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De kosten door de Pruisische troepen in 
1787 in Breukeleveen veroorzaakt 

Àrie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In 1787 kon stadhouder Willem V niet meer op tegen de acties van de 
patriotten. Daarop kwam zijn zwager, de koning van Pruisen, hem met een 
leger te hulp. Zoals u eerder in dit tijdschrift hebt kunnen lezen werden 
toen ook in Breukelen en omgeving Pruisische troepen ingekwartierde Dit 
is een korte aanvulling op dat artikel. 

Het leger wist zijn verblijfkosten op eenvoudige wijze af te wentelen op 
de burgerbevolking. De huishoudens waarbij de militairen werden onder
gebracht draaiden in eerste instantie op voor de kosten van hun eten en 
drinken. Schout en schepenen kregen de rekening gepresenteerd voor het 
paardenvoer en andere algemene vorderingen van het leger. 

Toen de Pruisen weer vertrokken waren regende het aanvragen bij 
schout en schepenen om gemaakte kosten of geleden schade vergoed te 
mogen krijgen. Pas na enige tijd kon de totale schadepost worden 
opgemaakt. In Breukelen-dorp en omgeving werd deze vastgesteld op 5823 
gulden en 11 stuiversJ 

Ook Breukeleveen had in 1787 een aantal militairen met hun paarden en 
verdere uitrusting tot zijn last gekregen. 

Die plaats was toen nog een zelfstandige heerlijkheid, met een eigen 
Rechthuis en een eigen college van schout en schepenen. In belangrijke 
zaken riep het college ook nog een aantal of alle zogenaamde geërfden bij 
hun vergadering; dat waren de mannen die uit hoofde van hun grondbezit 
in dorpszaken stemgerechtigd waren. Dit laatste gebeurde ook op 15 mei 
1788, toen men zich in het Rechthuis boog over de rekeningen van de 
inkwartiering.2 

Van de geërfden kwamen er drie ter vergadering. Vermoedelijk waren 
het bepaalde schepenen en deze drie personen die in het bijzonder de 
lasten van de inkwartiering te dragen hadden gekregen. Op een boerderij 
waren gemakkelijker een aantal soldaten en paarden onder te brengen dan 
bij een middenstander. Over de bescheiden onderkomens van de boeren-
knechts en de veenarbeiders praten we hier maar niet. Niet alleen hadden 
die zelden ruimte voor een gast, maar ze zouden als niet-geërfden ook niet 
door schout en schepenen voor overleg worden uitgenodigd 

Het totaal van de kosten waarmee Breukeleveen was blijven zitten bleek 
1141 gulden 7 stuivers en 10 penningen te belopen. Men schrok van de 
hoogte van het bedrag. Zoiets kon niet binnen een paar jaar uit de opbreng
sten van de plaatselijke belastingen worden voldaan. Dat begrepen ook de 
"cedenten", degenen die schout en schepenen vroegen om hun claim van 
hen te willen overnemen. Maar ze wilden toch wel op een overzienbare 
termijn geld zien. Daarom besloot men een gezamenlijk verzoekschrift te 
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richten aan de Heren Staten van de Provincie Utrecht om ais dorps
gemeenschap het bedrag tegen een matige rente van hen te mogen lenen, 
met een aflossing van 200 gulden per jaar. De secretaris werd gemachtigd 
om het verzoek op te stellen, alsmede een specificatie hoe men tot dit 
totaalbedrag was gekomen. 

Schout en schepenen van Breukeleveen stelden zich met hun verzoek 
bescheidener op dan hun collega s van Breukelen-Nijenrode, die vonden dat 
alles wat met het leger te maken had een boven-lokale aangelegenheid was 
en daarom de provincie vroegen alle kosten dus maar voor haar rekening 
te nemen. ' 

Ik heb niet teruggevonden hoe de Staten van Utrecht op het verzoek
schrift uit Breukeleveen hebben gereageerd. 

De letterlijke tekst van het verslag van de vergadering waarin een en 
ander werd besproken volgt hieronder. 

Den 15 Maij 1788 

Den Geregte en Geervdens extra vergadert in den Geregtshuise ten eijnde met den 
anderen nauwkeurig te Esamineren de rekeningen welke waren ingekomen ten 
lasten van het Dorp - meestal voorkomende uit de inquartiering der militaire troepen 
van desen Staat, en hetgeene daar aan was behorende naar Examinatie van welke is 
gebleken dat de selve monteerde eene Capitale Somme van f 1141 - 7 -10 ! En also de 
Presente Cedenten ten vollen bewust sijn dat gemelde Penningen niet kunnen op een 
off twee jaren worden uitgeset en ingegadert als sijnde der selver inwoonderen 
daartoe buiten staat, sijn de presente leden geresolveert, gelijk deselve resolveren bij 
desen, omme metten eersten sig bij requeste aan haar Ed. Mog.^e Heere Staten 's Lands 
van Utrecht te addresseere daarbij versoekende dat het haar Ed. Mog. gelieve dat den 
voornoemde Geregte en Geervdens ten lasten van derseiver gemeen negotieere tegen 
een matigen intrest de voornoemde somme van f 1141 - 7 - 10 onder Conditie van 
Jaarlyx af te leggen de somme van f 200 -,, - ,, ofte so veel minder off meerder als den 
Geregte sullen komen nodig te oordeelen 1 Authoriserende den Secretaris tot het 
opstellen request alsmede tot het opstellen memorie waaruit de voornoemde schuld is 
spruitende. 

w.g. Jan Post 
Marten Loenen 

Present den Schout, alle de schepenen, geervdens Corn. D. van den Wilt, Carel Piek, 
Claas van Doorn. 

Noten 

1 H.J, van Leusen. 1986. De schade, door Pruisische troepen in 1787 in Breukelen aan
gericht. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 1, nr. 3, blz. 100 - 103. 

2 Archief Gemeente Breukelen-St Pieters inv. nr. 2. Resolutieboek Breukeleveen 
1775 (- 1808), fol. 120 - 121 (Gemeentehuis te Breukelen). 
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