeert hiervan kennis kan nemen. 

De verordening werd uitgegeven te Utrecht op 9 augustus 1605. Het 
document was ondertekend door G. de Ledenberch en voorzien van een 
zegel in rode was uitlopende in dubbele perkamenten staarten. 

Bronnen 

Groot Placaatboek. Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breu
kelen), 

Notulen van de Gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode van 28 oktober 1880 en 16 
februari 1881. In: Gemeenteraad Breukelen-Nijenrode - Notulen vanaf 6 Maart 1868 
t/m 14 December 1882 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. l5 
(Gemeentehuis te Breukelen). 

Afb 2 (op de bladzijde hiernaast). Het had wat gesneeuwd toen de kunstschilder HE 
Roodenburg in 1939 de ophaalbrug over de Vecht bij Breukelen in beeld bracht Maar 
de vorst had nog niet toegeslagen, zodat het water van de Vecht rustig voortkabbelde 
en de huizen aan de overkant in bibberlijntjes weerspiegelde . . . 
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