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De Danne als stortplaats 
Henk J. van Es 

Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

De inwoners van Breukelen hebben de Danne jaren
lang gebruikt als stortplaats voor hun huisvuil. Deze 
waterloop moest daardoor regelmatig uitgebaggerd 
worden, maar doordat men erover twistte voor 
wiens rekening dat zou zijn, gebeurde er vaak lange 
tijd niets. Pas als schippers er met hun schuiten 
vastliepen en daarover bij de provincie een klacht 
indienden, werden er maatregelen genomen. Dat 
was het geval in 1773 en ook nog in 1888. De 
waterkwaliteit werd in deze periode steeds slechter, 
wat van grote invloed was op de volksgezondheid. 

De schouwbrief van 1773 
In 1773 droegen de "Gedeputeerden der Edel 

Mogende Heren Staten 's Lands van Utrecht" in 
een brief1 aan "Schout en Gerechte van Breukelen" 
de dorpsbestuurders op om "de Kerke of Damme 
Gragt lopende door den Dorpe van Breukelen te 
laten schoonmaken en verdiepen tot omtrent een 
voet onder den Dorpel van den Sluys in voorz. 
Gragt liggende". De secretaris van het gerecht 
Breukelen-Nijenrode antwoordde de heren in 
Utrecht, dat schout en schepenen de resolutie "met 
leetwesen en gans onverwagt" hadden ontvangen, 
omdat zij hadden gemeend niet voor de Danne ver
antwoordelijk te zijn en dat de Heren Staten vanwe
ge hun sluistol2 er zorg voor zouden dragen. Bij na
der onderzoek hadden de dorpsbestuurders de bo
dem van de Danne zo hard bevonden, dat die niet 
met een netbeugel maar met een lipbeugel uitge
diept moest worden, waarbij in zo'n nauw water de 
schoeiingen om konden vallen. Dat zou voor "de 
geringe luyden aldaar met hunne erven uitkomende 
seer ruïneus zijn, vermits zij door onvermogen niet 
in staat zijn de kosten te dragen van dese te vernieu
wen". Daarom deden Schout en Gerechte het voor
stel de pacht van de sluiswachter met zes jaar te 
verlengen onder de voorwaarde dat hij de verdie
ping van de Danne voor zijn rekening zou nemen. 

De Staten besloten echter dat de Danne deze 
keer nog op kosten des lands (= de provincie) zou 
worden uitgediept, maar dat dit in het vervolg door 
"Geregt en geè'rfdens" van Breukelen-Nijenrode 
moest gebeuren, waartoe jaarlijks schouw zou wor
den gevoerd. 

Op 7 juni 1773 kwamen deze "geërfdens" in het 

"Geregtshuys" op de Nieuwstraat (nu Kerkbrink 
35) bijeen om met schout en schepenen de concept-
schouwbrief op te stellen waarin de onderhouds
plicht nader werd omschreven. Na goedkeuring 
door Gedeputeerde Staten werd de "Schouwbrief 
van het water de Danne te Breukelen" (zie Afbeel
ding 1) in 12 exemplaren gedrukt en op 23 juni 
1773 bekend gemaakt. 

Artikel 1 bepaalde dat de aanwonenden het water voor hun 
erf op de voorgeschreven breedte en diepte moesten houden. 
Het uitdiepen voor de gemeentestoepen bij timmerman Jan van 
Beusekom (zie Afbeelding 2, de oude brug bij timmerman Ger-
wig; nu ligt er de veel bredere nieuwe brug bij makelaar D. 
Gerwig) en bij de Wijde Steeg (nu tussen Kerkbrink 10 en 12) 
kwam voor rekening van het Gerecht. De schouw zou twee
maal per jaar gevoerd worden, gelijk met de brand- en straat-
schouw in het dorp. Wie bij de naschouw de door de gerechts
bode aangezegde verbetering nog niet had laten uitvoeren, 
kreeg een boete van ƒ 6. In artikel 5 werd een ieder gewaar
schuwd en streng verboden "eenige Asch, Steenpuyn, Vulnis, 
of ander Ontuyg in den Danne te werpen ofte goijen" op ver
beurte van ƒ 3 per overtreding, waarvan één gulden voor de 
schout, één voor de aanbrenger en één voor de armenkas be
stemd was. 

