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46 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 243 recto, d.d. 16.10.1771: "Transport ten be
hoeve van de Hr. Willem van Loon Jansz". 

47 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 369, Gerecht Breukelen-Nijenrode, Protocollen van 
akten 1775 -1798, fol. 87, d.d. 19.10.1780. 

48 Notarieel Archief (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. BR007a013, akte nr. 54, d.d. 28 juli 
1817, Verpachting op Hofstede Nijenrode: "Barend Langesaal ƒ61 de vruchten uit de 
Kleine Boomgaard op Nijenrode". 

49 Archief Gemeen te Breukelen-Ni jenrode (Gemeen tehu i s te Breuke len) , inv. nr . I1 , 
Notulen Gemeenteraadsvergaderingen 1832 - 1839, vergadering van 16 maar t 1832, punt 
33: "C. van Stam, voor arbeidsloon aan den algemeene begraafplaats in 1829, ƒ38,00. 
(. . .) B. Langezaal voor 't gereed maken van den nieuwen begraafplaats in 1829 ƒ100, 
denzelven voor idem ƒ96, denzelven voor idem ƒ100". 

Uit oude raadsnotulen 

9. Vaststelling van de begroting van de gemeente Breukelen-
S t Pieters over 1916 

"Thans stelt de Voorzitter aan de orde de vaststelling begroting van in
komsten en uitgaven dienst 1916. 

Uitgaven. De post jaarwedden van de ambtenaren en bedienden der Secre
tarie wordt gebracht op ƒ467,50 wegens jaarwedde tijdelijk ambtenaar ter 
Secretarie en wegens huur van gebouwen verhoogd met ƒ4,- voor gebruik 
maken van een Kamer te Breukelerveen voor de vergaderingen der Com
missie tot wering van schoolverzuim te Breukeleveen. Bij de post Bijdragen 
aan andere gemeenten in zake lager Onderwijs wordt er op gewezen dat 
voor het kleine aantal kinderen dat de Openbare lagere School te Breukelen-
Nijenrode bezocht, een hooge bijdrage wordt betaald. Daar echter de over
eenkomst juist dit j aa r weder stilzwijgend met 5 j aa r is verlengd kan hierin 
geen verandering worden gebracht. 

Ontvangsten. Wegens verschillende verhoogde uitgaven wordt het noodig 
geacht - zoo mogelijk - het maximumbedrag der Hoofdelijke Omslag n.l. 
ƒ2250,- op het Primitief en ƒ250,- op het Suppl. Kohier te heffen. 

Hierna wordt de begrooting in haar geheel in rondvraag gebracht en 
vastgesteld in Ontvangsten en Uitgaven op 7064 gulden en 15 V2 cent." 

Uit: Archief Gemeente Breukelen-St . Pieters , inv. nr. I7 . Notulenboek Gemeente raads
vergaderingen van Breukelen-St. Pieters van 5 November 1914 tot 14 April 1916. Daarin: 
Vergadering van den gemeenteraad van 3 December 1915. 

A.A.M. 
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