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De inwoners van de gemeente Breukelen, 
vroeger en nu. Wat cijfers en gegevens (1) 

R.T. van de Geer 
Nassauplein 1, 3621 EA Breukelen 

Inleiding 

Cijfers, en zeker statistieken, zijn concreet. Maar niet ten onrechte verge
lijkt men statistieken met badpakken: wat zij onthullen is suggestief, wat ze 
verbergen is essentieel. Voor andere cijfers geldt vaak hetzelfde. 

Een genealoog ondervindt iets dergelijks. Hij s tui t op uiterlijke gegevens: namen , da ta 
van geboorten, sterfgevallen en huwelijken. Maar minder vaak lukt he t na te gaan wat 
voor mens die voorvader nu eigenlijk was, hoe hij leefde, dacht en voelde. Soms (brieven, 
koopakten, contacten met de politie) vinden we iets meer. Maar meestal lukt dat niet. 

Zelf geniet ik van cijfers, als basisgegeven, maar vooral als u i tgangspunt 
voor verdere conclusies. In drie artikelen wil ik wat vertellen naa r aanlei
ding van de Breukelese cijfers waarover ik beschik. 

Hoofdbron zijn de volkstellingsgegevens. Zeer bruikbaar, maa r ui tgaand 
van een andere gemeentelijke indeling dan de huidige. Daarom moeten we 
beginnen met na te gaan hoe de gemeente Breukelen er vroeger uitzag. Er is 
hier al eerder over gepubliceerd; toch is het nuttig alles nog eens op een rij
tje te zetten. 

We beschikken ook over andere cijfers (uit het jaar 1815) die een beeld 
geven van de toenmalige beroepsbevolking van Breukelen en Kockengen. 
Daarover meer in dit artikel. 

De vorming van de gemeente Breukelen 

In de oude Republiek der Verenigde Nederlanden was de overheidsmacht 
versn ipperd over vele gerechtsheerli jkheden (vaak kortweg gerechten of 
heerlijkheden genoemd), basis van de latere gemeenten; sterk verschillend 
in grootte, met vaak grillige grenzen.1 

In 1795, na de komst der Fransen, ontstond de Bataafse Republiek. Het 
Bataafse en later het Franse bewind streefde naar centralisatie; de versnip
pering was zeer onpraktisch, vooral in onze streken (grensoorlogen Holland 
- Utrecht , verveningen, een sterk feodalisme). Het Breukelse grondgebied 
van nu (inclusief Breukeleveen, exclusief de Oukooper polder) telde toen on
geveer 2400 inwoners (een burgerlijke stand ontbrak nog), verdeeld over 
liefst zestien heerlijkheden of gemeenten (zie Afbeelding 1). 

Tabel 1 geeft een opsomming van deze "gemeenten" en hun respectievelij
ke lotgevallen. 

De Franse tijd ruimde behoorlijk op (lokaal verzet kreeg geen kans) en zo 
resteerden in 1815 slechts twee gemeenten, Breukelen en Kockengen, een si
tuatie die in 1818 al weer verdween en pas in 1964 opnieuw zou ontstaan. 
Want na 1815 telden de lokale verlangens weer mee. Breukelen werd ge
splitst (in 1818) in Breukelen-Nijenrode, Breukelen-St. Pieters, Laag-Nieuw-
koop, Ruwiel en Portengen. In Kockengen bleef de situatie ongewijzigd. 