De schouwbrief van 1800 
De aanwonenden waren hardleers, want op 1 

april 1800 rapporteerde het "Bureau van Dijken, 
Wegen en Water der Bataaffsche Republiek" (zie 
blz. 25) dat de Danne naar het westen hoe langer 
hoe ondieper werd. De oorzaak was volgens het 
rapport niet alleen het aangroeien van de modder, 
maar "wel principaal door het inwerpen van asch, 
steenpuyn en ander vuyligheid door de ingesetene 
aan het voorz. water met hunne erven gelegen". Het 
Intermediair Gemeente Bestuur kreeg opdracht het 
water uit te laten diepen en een reglement van 
schouwen ter goedkeuring in te zenden. 

Binnen een week, en wel op 7 april 1800, werd 
in het Regthuys van Breukelen een nieuwe schouw
brief of ordonnantie opgesteld, waarin de minimale 
diepte en breedte van het water was vermeld. Voor 
de dorpsstoepen bij Jan van Beusekom en bij de 
Wijdesteeg moest nu vier maal per jaar gebaggerd 
worden. Het werk moest op 20 mei 1800 klaar zijn 
en werd na aanbesteding voor drie achtereenvolgen
de jaren tegen ƒ 48 gegund aan Pieter de Haan, die 
een erf aan de Danne had.3 
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Izo van tyd tot 

tyd klagte zyn gedaan en inge-
bragt dat het Water de Danne 
lopende door den Dorpe van Brcu-

kelen, ftrekkende voor aan uyt de Vegt Wefl-
waard op tot aan de Schutfluys van Haar Ed. 
Mog. hoe langer hoe ondieper word, veroorzaakt 
door h e : aangroeijen van de Modder n ; c t 0 l l c c n , 
maar wel principaal door herimverpen van Afch, 
Sieenpuyn en andere Vuyligheyd ,door de Inge-
fètcneaan het voorfz. Water met hunne Erven ge-
leegen, in zo verre dat de Vaart hoe langer zo meer 
door zyn ondiepte belemmert word om bevaren te 
werden, .trekkende tot merkelyk nadeel niet al
leen van Haar Ed. Mog. Sluys-Tol, maar tef-
fens tot groot ongerief der Schippers en andere 
Tertönen, mitsgaders tot nadeel der Jngefètene 
met hunne Erven aan voorfz. Danne geleegen, 
20 hebben Schout en Geregte met eenige der 
voornaamfte Geërfdcns van Breukelen , als daar 
toe in derzelver Geregrshuys fpeciaal geconvo-
ceert, op ordre en laft van Haar Ed. Mog. de 
Heeren Gedeputeerde Staten 's Lands van U-
tregr, gemaakt en gearreflcert de volgende 
Schouwbrief. 

A a T . I. 

Errftrinl) 5a! ecu icgcljil". bic mrtstjii €rf aan 
fjEt iJUOJB IBntcr bc Danne is gelegen/ 

rjctjoubtn eti licryürtt 30.11 rmo; 50 tierce bej>« 
jclfji €tf ftrcBt bnt itëàtct totsobailigcfanb« 
te en biegte boo; alroaö ie onbcrliüubcn ni« 
fjet selbe tljans ban: bant Êb^ïEog. (na-
inciitluft tot bê biepte ban » s » een îjnl' 
boet onbec ben ©orptl of tfimtfiaiïi tan 
lioo:f5. Schutfluys) jal ïuerbeu gcmaalit en 
untrjebiept/ geïnft 5ulïs| ooft mebt bon; tce< 
ïfciung en ten lioflcn ïinn ben (Jpctcgte ou 
tiucc onbtrfcfinbt plaatfcn al*2 nan bc <§torp 
fin Jan van Beufekom en ÛU bc W e y e Steeg, 
ficube tot [iet ©02U befjorenbe / en aan 
fjet selbe iB.itcc "geïcegen/ ooft tot bc« 

sclfbe biepte jol moerfn omwant en nnbet« 
Bouten faarfcen / bè&elW te .§roep ban 
©;ouhi ban Schaik boi^ fyaaz enge reeftcrçing 
te ' cnbtrBoiiben op bm boet ab! 6n bip-ban 
Jan van Beufekom i n Bn te W e y e Stieg 3a 
eben fcj Bepaalt. 

A R T . I I . 

