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De nacht- of kiepwacht van Breukeleveen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Zo ver als de geschiedenis in de tijd terug te vervolgen valt bestond er in 
de meeste plattelandsplaatsen in het Sticht Utrecht gedurende de winter 
een nachtwacht. Zo ook in Breukeleveen, dat tot in de Franse tijd een zelf
standig bestuursgebied ("gerecht") was. Het reglement van de Breukele-
veense klepwagt uit 1744 is bewaard gebleven en vormde de basis voor 
het schrijven van dit artikel.1 

Dit eigen reglement van Breukeleveen kwam op zeer demokratische 
wijze tot stand. Op 7 februari 1744 werden alle inwoners van Breukeleveen 
expresseiijk' uitgenodigd om in het Rechthuis van die plaats bijeen te 

komen om met elkaar over de inhoud van het reglement van gedachten te 
wisselen. Na afloop van de vergadering stelden schout en gerechte' (- be
stuurders van het gerecht - schepenen) de tekst vast, die vervolgens naar 
Utrecht werd gestuurd om ook de instemming te verkrijgen van de 
"Gedeputeerden van de Staten s Lands van Utrecht". Die goedkeuring 
kwam op 21 februari 1744. Bestuurlijke procedures liepen vaak snel in die 
tijd. 

In de loop der jaren vond het provinciaal bestuur van Utrecht het nodig 
ook algemene regels te geven voor de nachtwacht op het platteland. In de 
archieven van Breukeleveen is een exemplaar aanwezig van het provinciale 
reglement dat in 1759 werd afgekondigd2 en een van de herziene tekst uit 
1763, die in 1795 nogmaals in ongewijzigde vorm werd herdrukt.3 

Nachtwachtplicht 

De Breukeleveners vonden het aanvankelijk voldoende wanneer de 
nachtwacht in functie was tussen 1 november en 15 maart. Schout en 
schepenen hadden echter wel de bevoegdheid om zo nodig de wacht al vóór 
1 november aan te laten treden of ook nog na 15 maart in aktie te houden.1 

Het provinciaal bestuur achtte het nodig de nachtwacht vast gedurende een 
langere tijd te laten functioneren, van 15 september tot 15 maart van ieder 
jaar,2 al spoedig nog verder verlengd tot de periode tussen 15 september 
en 31 maart.3 

De Breukeleveense wacht bestond per nacht uit twee personen. Het was 
dus een nachtwacht van bescheiden omvang. Het Utrechtse provincie
bestuur bepaalde dat de wacht in een plattelandsdorp moest bestaan uit 
twee, vier, ses of meer personen, naar dat de nood vereischt, het gerecht 

groot is, en schout en geregte het zullen goedvinden 2 Het ging steeds om 
een even aantal mannen, omdat altijd in paren wacht gelopen werd. 

Elk huis in Breukeleveen was in beginsel verplicht bij toerbeurt een 
deelnemer aan de nachtwacht te leveren. Dat moest een man zijn van ouder 
dan 18 jaar maar jonger dan 70 jaar. Vrijstellingen werden niet gegeven, 
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REGLEMENT 
en O r d r e , waer naef Schout en Sche

penen van Breukeleveen, nodig geoordeelt 
en goedgevonden hebben,in den Dorpe van 
Breukeleveen, gedurende de winternagten, 
een K L E P W A G T te laten ommegaen» 

T 

DUt pbuuitnöe öen tointùr te besinnen met hm 
eerften November tot ben 15-. Maart > off ttttMt off langer/ naa Dat 
Schout en Gerechte flifc (lillen nobig oójbcelcn / baoj ttoee manèpèr» 

fooncn/ OUD 3rjnbe bobcn be 18. gjacr/ en onber De 70. SRaar/ uut iebet ïjupg 
öf toooning een / bp tourbeurte/ bc5C toagt faï toetbcn toaargenomen/ Dog 
bic 5Clf£ niet in flaet mogte 5tjn/offom anbere nobige rebenen fun beurt niet 
ftonbe toaernemen/ fal fret tan (laan/ boojlun gttaoobe fmegt/ off boo? een 
anöer ban be <£>pgefeteneu/bepbc De berepfefjte ouberbont ïicbbcnbe/ (nn beurt 
te laten toaarnemen, tën fai bier nicmanb ban b?p off eremut mogen 51311/ 
ahj» be tftup£legger#. 