Achteraf lijken deze splitsingen dwaas. Maar de onderlinge verbindin
gen waren toen slecht, plaatselijke potentaatjes machtig (burgemeesterspos
ten waren belangrijk qua aanzien, niet qua tractement) en soms hadden de 
Franse combinaties tot lastenverhoging geleid. En, bovenal, men had in heel 
Europa een hekel gekregen aan alles wat de Fransen hadden ingesteld. 
Daarom schafte de Paus bijvoorbeeld de straatverlichting af, tot groot genoe
gen van de dieven. 
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Later kreeg men meer oog voor de nadelen van kleine bes tuurseenheden 
en moeizaam probeerde men opnieuw tot samenvoeging te komen. Porten
gen (63 inwoners) sneuvelde in 1857 (kwam bij Breukelen-Nijenrode). Laag-
Nieuwkoop werd toen al bijna verenigd met Kockengen, maa r wist dit nog 
tot 1942 te rekken. De reorganisaties (ook elders in de provincie had men veel 
gewild en weinig kunnen realiseren) kostten echter veel strijd2 en voorlopig 
bleef na 1857 veel bij het oude. Pas per 1 januar i 1949 herenigden zich de 
twee Breukelens, in 1964 vergroot met Ruwiel (waaronder behalve het groot
ste deel van de ke rn Nieuwer Ter Aa ook Kortrijk en de Breukelerwaard vie
len) en met het gebiedsdeel Oukoop van de gemeente Loenersloot. Tenslotte 
werden per 1 januar i 1989 Breukelen en Kockengen voor het eerst in de his
torie samengevoegd.3 

Het grootste deel van het oorspronkelijke Breukeleveen daarentegen werd 
toen bij Loosdrecht gevoegd en afgescheiden van Breukelen, waar het tot dan 
toe altijd bij had gehoord. 

Conclusie 
Uit he t vorenstaande blijkt, dat samenvoeging van de gegevens van een 

beperkt aantal gemeenten vrijwel steeds leidt tot een resul taat , representa-

Tabel 1 

Gerechtsheer l i jkheden ("gemeenten") in 1795 liggende op het gebied van de huidige ge
meente Breukelen en wat er daarna mee gebeurde 

1 B r e u k e l e r w a a r d Voor 1818 voorgoed opgeheven; na 1818 bij Ruwiel (14) 
2 Breukelen-Ort tsgerecht Voor 1818 voorgoed opgeheven; na 1818 bij Breukelen-

Nijenrode (13) 
3 Vijfhoeven Voor 1818 voorgoed opgeheven; na 1818 bij Laag-

Nieuwkoop (16) 
4 Gieltjesdorp Voor 1818 voorgoed opgeheven; na 1818 bij Laag-

Nieuwkoop (16) 
5 Portengen-Heycopsgerecht Voor 1818 opgeheven; na 1818 gemeente Portengen; 

in 1857 naar Breukelen-Nijenrode (13) 
6 Zuideinde van Portengen Voor 1818 voorgoed opgeheven; na 1818 bij Laag-

Nieuwkoop (16) 
7 Loefsgerecht van Ruwiel Voor 1818 voorgoed opgeheven; na 1818 bij Laag-

Nieuwkoop (16) 
8 Spengen *\ Voor 1818 voorgoed opgeheven; 
9 Kockengen-Lokhorstgerecht > van 1818 tot 1988 samen Kockengen; 

10 Kockengen-MontfoortsgerechtJ in 1989 naar Breukelen 
11 Breukeleveen Voor 1818 voorgoed opgeheven; na 1818 deel van de 

gemeente Breukelen-St. Pi eters (12) 
12 Breukelen-Proostdi j (ook wel 1818 - 1950 samen met Breukeleveen gemeente Breuke-

(Br.-St. Pietersgerecht geheten) len-St. Pieters; in 1949 gemeente Breukelen 
13 Breuke len-Ni jenrode 1818 - 1950; in 1949 gemeente Breukelen 
14 Ruwiel 1818 - 1964; na 1964 bij gemeente Breukelen 
15 Ter Aa Voor 1818 voorgoed opgeheven; na 1818 bij Ruwiel (14) 
16 Laag-Nieuwkoop 1818 - 1942; na 1942 bij gemeente Kockengen, behalve 