<£n tcn^jmoe yct-totgfS. J B a ^ f te Danne 
ten allen tuben Inbocgen al*! boren onber-
poubcn tae/bcn/ 5a! Bet 5elcre ttaee maal 
in 't jaac / te facten ccn*I fn 't boo;faat / 
en een.*? in 't .fiajanc/ te gclnR taan-
IICCC alS bail bt Brand- en Straatfchouw 
na bno;gaanbc publicatie fn be fcerfte te 
Breukelen, 0Cbaail hlStb/DH ^CJjOIlt EU <êl' 
regte loci fcljcqjEÎp gcfcBoutaen en gcpplt 
tobben. 

A R T . I I I . 

£n 5a een of meerticre ban bc book's. ,©Ia< 
gen by fjet boen bet «JtJjOuSne niet na BeF)0' 
ren gcniaafit of te onblep Bebonben iufcrb / 
bat scDout en «öctegte/ (n £onfo;niitcnt 
ban bc5c Schouwbrief, 't selbe moeten ficBcu-
ren/ 50 5a! bic gene boo; taien£ <£rf3ulfi*î 
îicbonbcn faorb/ boa? Bären (öcregtóbobc 
tactbcn anugc5cgt bat 53 Bet gcîncb "sullen 
ycfiûcn te berbetcren/ abj 3a! toetten gco> 
bemucert boo; bc jßnfcBouüic ble gcfcftiebcïi 
30! ten selben tpbc bat be 32nfrBoubj ban be -
bOUjfcïjrebe Brand- en Straat Schouw in Bet 
©oj'p gci'cBict/ boo? taelTic facte ben Bobc 
iinn icbec Bcliirli]'n:c_îal BeBBcn 1 fluyvers.  

A R T . I V . 

<£n Bg alblcn bat op ten bag bet boo^fs. 
Kaichouw Bet gefijenige ,§Iag ban nog nict 
na ficBotcn gemaaftt of gcbiept \mf tot ge< 
nocgen ban^gefiout en » e a g t e / en in€011-
forniitCUt ban bE Schouwbrief, 5a sal ben 5a» 
banigen bic 5iilï# aaiigaat/ herbeurtn cen 
Boete ban fes Gulden, te appticercn ab? in 't 
bolgcnbe 5. Articul, jullcnbe bnareriBobcn 

ben «êcöotrt Bn felo&Iileppinrt Ijct 3clbe rje» 
B2ccfi!ge ©lag of plagen befâcto nnnbefteben 

Dp 3pn gefain bail ten derden Penning inEEC 

A R T . V. 
€ n ten cpnbcTjct baoif-,. îlDntet be Danne 

50 bed mogclnft Inerbc geronferbeect op bc^« 
jelf^ beiboo2[Dlic hintte en biepte aljS boben 
bcrmcit/ locroen aire m cen fcgctalt tale Bet 
oofi joubc mogen aangaan 0ch3a"acftyaulBt 
en tad itBcrpcInft berboben/ ccnige Afch, 
Steenpuyn , Vulnis , of nnbcr Onruyg fn belt 
Danne te IncrpEii ofte gotjcn/ hiaat boo^ Bet 
5clbc 51111 biepte en fi:ccttc soubc riomen te 
bcrlicfcn / Dp bcrßetirte ban 3 Gulden feben 
fciij, bat 51111'ii, gcbnnn faerb/ te nppliccrcn 
ecu brrbc boo; ben sd jout bfe be Cnlange 
bocnsal/ cen bette boo; ben SfanBrcngcr/ 
en ecu babe boo; ben airmen ban Breuke
len. 

A R T . V J. 

CmibeluB 5 a fannnecr boo; Bet Mntmob» 
beren en üiitoicpcn ban mccrgcmclbebanne-
graft, ('t gunt tljans boo; eend en sonbee 
tonicrjucntic boo; föaar &. .ïÉog.sal faér-
ben ficliofrigc) cenigcbanbeSchoeijingen' bcc 
(öccrfbcnï. aanbao^'5. U a n"e gclccgen/inog» 
te Bnincn afccfahlicn ofte nuttcfcBictcn/ sul
len bcjEdiE boo; rccucniim ban opgemcibe 
<J5ei;iT'bcnr. fccbctoni bcrjoa":lfjfi moeten face 
ben apgcinaa.it en in goebe" ftaat onbccBou-
ben. 