3131. 

^ee^e tourbeurte off toachtftoubing faï beginnen eerft ïangg be ïBcföpbart 
ben Brenkeleveenfexidyk , ban het lEupber enb tot htt $oo?ber enb ; en ban 
toéber aan be <0o#3tjöebanben3&jft/ban fjet j3oo?ber enb aff/tot ijet ^upber 
ienb toe: beginnenbctclfïen.ëmöetii5ajaartDeberatn/baar|et in hctBoo?jaar i& 
ge-a'nbigt. 

% % % 

'3Die gecnen toelfie bun fccurle fal 31)11 / om bie nagt be tüacïjt toaar te hemen/ ofte 
bic gecnen bie hun plaat£ füllen benlecben/füllen 313 moeten Iaaten binben /be£ 
abonb£alö be Mt&\ tien uuren (laat/on be 23rugleggenbe ober ïit Ticnhoveuze 
Baart / om ban baer bc ronbe te boen / al ftlepnenöe / en Ban ooft roepenbe het 
uur/totaanbe25rugIeggenbeoberbe!Beer/en ban baar toeoer ftceren met (lil 
5tjn ; en bat ban uur tot uur / tot bat be febenbe rep.ô ßrjnbe bes ^Boïgentf naa bier 
uuren (al toefen berrtgt / toannccr ieber toecr fal ïTtogen na 5ijn hun.ë gaan. <£n 
ban bc Men bien Doo?mibbag moeten béngen bn tjunttoee naajle 25uuren/bie 
ban be£ nagts baar aan bolgenbc be toacht toeberom moeten toaernemen^ 

Afb 1 Gedeelte van blad 1 van het reglement voor de nachtwacht van Breukeleveen, 
zoals dat in 1744 werd vastgesteld. 

anders dan wanneer iemand ziek te bed lag.1 

Wanneer een nachtwachtplichtige zijn beurt niet wilde of om "nodige 
redenen' niet kon vervullen, was hij verplicht zijn knecht te sturen of een 
andere ingezetene voor hem te laten waarnemen.1 Het provinciaal bestuur 
maakte daar later de uitzondering op dat een huis van dienst vrijgesteld 
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kon worden indien daarin slechts één man woonde die wegens een wettig 
beletsel niet in staat was zelf te gaan en bovendien door armoede ook geen 
ander namens hem kon aanstellen.2 

Op het niet verschijnen van een nachtwachtplichtige stond een boete van 
anderhalve gulden als de plichtsverzaking voor de eerste keer optrad en 
van het dubbele bedrag bij herhaling. Eenzelfde boete was van toepassing 
indien iemand dronken ter wacht verscheen of door het gebruik van sterke 
drank zich tijdens de wacht onbekwaam maakte. De schout had de taak om 
verschuldigde boetes zo snel mogelijk door het uitgeven van een 
schriftelijke invordering te innen en wel ten laste van degene die aan de 
beurt was geweest om dienst te doen; had deze een vervanger geregeld dan 
moest de dientplichtige maar zien dat hij het bedrag van de boete weer op 
zijn plaatsvervanger verhaalde. Uit de opbrengt van de boetes kwam één 
derde deel ten gunste van het dorp, één derde mocht de schout hebben en 
het laatste één derde deel moest worden uitbetaald aan degene die aangifte 
van de overtreding had gedaan.' Door de laatstgenoemde bepaling werd 
sociale controle gestimuleerd. 

De provinciale overheid bracht de boete in 1759 van anderhalve gulden 
op drie gulden. Ze legde die boete ook op voor onordentelijk gedrag, het in 
een herberg of ergens anders zitten drinken, en het naar huis gaan nog 
voor de tijd van de wacht verstreken was.2 

Het provinciale reglement van 1763 verplichtte de schout een officiële 
lijst bij te houden van alle personen die gehouden waren aan de nacht
wacht deel te nemen. Begin september van ieder jaar moest die lijst 
worden bijgewerkt.3 

De nachtwacht diende te zijn voorzien van een klep of ratel, en 'verder 
van halve pieken, vorken, of ander scherp houw- of schietgeweer 2 

Vaste route 

De route die de nachtwacht moest lopen was precies voorgeschreven: 
eerst langs de westkant van de Breukeleveense Dijk (nu Herenweg geheten) 
van zuid (Vaartbrug) naar noord (Weerbrug), en dan weer terug aan de 
oostzijde van de zelfde weg. De wacht moest dus aan de linkerkant van de 
weg lopen. 