Loefsgerecht (7) dat naar Haarzu i lens ging 

De vele mutat ies in de periode 1795 - 1818 zijn niet vermeld. 
Een klein stukje van Tienhoven werd in 1818 bij Breukelen-St. Pie ters gevoegd en ging 
met het overgrote deel van Breukeleveen in 1989 van Breukelen naa r Loosdrecht. 
Oukoop en een stukje Ter Aa hoorden in 1795 bij de gerechtsheerl i jkheid Loenersloot-
Oukoop-Ter Aa (17), na 1818 bij de gemeente Loenersloot, en werden in 1964 bij Breukelen 
gevoegd. 
In 1828 vond een kleine grondruil tussen de gemeenten Ruwiel en Loenersloot p laa ts . 
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tief voor de huidige gemeente. Alleen telt Breukeleveen vrijwel steeds wel, 
en de Oukooper polder vrijwel nooit mee. Dit geldt zowel voor de volkstellin
gen als voor de enquête van 1815, waarover we het nu zullen hebben.4 

De enquête van 1815 

Het bevrijde Nederland had behoefte aan een uitgebreide inventarisatie. 
Daarom zond de Minister van Oorlog alle gemeenten een vragenlijst met 38 
punten, vooral van belang voor de defensie. Helaas ontbrak een toelichting, 
terwijl de vragen soms voor verschillende uitleg vatbaar waren. De antwoor
den van de burgemeesters zijn navenant: slordig, onvolledig, tegenstrijdig. 
Om inzicht te krijgen was vaak veel "deduceren en combineren" nodig (ik 
maak u daarvan deelgenoot) en ook daarna bleef nog veel onzeker. 

Wel betrouwbaar (dankzij de Fransen is er nu een burgerlijke stand) zijn 
de bevolkingscijfers: Kockengen telde 548 inwoners, Breukelen 2123. Dat 
laatste cijfer omvat dus ook vrijwel geheel Breukeleveen,5 Portengen, Laag-
Nieuwkoop, Oud Aa en de dorpskern Nieuwer Ter Aa. In 1840 zijn de cijfers 
respectievelijk 625 en 3143. 

Onduideli jker zijn de opgaven over het aan t a l woningen. Kockengen 
noemde 103 woningen, Breukelen 429 (respectievelijk 5,3 en 4,9 bewoners per 
woning). In 1840 (eerste volkstelling) waren dit respectievelijk 101 en 494 
(respectievelijk 6,2 en 6,3 bewoners per woning). De woonsituatie is dan dus 
verslechterd. De cijfers sluiten overigens wel bij elkaar aan. 

Maar vreemd is dat het zoveel grotere Breukelen in 1815 slechts 94 agrari
sche woningen meldde ("middelmatige boerenwoningen") tegen Kockengen 
58. De enquête vroeg naar: "grote en kleine boerenwoningen, keuters of ar-

Afb. 1. Bestuurli jke indeling vóór 1795, ontleend aan een k a a r t van W.A.G. Perks (zie noot 
1). De cijfers verwijzen naar de gerechtsheerlijkheden genoemd in Tabel 1. 
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Afb. 2 (links) en 3 (rechts). Twee il lustraties ontleend aan he t boek "De Utrechtse gemeen
ten in 1815" (zie noot 4). 

beiderswoningen". Harmeien (10% meer bouw-, wei- en hooiland dan Breu-
kelen) kwam op 182, Kamerik (met 10% minder) op 160. Breukelen heeft dus 
duidelijk de keuters- en landarbeiderswoningen niet meegeteld; er moeten 
circa 170 agrarische woningen zijn geweest, geen 94.6 

Gevraagd werd ook "het aantal ambachtslieden zoals t immerlieden, wa
genmakers , smeden, koperslagers, metse laars , bakkers , k l ee rmakers en 
schoenmakers". Breukelen kwam (zonder bakkers - die heeft men vergeten) 
tot 32, het viermaal zo kleine Kockengen tot 37 (zonder specificatie, die Breu
kelen wel gaf). De opgave van Maarssen (tweemaal zoveel inwoners a ls 
Kockengen, en half zoveel als Breukelen) verklaart enigszins het verschil: 
men telde er, inclusief zes bakkers, 60, maar: "het getal met de knegts daar
toe behorende daarbij gerekend is". Kennelijk telde Kockengen de knechts 
wel mee (de vraag was onduidelijk geformuleerd), en Breukelen niet. Ook 
dan zit Kockengen, vergeleken bij andere Utrechtse gemeenten die verkla
ren de knechts te hebben meegeteld, echter nog erg hoog. Bovendien rijst er 
een ander probleem: waar borg men al die 37 ambachtslieden? Er waren 
maar 45 niet-agrarische woningen! 