SrüTEfiöcrbp ffcjc^Schouwbn'efiïatriie C b . 
ffiog. ïjecren «oebcputccrbcn Staten '$ 
Kanbs ban Utregt, bersogt faerben ï?aar 
€b . iEog. SCppoinrtcment bnnïtpp;oBatic/ 
ten ennbe om bc Êontraücntcur^ ficscr te 
ficfinetcn en baar boo; bc facto te Cremte' 
ten/ en reffen*, om bësc Schouwbrief te mo
gen publiceren en affigeren ter plaatic baar 
(jet bcBoo;t. 

t'Utrecht gedrukt, by WILLEM JAN R.EER.S, Ordimris Drakkcr nn HairEdtMog: op de Ganic-maik/, 

Afb. 1. Schouwbrief van het waterde Danne te Breukelen uit 1773 (op een kwant van de ware grootte). 
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Klachten in 1816 en 1837 
In februari 1816 waren er weer klachten over 

de ondiepte van de Danne, nu van een schipper 
uit Nieuwkoop die was vastgelopen en te laat in 
Utrecht op de markt was gekomen. De burgemees
ter van Nieuwkoop had de klacht naar de Gouver
neur der Provincie Utrecht gestuurd en deze vroeg 
de burgemeester van Breukelen om opheldering.4 

De in 1811 tot burgemeester benoemde schout
notaris P.A. Voigt schreef een pittige brief terug. Hij 
noemde de klachten onbeduidend, verward en leu
genachtig. Zijn Nieuwkoopse collega had de klach
ten eerst eens moeten onderzoeken "alvorens hij het 
zijn pligt achtte U HoogEdelgestrenge gewigtige 
occupatien met zulk een nietsbeduidend object te 
komen interrumpeeren". Voigt ging verder met: 
"het water de Danne, door de klager het Breukelese 
Gat genaamd, wordt door Zijn Edele gezegt zo on
diep te zijn dat er geen vaartuig kan passeeren. Dat 
dit onwaar is weet een ieder, ofschoon wel eens met 
zeer laag water zwaar geladen schuiten moeten over
laden of ligten; dit zal, daar het doorgaans dit najaar 
buitengewoon laag water geweest is, ook het enkel 
geval met den schippervan Nieuwkoop geweest zijn, 
die daarenboven een extra ordinair breede schuit 
voert welke doorgaans zeer zwaar beladen is." 

In de raadsvergadering van 10 november 1837 
werd, na klachten over het niet behoorlijk uitdiepen 
van de Danne, de aannemer van die uitdieping ter 
vergadering ontboden en daarover ernstig onder
houden. De wethouders Jan Bots (grutter in Het 
Huys te Keyserrijck aan de zuidkant van de Danne -
gracht) en Dirk de Haan (kruidenier in de Danne-
straat ten noorden van de ophaalbrug) waren bereid 
een wakend oog te houden op deze werkzaam
heden.5 Het uitdiepen van de Danne werd daarna 
opgedragen aan de "aschman van Breukelen", Cor
nells Donker, die in 1837 zijn vader Willem Donker 
als aschman, klokluider, omroeper en lantaarnop
steker was opgevolgd.6 

Reglement van Politie uit 1839 
De op 20 mei 1839 als burgemeester-secretaris 

der beide Breukelens benoemde Joan Vlug7 bracht 
wat meer orde in de gemeentelijke regelingen. De 
losse bepalingen over brandbeveiliging, verkeers
veiligheid en hygiëne werden op 28 juni 1839 door 
de gemeenteraad vervangen door een algemeen Re
glement van Politie met 61 artikelen.8 

De hygiëne in het dorp was door de toenemende 
vervuiling van wegen en wateren een punt van aan
houdende zorg geworden. Daarom stond in artikel 

