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BrancUes blussen in Arcadië aan de Vecht 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Korte toespraak, gehouden bij de oplevering, op 29 oktober 1999, van het in oude luister herbouwde 
brandspuitenhuisje, Kerkplein 19 te Breukelen 

Het leek allemaal zo idyllisch in 1869, 130 jaar 
geleden. De twee gemeentes Breukelen, te weten 
Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters, 
waren beide toe aan een verbetering van hun brand-
wezen en een vervanging of renovatie van hun 
brandspuit. Op de valreep van het oude jaar 1868 
werden ze het in principe eens om de brandweren 
van beide gemeenten samen te voegen en dan ge
zamenlijk een moderne spuit te kopen, en tevens de 
oude spuit van Breukelen-St. Pieters grondig te 
laten reviseren. Een kleine acht weken later werd 
ook besloten tot de bouw van een gezamenlijk 
nieuw brandspuitenhuis, waarin beide spuiten een 
plaats zouden kunnen krijgen. Nog een week of 
zeven later kon worden vastgesteld dat de Hervorm
de kerkvoogdij bereid was op erfpachtbasis mede
werking te geven aan de bouw van dat brand
spuitenhuis op het Kerkplein. Omstreeks diezelfde 
tijd kwam een zeer welwillende brief binnen van de 
heer Daniël Willink van Collen, bewoner van Gun
terstein, waarin deze aanbood de volledige prijs van 
de nieuwe brandspuit en het nieuwe brandspuiten-
huis voor zijn rekening te nemen. Ondertussen had
den de Heren Belder en Cie uit Amsterdam zeer tot 
ieders tevredenheid in Breukelen al een demonstra
tie gegeven van de nieuw aan te schaffen spuit. En 
Breukeleveen kreeg, als bijproduct van deze gang 
van zaken, een geheel eigen brandweer. 

Was dat alles bij elkaar niet een prachtige de
monstratie van een goede verstandhouding tussen 
twee gemeentes, een constructieve krachtenbunde
ling, grote besluitvaardigheid, een vlotte uitvoering 
en een voorbeeldige publiek/private samenwerking! 
Het doet denken aan een Arcadië aan de Vecht. 

Arcadië (de naam is ontleend aan een landstreek 
in Zuid Griekenland) is al sedert het begin van de 
hellenistische tijd in de literatuur van veel landen de 
naam van een idyllisch geluksland, waar de herders 
en herderinnen in de eenvoud van lieflijke en zuive
re landelijke omstandigheden een gezond, niet door 
de beschaving bedorven bestaan zouden leiden. Het 

leidde tot lyriek over geliefden met mooie namen 
als Daphnis, Condon, Phyllis of Chloë en werd 
tenslotte ook verbeeld in drama en opera. Dat Arca
dië is eigenlijk te mooi om waar te kunnen zijn. 

Een zijspoor werd gevormd door de arcadische verhande
lingen in proza en poëzie uit de 16de tot 18de eeuw, waarin, 
doorgaans in het raam van gesprekken gevoerd tijdens een 
gezelschapsreisje, een beschrijving van een landstreek werd 
gegeven. Enkele Nederlandse voorbeelden zijn de Batavische 
Arcadia (1637) door Johan van Heemskerk, de Kleefse en Zuid 
Hollandsche Arcadia (1716) en de Noord Hollandsche Arcadia 
(1723), beide van Claas Bruin (u mogelijk bekend door zijn 
dichtwerk Speelreis langs de Vechtstroom, dat staat afgedrukt 
in De Zegepraaiende Vecht uit 1719), en de Amstellandsche 
Arcadia (1737), geschreven door Daniël Willink; vier genera
ties, ruim 130 jaar, eerder dan de Daniël van het brandspuiten
huisje uit 1869. De voorzitter van de Stichting Behoud Brand
spuithuisje Breukelen is dus duidelijk erfelijk Arcadisch belast. 

Als reactie op het zo lieflijke en zoete Arcadië 
schiep de westerse cultuur vanaf de Renaissance 
ook nog een ander beeld van Arcadië, dat van een 
ruige duistere ruimte waar slangen en primitieve 
paniek heersen. Sedertdien strijden al eeuwenlang 
die twee Arcadiës in de voorstellingswereld van ons 
westerlingen om de voorrang. 

Dit laatste beeld, van twee Arcadiës, was ook in 
Breukelen in het midden van de 19de eeuw realis
tischer dan de oude idealistische voorstelling. Het 
dualisme zat echter niet zozeer tussen de beide 
Breukelens onderling, maar vooral intern binnen 
Breukelen-St. Pieters. 