Laten we het aantal bazen op 15 stellen en aannemen dat diverse knechts 
inwonend waren. We komen dan tot het volgende overzicht. 

Agrarisch bedrijf 58x5,3= 310 personen 
Ambachtslieden - bazen 15x5,3= 80 personen 
Knechts, zelfstandig wonend 10x4 = 40 personen 
Knechts, bij ouders wonend 12 12 personen 

Totaal 442 personen 

Totale bevolking 

Resteren 

548 personen 

20 woningen voor 106 personen 

Dit getal 20 (voor arbeiders van brouwerij en kaarsenmaker i j , s lagers, 
kooplieden, de veehandelaar, de predikant, de beurtschipper,7 herbergiers , 7 

chirurgi jns , 7 de veldwachter, een enkele visser of gemeente-ambtenaar, zelf
standig wonende weduwen) blijft erg laag, al zit er wat speling in de schat
t ingen en kunnen "ambachtslieden" en anderen wel een "agrarische wo
ning" hebben bewoond. 

In elk geval kunnen we (en dat geldt ook voor andere Utrechtse gemeen
ten) vaststellen dat de zelfstandige ambachtslieden een veel groter aandeel 
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van de bevolking u i t m a a k t e n dan t h a n s . Vooral k l ee rmake r s (388) en 
schoenmakers (560) waren in de provincie (106.000 inwoners) in groot aantal 
aanwezig, al zullen in dit geheel wat knechts zijn meegeteld. In Kockengen 
was de verhouding ongeveer 56% agrariërs, 24% ambachtslieden, 20% ande
ren. 

Hoe lag de zaak in Breukelen? Men telde 32 bazen plus de vergeten bak
kers (volgens provinciaal gemiddelde 6). Berekeningen als voor Kockengen 
leiden tot het volgende resultaat. 

Agrar isch bedrijf 170x5,3 = 
Ambachtslieden - bazen 38x4,9 = 
Knechts , zelfstandig wonend 25x4 = 
Knechts, bij ouders wonend 30 

Totaal 

Totale bevolking 

Resteren 

900 personen 
185 personen 
100 personen 
30 personen 

1215 personen 

2123 personen 

206 woningen voor 908 personen 

In percentages: 42,5% agrariërs , 15% ambachtsl ieden, 42,5% anderen; 
dus totaal anders dan voor Kockengen. Ook nog veel ambachtslieden (bij
voorbeeld exclusief knechten liefst tien kleermakers en tien schoenmakers). 
Wie waren de "anderen"? 

Industr ie van betekenis was er niet: een brouwerij en een leerlooierij. Wel 
wat overheid, enige fiscale instanties, het gemeentebestuur, maar dit zijn 
hooguit 10 gezinnen geweest. 

Belangrijker waren de buitenplaatsen. De gemeente vermeldde er in de 
enquête slechts drie (de kastelen Nijenrode, Gunterstein en Oudaen), maar 
er waren er veel meer.8 Tuinlieden, koetsiers en huisbedienden, plus nog de 
bewoners zelf, zullen minimaal 30 gezinnen hebben gevormd, en waar
schijnlijk meer, m a a r een deel kwam slechts 's zomers met hun werkgever 
uit de stad hierheen. Anderzijds was er nog enig extern personeel. Op zoek 
naar verdere functies komen we terecht bij de kooplieden, veehandelaren, 
s l age r s , he rbe rg i e r s , geestel i jken, a r t s en , mo lenaa r s , schoolmeesters , 
schippers en vissers.9 Daarnaast zijn er nog de invaliden en bejaarden, en 
de weduwen. Velen van hen zullen noodgedwongen in meerdere of mindere 
mate arbeid hebben verricht. 

