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Op 16 juni 1899 vergaderde men voor één keer weer in Het State Wapen. 
Toen werd gesproken over een initiatief, waarbij burgemeester Braams was 
betrokken, om een volksbadinrichting te stichten, met een eigen bestuurs
vorm en exploitatierekening. Aan het tot stand komen van deze openbare 
voorziening, waarmee volksgezondheidsbelangen waren gediend, wilde de 
BBZI wel meewerken. 

Bij deze ontwikkeling aangekomen, ging het oude notulenboek van de 
BBZI3 vervolgens een hoeveelheid gegevens opleveren, die een flink deel van 
de inhoud van mijn eerste artikel1 fors op hun kop zetten. Daarover hoop ik 
meer te schrijven in een volgende bijdrage aan dit tijdschrift. 

Noten 

1 W. den Hartog, 1992. Breukelse Bad- en Zweminrichting een eeuw geleden opgericht. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 4, blz. 201 - 206. 

2 W. den Hartog, 1993. Breukelse Bad- en Zweminrichting verplaats t van he t Merwede-
k a n a a l naar de Meent . Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 8, nr. 3, blz. 
143 -146. 

3 Archief Historische Kring Breukelen, Collectie BBZI. Notulen en Besluiten van de Ver
gaderingen der Sociëteit de Breukelensche Zwem- en Badinrichting. 

Uit oude raadsnotulen 

11. Raadsleden wilden geen typhus, maar wel koffie 

"De Voorzitter opent de Vergadering en zegt dat de vergadering door hem 
in het Polderhuis te Breukeleveen is belegd, waarvoor sedert jaren geregeld 
eene jaarlijksche huur van ƒ 12,- wordt betaald, omdat er aan het Kraayen-
nest typhus heerscht." (Uit: Verslag Upenbare Raadsvergadering gehouden 
te Breukelen-St. Pieters den 26sten Maart 1901.) 

In de hofstede "Het Kraayenest", op de hoek van Zandpad en Nieuweweg, was het ge
meen tehu i s van Breukelen-St . Pieters ondergebracht. Het polderhuis in Breukeleveen 
maakte deel uit van het pand Herenweg 20, waar eerder - toen Breukeleveen nog een afzon
derlijke gerechtsheerlijkheid was - het Rechthuis van Breukeleveen stond. 

"Vervolgens wordt , n a a r aanleiding van een ontvangen schrijven van 
H.H. Ged. Staten i.d. 22 Juli 1901 N°- 23, van de in de vorige vergadering vast
gestelde voordracht op het fonds van onvoorzienbare uitgaven geschrapt de 
post van ƒ 3,20 voor verteringen aan koffie bij gelegenheid van gehouden 
raadsvergaderingen welk verlangen van Gedeputeerde Sta ten intusschen 
wel eenigszins bevreemdend is, wijl op een dergelijke uitgaaf in de gemeen
te rekening van 1899 geene aanmerking is gemaakt, en dan ook goedge
keurd is geworden." (Uit: Verslag Openbare Vergadering van den Raad der 
gemeente Breukelen-St. Pieters gehouden den 30sten Juli 1901.) 

Bron: Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters (Gemeentehuis te Breukelen), inv. nr l6. 
Notulenboek Gemeenteraadsvergaderingen van 2 Maart 1900 tot 17 September 1914. 

A.A.M. 
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