14 dat ieder verplicht was om voor zijn woning de 
goten en straten rein te houden. De straat moest 
twee maal per week door de aanwonenden worden 
geveegd. Dat was nodig vanwege de vervuiling 
door het grote aantal wagens, die door paarden of 
honden getrokken werden. De modder in de goten 
mocht men niet doorvegen naar de buren en ieder 
was verplicht "de goot voor zooverre zijn huis of 
erf strekt uit te scheppen". Het uithalen van goten, 
putten en riolen mocht pas gebeuren "in het uur 
waarin men den Aschman tot het ophalen van 
Vuilnis te wachten heeft". In de winter moest men 
de sneeuw voor zijn huis ruimen en in de Vecht of 
in de sloten storten. Volgens artikel 17 moest bij 
buitengewone hitte op aanzegging van de burge
meester tweemaal per dag de straat voor de woning 
"met rein water behoorlijk worden gespoeld en 
bovendien een pot of bak met schoon water ter 
voorkoming van hondsdolheid^ voor de woning 
geplaatst zijn". Dat er nog steeds allerlei materialen 
in de Vecht en de Danne werden gegooid, bleek wel 
uit artikel 18, waarin stond: "Het is striktelijk ver
boden om zich van krengendrek, vuiligheid, stroo, 
asch, wol of haar, puin, aarde, houtgewasch of 
andere onreinheden van wat aard ook in de rivier de 
Vecht of in de langs het dorp liggende sloten te 
ontdoen". 

Artikel 24 bepaalde dat het "voeden en houden 
van varkens" binnen de bebouwde kom verboden 
was "ingeval dezelve overlast der geburen of nadeel 
aan hunne woningen" veroorzaakten. Als de buren 
niet bij het gemeentebestuur klaagden, bleef dus al
les bij het oude. Bijna dertig jaar later signaleerde 
de geneeskundig inspecteur nog veel onzindelij
ke varkenshokken in de gemeente.10 

Een andere bron van stankoverlast werd in arti
kel 25 genoemd: "Het is verboden secreetputten te 
ledigen of te doen ledigen anders dan des nachts". 
Van november tot februari was dat "na tien uuren 
des avonds en voor vijf uuren des morgens", in de 
andere maanden was dat "na elf uuren des avonds 
en voor drie uuren des morgens". De inhoud van de 
tonnen en beerputten werd door tuinders afgenomen 
en als mest gebruikt, maar soms probeerden inwo
ners de drek dichter bij huis te lozen. 

Op de naleving van de politieverordening 
moesten alle gemeente-ambtenaren toezien, want 
in het slotartikel stond: "Aan den geregtsbode, den 
geregtsdienaar, de veldwachters, de klep- en stille 
wachts, benevens alle beambten van politie wordt 
opgedragen de bovenstaande bepalingen ten streng
ste te surveilleren". 
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Afb. 2. De oude ophaalbrug in de Dannestraat omstreeks 1900; rechts ervan, achter de stratenmaker, ligt de gemeente-
stoep. De uit het bovenraam hangende jongen /'s Jan Gerwig, de vader van makelaar Dick Gerwig. (Foto-archief 
Historische Kring Breukelen.) 

Stankoverlast in de Dannestraat 
In de nacht van 5 op 6 mei 1849 faalden de met 

het toezicht belaste ambtenaren, want toen werden 
verschillende bewoners van de Dannestraat wakker 
vanwege een doordringende stank die uit het water 
bij de Dannebrug opsteeg. Ook de 67-jarige wet
houder-kruidenier Dirk de Haan ontwaakte en kon 
daarna de slaap niet meer vatten. Dirk was sedert 
1819 eigenaar van de huizen tussen de Brugstraat 
en de Dannegracht, die hij van zijn ouders had 
gekocht.11 De winkel was op de hoek van de Brug
straat, zijn woonhuis lag op de andere hoek bij de 
Dannebrug, daartussen waren een pakhuis en enkele 
woningen in de Dannestraat. In 1849 was de toen 
60-jarige Wilhelmina Johanna Oudenes zijn huis
houdster en mede-eigenares van de winkel. Dirk de 
Haan zette zich ook in voor de Breukelse gemeen
schap, want hij was kerkvoogd van de Nederlandse 
Hervormde Gemeente en sinds 1832 lid van de 

gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode. In 1835 
was hij wethouder geworden en hij had zich daarna, 
samen met wethouder Jan Bots en de burgemeester, 
ingespannen om regels van orde en veiligheid in het 
dorp op te stellen. Voor de handhaving van die re
gels dienden allereerst de veldwachter en de nacht
wacht te zorgen. 