De na de Franse Tijd gevormde Gemeente Breu
kelen-St. Pieters kwam tot stand door een samen
voeging van twee vroegere gerechtsheerlijkheden: 
Breukelen-Proostdij en Breukeleveen. Het gerecht 
Breukelen-Proostdij, ook wel het Breukelen-St. 
Pietersgerecht genoemd, omvatte het oude rivier-
grondengebied tussen de Vecht en de Scheenwete-
ring, met bovendien een kleine lob aan de west
kant van de Vecht bij De Oliphant en Slangevecht. 
Breukeleveen was een in de Middeleeuwen ontstane 
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Afb. 1. Het brandspui-
tenhuis op het Breukel-
se Kerkplein in juli 1986 
in sterk vervallen toe
stand (alle foto's bij dit 
artikel zijn gemaakt door 
H. van Walderveen en 
opgenomen in het Foto
archief Historische Kring 
Breu kelen). 

veenontginning, die zich uitstrekte van de Scheen-
dijk tot aan de zandgronden van het Gooi. Breuke-
len-St. Pieters kende dus twee verschillende land-
schapstypen en twee duidelijk verschillende bevol
kingsgroepen. Bijna 60% van de inwoners van 
Breukelen-St. Pieters bestond uit Breukeleveners, 
de rest woonde vooral bij de Vecht; aan de Scheen-
dijk zaten in 1869 maar weinigen. Breukeleveen 
leverde traditioneel drie van de vijf raadsleden en 
die zetten in de gemeenteraad vaak de toon. 

Dat bleek vooral toen in de jaren 1848 - 1857 
een de gemoederen sterk roerende discussie werd 
gevoerd over een gemeentelijke herindeling. - U 
ziet, er is niets nieuws onder de zon. - Breukelen-St. 
Pieters wilde toen niets weten van een samenvoe
ging van gemeenten waarvan met haar ook Breuke-
len-Nijenrode deel zou uitmaken. Zij profileerde 
zich bij herhaling als zijnde "meerendeels een veen
derij, waarover volgens de Veenwet het toezigt en 
bestuur wordt uitgeoefend door het Veenderij-

Afb. 2. Het brandspui-
tenhuis doet dienst voor 
de rommelmarkt van de 
Breukelse kindervriend 
"ome" Chris van Elk, die 
hier in de deuropening 
staat; september 1988. 
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Afb. 3. Bij de officiële 
verwijdering van de eer
ste steen op 13 februari 
1998, waarmee de ver
plaatsing en renovatie 
van het brandspuiten
huisje begon, verliet de 
brandweer nog eenmaal 
het gebouw met de 
oude, handgetrokken 
brandspuiten. Rechts op 
de voorgrond brand
weerman/trompettist 
Jacob Brouwer. 

bestuur". De leden van de gemeenteraad maakten 
qualitate qua ook deel uit van het veenderijbestuur. 
Gevreesd werd dat na een samenvoeging met 
Breukeien-Nijenrode en enkele kleinere gemeenten, 
de gemeenteraad, en daardoor ook het veenderij-
bestour, in meerderheid zou gaan bestaan uit 
"mannen die, hoewel zij met den besten wil mogen 
bezield zijn, der zake ten eenenmale onkundig zijn, 
of zich op vreemde dikwijls onjuiste voorlichting 
moeten verlaten". Als het provinciaal bestuur 

samenvoeging van gemeenten onvermijdelijk zou 
vinden, dan was voor het gemeentebestuur van 
Breukelen-St. Pieters en de Breukeieveners alleen 
een samengaan met Tienhoven eventueel bespreek
baar, omdat in beide de inwoners een bestaan von
den in de veenderijen en in de landbouw. Uiteinde
lijk werden het provinciaal bestuur en de minister 
van Binnenlandse Zaken het er over eens Breuke
len-St. Pieters maar te laten wat het was. 

In de hele, bijna 9 jaar durende discussie kwa-

Afb. 4. Op 17 februari 
1998 was al een flink 
deel van het brandspui-
tenhuis gedemonteerd. 
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Daniël Willink, geboren te Amsterdam 31 mei 1676, over
leden te Beverwijk 16 oktober 1722, was een zoon van Jan 
Willink en Margaretha des Masières. Hij werd door zijn 
vader bestemd voor de wijnhandel, waarin hij tot zijn 
dood werkzaam is gebleven. In zijn vrije tijd schreef hij 
literaire werken en bewoog hij zich in een kring van gelet
terden en kunstenaars Constantia et Labore. Zijn grootste 
bekendheid dankt hij aan zijn lokaal-Amsterdamse poëzie, 
waarin hij de schoonheden van Amsterdam en omgeving 
bezong; deze poëzie lichtte hij bovendien toe met ge
schiedkundige aantekeningen, die blijk gaven van een 
uitgebreid onderzoek. Zijn oudste gedicht in dit genre is 
Amstelstroom (eerste druk omstreeks 1710), dat in zijn 
tweede druk (1712) werd gecombineerd met een tweede 
gedicht: Amsterdamsche Tempe of Nieuwe Plantagie, be
grepen in twee boeken. Nevens den Amstelstroom. Be
roemd was ook zijn posthuum gepubliceerde gedicht de 
Amsterdamsche Buitensingel, nevens de omliggende dor
pen, opgeheldert door aanteekeningen, over veele voor-
naame geschiedenissen (1723). Nog later na zijn dood 
verscheen zijn Amslellandsche Arcadia, of beschrijving 
van de gelegenheit, toestanl en gebeurtenissen van 
Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlijk
heden, ambachten, lusthoven, wateren enz. Met koperen 
platen. In orde geschikt en overzien door Gerrit Schoema-
ker (1737), die grote populariteit genoot. Willink geeft 
daarin een beschrijving van de toestand en geschiedenis 
van Amstelland, naar de trant van de toen erg in de smaak 
vallende Arcadia's in de vorm van een reisverhaal waarin 
de voornaamste leden van het gezelschap sprekende 
worden ingevoerd. Ook als stichtelijk dichter had Willink 
naam. Hij trouwde op 10 april 1698 met Wijnanda de 
Bruin, dochter van Jacob de Bruin en Machteld van Tol, 
die hem overleefde. 