In verband met de arbeidsgelegenheid op buitenplaatsen heb ik nog trachten na te gaan 
of inwoning van gezinnen bij anderen relatief veel voorkwam. Bij de volkstell ing van 
1840 bleek op het Utrechtse platteland een derde van de huizen dubbel bewoond (in de steden 
een vijfde), maar de cijfers liepen te ver uiteen (bijvoorbeeld Breukelen-Nijenrode 65%, 
Breukelen-St. Pieters 2%) om er veel waarde aan toe te kennen. Weer het resul taat van het 
gebruik van vaag omlijnde begrippen plus gemeentelijke gemakzucht en gebrek aan be-

*7/ Sïi^L 

Afb. 4 (links) en 5 (rechts). De handtekeningen van de burgemeesters van de gemeenten 
Breukelen (links) en Kockengen (rechts) onder de vragenlijsten van 1815. 
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Afb. 6. De Kerklaan in Nieuwer Ter Aa, met op de achtergrond de dorpskerk, in 1899. 
Tekening ui t he t album door de Nederlandse-Hervormde gemeente van Nieuwer Ter Aa 
aangeboden aan de heer G.H. Earle (zie hierover Tijdschrift Historische Kr ing Breukelen , 
jrg. 9, nr. 4, blz. 217 -221). 

grip. Wel k u n n e n we stellen, da t Breukelen veel meervoudige bewoning kende . Dit k a n 
deels de invloed van de bui tenplaatsen zijn geweest, maar er waren ook de steegjes die nog 
steeds in de her inner ing voortleven. Veel bazen hadden inwonende knech t s . 

Het percentage "anderen" (42,5%) heb ik getoetst aan dat van andere 
Utrechtse plattelandsgemeenten. Het uitvoerige rekenwerk leidde vaak tot 
amusante bevindingen: het wemelde van onvolledigheden, onjuistheden en 
tegenstrijdigheden. Men bedenke bij dit alles, dat de toenmalige gemeente
lijke adminis t ra t ies nog pas in een embryonaal s tadium verkeerden. Wel 
viel de conclusie te trekken, dat het percentage redelijk was voor een kleine 
gemeente met een bescheiden centrale functie. 

Meer gegevens voor ons onderwerp verschafte de enquête niet. De - latere 
- volkstellingen doen dat wel. Daarover meer in volgende artikelen. Het zal 
dan vooral gaan over het bevolkingsverloop en de politiek-religieuze kleur 
van de gemeente. 

Noten 

Zie voor de oorzaken van deze versnippering: W.A.G. Perks , 1962. Geschiedenis van de 
gemeentegrenzen in de provincie Utrecht van 1795 tot 1940. Provinciale Almanak voor 
Utrecht 1962, mengelwerk blz. 3 - 80. Ook: H.A. van Zwieten, 1986. Gegroeide grenzen: 
een verkenn ing van Breukelens grondgebied. Tijdschrift His tor i sche Kr ing Breuke
len, j aa rgang 1, nr . 1, blz. 5 - 10; zie in verband met dit laatstgenoemde art ikel ook noot 
2 op blz. 38. 
A.A. Man ten , 1989. Gemeente Breukelen-St . Pie ters overleefde he r inde l i ngsp l annen 
van 1849 - 1857. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 23 - 25. 
A.G.W. Schapenk, 1989. De nieuwe gemeente Breukelen in his torisch perspectief. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 4 - 13. 
Anoniem, 1972. De Utrechtse gemeenten in 1815. Uitgave Provincie Utrecht, 186 blz. 
Een deel ervan viel tot 1818 nog onder Tienhoven (zie Perks). 
Vergelijking met Kockengen qua bebouwd oppervlak is niet mogelijk: Kockengen deed 
hiervan in 1815 geen opgave. 
Voor h u n aanwezigheid zie: W. van der Pas, 1952. Tussen Vecht en Oude Rijn. Uitge
verij Het Spectrum, Utrecht. 
Maarssen bijvoorbeeld noemt er tien! De hele opgave van Breukelen wekt de indruk dat 
men zich zo arm mogelijk wilde voordoen. 
In Bunschoten - Spakenburg was een hoog percentage "anderen". 
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