Nachtwachten werden aangesteld om te waken tegen brand 
en diefstal. Doordat het archief van Breukelen in 1673 verloren 
is gegaan, stamt de oudste vermelding van de nachtwacht uit 
1722, toen Teunis Joosten de Jongh de functie van klepperman 
pachtte. In 1763 kwam er een reglement voor de nachtwacht of 
klepperman, dat in 1795 herdrukt werd. De nachtwacht was ge
wapend met een piek of sabel, de ratel of klepper diende om bij 
onraad alarm te slaan. In 1835 waren er naast de roepende klep-
perlieden ("negen heit de klok, de klok heit negen") twee stille 
nachtwachten, die op onregelmatige tijden hun ronden door het 
dorp liepen.12 Vooral op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag 
moesten zij "zonder eenige oogluiking" toezien op de naleving 
van de jaarlijks op 31 december uitgevaardigde ordonnantie, 
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waarbij verboden werd "het nieuwjaarswenschen aan de huizen 
of publieke straten en wegen, alsmede het openlijk zetten van 
gelagen op de Nieuwjaarsdag tot des middags ten half twaalf 
uren alsmede op de Oude en Nieuwjaarsavond na half twaalf 
uren". Verboden was ook "het afsteken van vuurwerken, of 
schieten met vuur- of andere wapenen gedurende deze beide 
dagen en nachten". Vooral de jeugd maakte zich daaraan schul
dig, want de "ouders, voogden en meesters" zouden voor 
"hunne onderhorigen aansprakelijk zijn". In 1837 was het aan
tal stille nachtwachten uitgebreid tot acht personen, die meestal 
in tweetallen dienst deden, maar naar gelang de situatie dit 
vereiste met vier, zes of acht man aantraden. Tussen november 
en februari liepen ze hun ronden van 10 uur 's avonds tot 
5 uur's morgens, daarna tot 4 uur 's morgens of zoveel vroeger 
of later als hun geordonneerd werd. 

Op 8 september 1845 stelde de gemeenteraad een 
"Reglement of keure der Nachtwachten" vast, dat 10 artikelen 
telde. Daarin stond onder andere dat iedere ingezetene die 20 
jaar oud werd, verplicht was "de dienst der nachtwachten uit te 
oefenen". Wie daartoe aangeschreven of benoemd was, mocht 
echter voor 40 cent per nacht een vervanger vragen, die dan 
door de burgemeester gekozen werd. Het aantal manschappen 
was hoogstens 12 per wacht; zij moesten minstens 24 uur te
voren worden gewaarschuwd en traden om half tien 's avonds 
in dienst. Zij stonden onder bevel van de gerechtsdienaar of de 
veldwachter, die - eventueel in overleg met burgemeester en 
wethouders - de tijden en de route van de rondes vaststelde. 

Op 8 augustus 1873 besloot de gemeenteraad de nacht
wachten aan te stellen als onbezoldigde buitengewone ge
meenteveldwachters, waardoor ze de bevoegdheid kregen een 
proces-verbaal op te maken en diensten aan de gemeenteveld
wachter te verlenen. Op 18 november 1874 kregen de nacht
wachten de beschikking over het washok naast het gemeente
huis op de Nieuwstraat om bij het doen van hun ronden van tijd 
tot tijd te kunnen schuilen. Op 11 mei 1883 werd het salaris 
van de veldwachter verhoogd van ƒ 330 naar ƒ 430 per jaar en 
dat van de nachtwacht van ƒ 90 naar ƒ 140 per jaar. Het doel 
van deze verhoging was "wenschen en fooien of gaven bij fees
telijkheden als Nieuwjaar en kermis" tegen te gaan en deze 
ambtsdragers onafhankelijk te maken. De veldwachter moest 
na de salarisverhoging tevens de betrekking van gemeentebode 
vervullen. 

De veldwachter van Breukelen-Nijenrode 
voor 14 dagen geschorst 

In de nacht van 5 op 6 mei 1849 hadden de 
nachtwachten geen verdachte handelingen gemeld 
en hadden ook geen onderzoek ingesteld naar de 
oorzaak van de stank die ze ongetwijfeld bij de 
Dannebrug hadden opgemerkt. Ook de wethouders 
Bots en De Haan, die vlak bij de brug woonden, 
waren niet op onderzoek uitgegaan. De 70-jarige 
Jan Bots diende geen klacht in, zoals Dirk de Haan 
deed. Zij ondervonden wel vaker stankoverlast, 
want veel inwoners hielden zich niet aan de politie
verordening en ontdeden zich 's nachts van "drek of 
andere vuiligheid" door die van de brug af in het 
water te gooien. Dirk had zich daaraan vaak geër
gerd, maar nu wond hij zich zo op over de afwezig

heid van politie en nachtwacht, dat hij hierover 
schriftelijk zijn beklag deed bij de burgemeester. 