men de belangen van de mensen die in het oude 
Proostdijgebied bij de Vecht woonden, en die sterk 
op het dorp Breukelen georiënteerd waren, nauwe
lijks aan de orde. 

U kunt zich voorstellen dat mensen zoals Geer-
truida MJ. Huidekoper (Vrede en Rust), de wedu
we Abraham Dudok de Wit (Slangevecht), Daniël 
Willink van Cohen (Gunterstein), Joan Adam Mat-
thes (Queekhoven) en Moses Rodriquez Nunez 
Hart (Groenevecht) zich niet erg konden vinden in 
de omschrijving van hun woonplaats als een grote 
veenderij, de afwijzing van een samengaan met 
Breukelen-Nijenrode en de bestuurlijke vrijerij in 
de richting van Tienhoven. 

Bijgevolg bestond er sinds die tijd bij diverse in
woners van Breukelen-St. Pieters die nabij de Vecht 
woonden een neiging om op geëigende momenten 
hun gerichtheid op het dorp, en daarmee op de Ge
meente Breukelen-Nijenrode, duidelijker te bena
drukken. De bereidheid om tot een samenwerking 
op het gebied van de brandweer te komen tussen 
het oude Proostdijgebied van Breukelen-St. Pieters 
en de Gemeente Breukelen-Nijenrode, en Breuke-
leveen op dat punt te verzelfstandigen, moet ook 
worden gezien in het licht van die interne spanning 
tussen, zeg maar, de verlichte heren en dames aan 
de Vecht en het klompen- en laarzenvolk in het 
ruige en duistere veengebied. 

Zonder het Arcadië als jungle aan de oostelijke 
zijde van de rivier in 1869 zou het idyllische Arca
dië aan de Vecht er mogelijk niet zijn geweest. 

Afb. 5. In juni 1999 had 
de herbouw al duidelijke 
contouren, maar stond 
het brandspuitenhuis 
nog zonder deuren. 
Links het inmiddels in 
functie zijnde Hervorm
de gemeentecentrum 
het Bonifatiushuis. 
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Afb. 6. Het verplaatste, fraai 
gerenoveerde en als galerie 
"Brandwacht" ingerichte brand-
spuitenhuis bij de officiële op
levering op 29 oktober 1999. 

Gelukkig was dat er wel en hielden we er een 
fraai brandspuitenhuis aan over. 

Het mag ons tot vreugde stemmen dat het er 
thans nog en opnieuw is. Moge het ons indringend 
en gedurende heel veel jaren inspireren tot een 
nieuw Arcadië aan de Vecht. 

Allen die tot het bereiken van deze heropening 
hebben bijgedragen, gun ik, geboren Breukele-
vener, van harte een idyllisch geluksland. 
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Uit oude raadsnotulen (16) 

Automobielen veroorzaakten een stof plaag, 1907 

"Evenals door zoovele andere gemeentebesturen, zegt de Voor
zitter, komt het hem wenschelijk voor een adres terichten tot 
Zijne Excellentie de heer Minister van Waterstaat teneinde zoo 
mogelijk teverkrijgen dat van Rijkswege maatregelen worden 
genomen tegen den meer dan verschrikkelijken stofplaag ten
gevolge van het rijden met automobielen langs de Rijkswegen, 
vooral ook in het belang van de openbare Veiligheid. 

Nadat een concept adres door den Secretaris is voorgelezen 

wordt besloten overeenkomstig het Voorstel des Voorzitters te 
handelen." 

(Uit: Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 60. Notu
len van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethou
ders, juli 1906 - maart 1908. Daarin: Vergadering van B&W gehouden 
26 juli 1907. Aanwezig de heren J.Th.A. Braams, burgemeester, A.M. 
Kasteleijn en M. van Waart, wethouders, benevens de secretaris en 
de gemeente-architect.) 
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