De mannen die dienst moesten doen waren verplicht om tien uur s 
avonds op de brug over de Tienhovense Vaart paraat te staan. Op de 
heenweg moesten ze kleppen en de uren roepen. De terugweg moesten ze 
daarentegen zwijgend afleggen. Een volledige ronde moest binnen het uur 
worden voltooid. Op ieder vol uur dienden ze aan een nieuwe ronde te 
beginnen. De diensttijd eindigde in de vroege ochtend, als de ronde van vier 
uur was voltooid. Daarna mochten ze naar huis gaan. In de loop van de 
ochtend dienden ze de klep bij hun twee naaste buren te bezorgen, die dan 
de volgende nacht die wacht moesten lopen. 

Het kleppen was aan vaste regels gebonden. Op de eerste, tweede en 
derde ronde moesten ze op de heenweg drie maal kleppen afwisselen met 
het luidkeels roepen van het uur. Vanaf de vierde ronde, die om één uur in 
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de nacht begon ging het anders. Er moest dan eerst drie maal worden 
geklept, daarna het uur omgeroepen en meteen daarop volgend zoveel keer 
worden geklept als de klok uren aangaf: dus op die vierde ronde één keer, 
op de vijfde ronde - die om twee uur in de nacht begon - twee keer, op de 
zesde ronde drie keer, en op de zevende en laatste ronde vier keer. Op die 
manier kon iemand die in het holst van de nacht het roepen niet verstond 
door het kleppen te tellen toch weten hoe laat het was. 

Alarmregeling 

Wanneer de nachtwacht met brutaliteit werd bejegend of te maken 
kreeg met een geval van geweld of diefstal, en daarom behoefte voelde aan 
extra hulp, bijvoorbeeld om het geweld te helpen beteugelen of de dieven 
te vangen en in hechtenis te plaatsen, dan mochten ze door een afwijkende 
manier van kleppen dat kenbaar maken. Het was de wacht niet toegestaan 
om, behalve wanneer ze zelf in groot gevaar kwam, er vandoor te gaan.' 

Het provinciaal reglement van 1759 legde daarenboven alle ingezetenen 
de plicht op het alarm te helpen versterken "door het slaan op een bekken 
of ketel, of door ander geluid". Iedereen was dan verplicht "zig terstond te 
wapenen, toe te schieten en hulp te bieden, op de boete van zes guldens 
voor die hier in nalatig is, en komende te blyken dat iemand zulks had 
nagelaten uit kwaadwilligheid, zal zodanige daar voor arbitraalyk worden 
gestraft naar vereisch van zaken".2 Aan de nachtwacht werd opgedragen 
"op alle vreemde personen naauw agt" te geven; men moest "verdagten 
ondervragen, om wanneer die geen voldoend antwoord zullen hebben 
gegeven, die aan te houden". 

Het provinciale reglement uit 1763 breidde de alarmregeling uit naar de 
naburige gerechten. Als de nachtwacht geweld of inbraak vaststelde en de 
daders waren ontsnapt, dan moest zo snel mogelijk iemand worden gesom
meerd om, liefst te paard, naar de aangrenzende plaatsen te gaan om ook 
daar alarm te laten slaan. Men moest dan overal de wegen bezetten en 
zoekacties beginnen teneinde de "kwaatdoenders" te vervolgen en gevan
gen te nemen.3 

Een handicap voor de Breukeleveense nachtwacht was dat het dorp geen 
kerktoren met een luiklok bezat. Door het luiden van een klok waren de 
mensen sneller te alarmeren. Elders droeg de nachtwacht dan ook altijd een 
sleutel van de kerktoren bij zich.3 In Breukeleveen moest men zich in geval 
van ordeverstoringen en misdrijven blijvend behelpen met het alarm-
geklep van de wacht en de "ketelmuziek" van de te hulp gesnelden. 