In de gemeenteraadsvergadering van 8 mei 1849 
kwam deze klacht als ingekomen stuk aan de orde. 
In de notulen staat: "Ingekomen eene schriftelijke 
klagte van den Assessor Dirk de Haan over het wer
pen van drekstoffen in de Dangracht (...) waardoor 
eene onverdragelijke stank zoo wel in zijn huis als 
in de geheele buurt heerschte. Den Burgemeester 
verders beklagende over de slechte policie, verzoe
kende dat voor het vervolg hiervoor worde gezorgd 
en tegengegaan". In zijn antwoord zei de burge
meester, "dat die handeling strijdig is met artikel 25 
van het Politie Reglement, maar dat men van hem 
niet kan vergen om steeds als nachtwaker op de 
straat te zijn". Hij wees zijn wethouder erop, "dat 
ingeval hij echter het bewustzijn heeft, dat er on
geregeldheden plaats hebben, hij niet aarzelt zijn 
nachtrust op te offeren en hetzelve alsdan weet 
tegen te gaan". Hij had zo'n opoffering "van den 
klager Assessor met regt ook mogen verwagten, 
maar (die zoiets) tot heeden toe nimmer getoond 
heeft". Die heeft het slechte politietoezicht dus 
mede aan zichzelf te wijten. 

Na deze uitval ging de burgemeester op rustiger 
toon verder en vertelde, dat hij persoonlijk een on
derzoek naar het voorgevallene had ingesteld. Hem 
was toen gebleken, "dat in dien nacht het privaat 
van den Veldwachter Engelbertus van den 
Brink door tusschenkomst van A. van Kampen in 
den Danne van de brug is geworpen geworden". 

Veldwachter Van den Brink13 woonde aan de westzijde van 
de Nieuwstraat op nummer 62. Naast hem op de hoek van de 
Kerkstraat was de woning van de 56-jarige weduwe van Dirk 
de Jong en haar 23-jarige zoon, de kleermaker Johannes Nico-
laas de Jong. Ten zuiden van de veldwachter op nummer 63 
woonde de 58-jarige metselaarsknecht Pieter van Kampen met 
zijn gezin. Het was diens 25-jarige zoon Andries, die de beer-
ton voor Engelbertus was gaan legen en daartoe de kortste weg 
naar de Dannebrug had genomen. Die liep door de Nauwesteeg 
naar de Achterstraat en vandaar naar de Dannestraat. 

Volgens de burgemeester was het zo, "dat hij 
Veldwachter alzoo hiervan niet onweetende kon 
zijn en tegen die handeling had moeten waken". 
Daarom stelde de burgemeester de gemeenteraad 
voor om de veldwachter "eene Suspensie van Veer
tien dagen in zijne betrekking op te leggen". Na 
"gedane deliberatie" was de raad het geheel eens 
met dit voorstel en werd veldwachter Van den 
Brink voor veertien dagen geschorst. Die delibera
tie zal zeker gegaan zijn over de ernst van de over
treding en de omstandigheid dat er weer een 
cholera-epidemie dreigde uit te breken. Men wist 
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nog van de epidemie uit 1833 hoe snel de ziekte om 
zich heen greep en hoe gruwelijk het lijden van een 
cholerapatiënt was.10 

Op 13 januari 1849 had dokter Jan Turk al een eerste slacht
offer gemeld: Johanna Dolman, de 53-jarige huisvrouw van Jan 
Oosterom. Het hoogtepunt van de epidemie zou in de zomer
maanden komen: tussen 7 juni en 13 oktober stierven er in 
Breukelen-Nijenrode op zijn minst nog 24 inwoners aan chole
ra. Het totaal aantal slachtoffers zou 37 worden. Een van hen 
was de 70-jarige grutter en wethouder Jan Bots uit Het Huys te 
Keyserrijck. Burgemeester Vlug schreef daarover op 17 sep
tember aan de Gouverneur van de provincie Utrecht: "Door 
deze ben ik verpligt aan Ued. te beregten, dat op den 14e dezer 
aan de thans heerschende ziekte is overleden de Heer Jan Bots, 
die sedert den Jare 1818 als Assessor binnen deze gemeente ge
fungeerd had".14 Een ander slachtoffer was de schoondochter 
van Engelbertus van den Brink, de 39-jarige vrouw van de 
spoorwegwachter Nicolaas Jan van den Brink. Zij stierf op 15 
juni 1849 aan de cholera.15 

Het gezag van de veldwachter zal door deze affaire duchtig 
zijn ondermijnd. Engelbertus overleed in 1853 op de leeftijd 
van 66 jaar; zijn buurjongen Andries van Kampen was al een 
jaar eerder overleden. 

