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Uit oude raadsnotulen 

ö. Gemeenteraad van Kockengen in 1903 en 1907 tegen 
een telefoonverbinding met Breukelen 

Uit de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van Kockengen 
van maandag 8 juni 1903: 

'Gelezen een adres van C.P Bogaard c.s. dd. 8 dezer, houdende verzoek alle 
pogingen in het werk te stellen tot het tot stand komen van eene verbinding per 
telephoon met de gemeente Breukelen; 

Gehoord de door de leden Brunt en Hamerslag geopperde bezwaren, welke door den 
Voorzitter zoodanig worden weerlegd, dat ten slotte geen enkel geldig argument 
overblijft; 

Gehoord het advies van den Voorzitter luidende eene gunstige beschikking op het 
gedane verzoek te nemen, er tevens op wijzende, dat het niet opgaat, een verzoek als 
dit, onderteekend door 76 belastingbetalende burgers zonder zeer geldige redenen 
van de hand te wijzen, terwijl de kosten jaarlijks slechts i f 100,- zullen bedragen, 

Gelet op art. 1 van het Koninklijk besluit van 12 October 1899 (Stbl N° 217), gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 24 Juni 1901 (Stbl N° 169); 

Gehoord het voorstel van den Voorzitter Burgemeester en Wethouders te machtigen 
om zich tot den Minister van W. H. Sc N. te wenden, met het verzoek van Rijkswege 
alhier een telephoonkantoor op te richten; 

Besluit: 
Met 4 tegen 2 stemmen (die van de leden Kok en Hoogendoorn) terwijl het lid 

Verkalk zich van stemming onthoudt, afwijzend op het verzoek te beschikken Na 
welk besluit de Voorzitter onder de aandacht van het lid Verkaik brengt, door zich 
buiten stemming te houden, in strijd te hebben gehandeld met art 15 van het 
Reglement van orde" 

Uit de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van Kockengen 
van 11 januari 1907; 

"Gehoord de mededeling van den Voorzitter, dat te Breukelen reeds met de werk
zaamheden is aangevangen, om de telephoon tot Griffioen nabij de Galgerwaardsche 
brug door te trekken, met het oog waarop hij meent, dat de tijd nu is gekomen om met 
den Heer Minister van Waterstaat in correspondentie te treden, teneinde eene verbin
ding per telephoon met de gemeente Breukelen te verkrijgen; 

Gehoord de door de leden Zuidervaart en Bosch geopperde bezwaren, hoofdzakelijk 
van financiëelen aard, welke eerste bovendien vermeent, dat er toch weinig gebruik 
van de telephoon zal gemaakt worden, alle welke bezwaren de Voorzitter en het lid 
Kok afdoende weerleggen, er tevens op wijzende dat te dezer zake een uitgaaf van 
i f 100,-, jaarlijks, zeer zeker als gewettigd kan worden beschouwd 

Gehoord het voorstel van den Voorzitter, Burgemeester en Wethouders te machti
gen om met den Heer Minister van Waterstaat in correspondentie te treden, teneinde 
deze gemeente telephonisch met Breukelen te verbinden; 

Besluit-, 
Met 4 tegen 2 stemmen (die van de leden Kok en Hoogendoorn) dit voorstel te 

verwerpen." 

Uit: Archief Gemeente Kockengen, inv nr 16 Notulen van den Gemeenteraad van 
Kockengen 22 Augustus 1899-14 Juli 1913 

* W H. & N = Waterstaat, Handel en Nijverheid. 
H.A. M.-W. 
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