"Extraordinaris" (= anders dan gewoonlijk) kleppen was ook geboden 
indien de wacht ergens brand constateerde. Ze moest dan tevens door 
"brand" te roepen het dorp in staat van alarm brengen. Alles moest er 
meteen aan gedaan worden om de inwoners van het dorp zo snel mogelijk 
te laten ontwaken en aan het brandblussen te zetten. De wachtlopers zelf 
mochten echter niet aan de brandbestrijding gaan meehelpen; zij dienden 
hun voorgeschreven tocht te vervolgen en alarm te blijven maken, net zo 
lang totdat de brand was geblust.1 
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Regels voor de brandpreventie 

Het Breukeleveense reglement bevatte ook een aantal algemene 
bepalingen op de brandbestrijding. Zo werd iedere ingezetene verplicht om 
ten tijde van vorst ter hoogte van zijn meest in aanmerking komende stoep 
een bijt in het ijs te hakken en open te houden van ten minste 7 voet lang 
en 5 voet breed. 

Verder was het een ieder, zonder uitzondering, verboden om met open 
vuur in de hand over de Dijk te gaan of over het erf van een hofstede te 
lopen. Daarbij werden de ouders aansprakelijk gesteld voor hun kinderen 
en de bazen voor de dienstboden of vreemdelingen die bij hen in dienst 
waren. Op overtreding van die bepaling stond een boete van 1 gulden 10 
stuivers indien zulks voor de eerste keer werd geconstateerd en van het 
dubbele bedrag bij herhaalde overtreding. De bazen mochten een dergelijke 
boete op het arbeidsloon van hun dienstbaren inhouden.1 

Nachtwacht kwam niet overal 

Uit wat de tekst van het Breukeleveense reglement' niet zegt, kan 
worden afgeleid dat de nachtwacht zich niet uitstrekte tot de korenmolen 
van Breukeleveen, die gelegen was aan de Tienhovense Vaart, ongeveer 
halverwege tussen de woonkernen van Breukeleveen en Tienhoven. 

In het provinciale reglement werd het nodig gevonden een bepaling op 
te nemen voor een dergelijke situatie. Bepaald werd dat indien een huis zo 
ver weg gelegen was van de andere huizen dat het voor de nachtwacht niet 
goed te doen was om daar naar toe te gaan. de bewoner van dat huis 
volledig zelf voor zijn veiligheid moest zorgen, maar dan ook niet de plicht 
had een deelnemer aan de algemene nachtwacht te leveren.2 

In het reglement van de Breukeleveense nachtwacht werd ook niet 
gesproken van de Oude Weg, die lag ter hoogte van de huidige Kalverstraat. 
Die dijk was eerder de kern van het dorp geweest, voordat de boerderijen 
en arbeiderswoningen verder het veengebied in opschoven, naar de huidige 
Herenweg. In een document uit 1498 werd nog over de Oude Weg 
gesproken als de dijk waaraan de huizen staan.4 Blijkbaar was er in 1744 
aan de Oude Weg nauwelijks of geen woonbebouwing meer aanwezig. 

Noten 

1 Reglement en Ordre, waer naer Schout en Schepenen van Breukeleveen, nodig 
geoordeelt en goedgevonden hebben, in den Dorpe van Breukeleveen, gedurende 
de winternagten, een klepwagt te laten ommegaen (1744). Oud Archief Gemeente 
Breukelen-St Pieters, inv. nr 10 (Gemeentehuis te Breukelen) 

2 Reglement Op het gaan van Nagtwagt ten Platten Lande (1759) Oud Archief 
Gemeente Breukelen-St Pieters, inv nr 10 (Gemeentehuis te Breukelen) 

3 Reglement Op het gaan van Nagtvagt ten platten Lande (1763/1795) Oud Archief 
Gemeente Breukelen-St Pieters, inv nr 10 (Gemeentehuis te Breukelen) 

4 M.K.E. Gottschalk, 1956, De waterbeheersing in het Stichtse veengebied ten oosten 
van de Vecht tijdens de ontginningsperiode Geografisch Tijdschrift (Koninklijk 
Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), jaargang 73, blz. 311 - 317 
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