
225 

Uit oude raadsnotulen 

7. Bouw van een nieuw tolhuis in Breukeleveen, 1779 

"Convocatie1 gehouden den 19e Aug. 1779 tot2 Breukeleveen naar3 

behoorlijke affixie4 van billetten door Schout en Schepenen des selven5 

Geregte6 ende de inwoonderen7 aldaar ten eijnde met de selve 
inwoonderen te delibereren en concluderen,8 nopens8 't bouwen van een 
nieuw huis op de Breukeleveense meent9 bij 't tolhek aldaar.10 

Is door den Geregte11 aan de presente inwoonderen voorgestelt daar 
haar Ed. Achtb.12 van gedagten waren omme ten voordelen van 't Gemeen13 

te doen bouwen een nieuw huis op de Breukeleveense meent bij het tolhek 
aldaar ingevolge van het reeds daar toe ingereedheit gebragte bestek. 

Welk bestek aan de inwoonderen, jaarlyx betalende in de setting van 
Dorpslasten14 met namen Cornelis G. Timmer, Claas Sijtvelt, Jan Post, Gerrit 
Jac. van der Wilt, Jacob J. Timmer, Weernt Swanink, Dirk Jac. van der Wilt, 
Pieter Vogel, Jan Janse Slagt, Willem Janse Slagt, Gijsbert van Oostveen, 
Hendrik Timmer en Gosen Bakker voorgelesen sijnde, is door de hier 
bovengemelde inwoonderen exempt15 Pieter Vogel geaccordeert en 
geapprobeert16 het voornemen van den Geregte waar op vervolgens door 
den Geregte is bepaalt 't selve huys aan te besteden op vrijdag den 10e 

Sep.br 1779 in 't Geregtshuis des voornoens17 ten 10 uuren ten welken 
eynde den Secretaris de nodige billetten sal laten drukken, en besorgen." 

Uit: Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters, inv. nr. 2. Resolutieboek Breukeleveen 
1775 (-1808), fol. 67 (Gemeentehuis te Breukeien). 

1 convocatie = vergadering 
2 tot = te, in 
3 naar = na, volgend op 
4 affixie = aanplakken 
5 des selven = van het hiervoor genoemde (dat is, in dit geval, Breukeleveen) 
6 Geregte = gerechtsheerlijkheid (voorloper van vat we nu een gemeente noemen) 
7 inwoonderen = inwoners 
8 delibereren en concluderen nopens = beraadslagen en beslissen inzake 
9 Breukeleveense Meent = Middelmeent = weg die tussen de Vierde en Vijfde Plas door 

liep in de richting van de Breukelse Vechtbrug 
10 Het tolhek bij de oprit naar de Breukeleveense Meent stond bij het huis thans 

genummerd Herenweg 59 te Breukeleveen (zie ook dit Tijdschrift, jaargang 4, nr. 3, 
biz 171) 

11 Geregte = het bestuur van een gerechtsheerlijkheid = schout en schepenen 
12 haar Edel Achtbaren = schout en schepenen 
13 ten voordelen van 't Gemeen = in het belang van de gemeenschap 
14 setting van Dorpslasten = hoofdelijke omslag van de dorpsbelasting (alleen wie 

belasting betaalde had stemrecht) 
15 exempt = met uitzondering van 
16 geaccordeert en geapprobeert = toegestemd en goedgekeurd 
17 des voornoens = des voormiddags 

A.A.M. 
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