Bestrijding van vervuiling na 1849 
Toen de cholera bleef terugkomen, werd in de 

nieuwe politieverordening16 van 1853 opgenomen, 
dat beerputten en beertonnen alleen 's nachts en 
buiten de bebouwde kom gestort mochten worden. 
Het uithalen van goten en heulen hoefde niet meer 
door de aanwonenden gedaan te worden, maar door 
de "aschman van Breukelen". 

Niet alleen de Danne, maar ook de dorpssloten 
waren erg vervuild. Ze moesten tegelijk met het 
overtollige water ook de erin drijvende fecaliè'n op 
de Vecht of de Danne lozen. Dit lukte vaak niet 
doordat ze droog stonden of doordat de waterstand 
in de Vecht te hoog was. In 1856 werden de houten 
duikers, onder andere in de Herenstraat bij boerderij 
De Eendracht, vervangen door stenen riolen met 
waterkering. Daardoor kon het water beter ingelaten 
en ververst worden. Het schoonmaken van de sloten 
was geen gemeentetaak en moest gedaan worden 
door de eigenaren der terreinen en de hoofdbewo
ners der aanliggende gebouwen. 

De raadscommissie voor reinheid besloot op 25 
januari 1863 te proberen de eigenaren van "slooten 
en gruppels" binnen de kom van de gemeente te be
wegen deze te dempen. In de raadsnotulen van 18 
maart 1863 werd gemeld, dat de sloot ten noorden 
van de huizen in de Kerkstraat gedempt zou wor
den. De steenkoper en leerlooier Dirk Jut op Vroeg-
lust zou de sloot aan de westkant van de Heren
straat voor zijn woonhuis dempen, wat volgens het 
raadsverslag "tot sieraad van het dorp zal strekken". 

Jut vroeg de raad de demping van het aangrenzende 
perceel van de weduwe Halstein voor rekening van 
de gemeente te laten uitvoeren, omdat zij de kosten, 
die ƒ 20 bedroegen, niet uit eigen middelen kon be
strijden. Dat werd goedgevonden. In 1864 werd de 
"asbak" aan het eind van de Dannestraat verwij
derd, de daar gelegen sloot door de kerkvoogden af
gestaan en door de Gemeente gedempt. 

Na de cholera-epidemie van 1866, die in Breu
kelen 23 slachtoffers vergde, dreigde er in 1867 een 
herhaling. Op 17 augustus 1867 kregen de gemeen
ten weer een cholerawaarschuwing van het provin
ciebestuur. In verband daarmee zei wethouder A. 
van Leeuwen in de volgende raadsvergadering, dat 
er klachten waren gekomen over de onreinheid op 
de werf van Dirk van Stam.17 Het raadslid F. Vos, 
die als arts in de gemeentelijke gezondheidscom
missie zat, sloot zich bij de klacht aan en noemde 
als infectiebronnen ook de riolen in het algemeen 
en de mestvaalten bij Halstein in het bijzonder. De 
raad spoorde daarom burgemeester en wethouders 
aan beter toe te zien op het naleven van het Politie-
reglement, dat in 1866 was herzien en aangescherpt. 

Conflict over de varkens in het dorp 
Ruim een halfjaar later week de raad echter af 

van de door haarzelf voorgestane beleidslijn en be
sloot deze het artikel van dit reglement over het 
houden van varkens binnen de kom der gemeente 
te verzachten.18 Verschillende ingezetenen, onder 
anderen bakker Buma in de Herenstraat, hadden 
vergeefs om ontheffing van het verbod gevraagd, 
waarvoor de bevoegdheid bij burgemeester en wet
houders berustte. Vier van de zeven aanwezige 
raadsleden wilden die bevoegdheid nu aan de raad 
zelf of een te benoemen commissie toekennen. 
Wethouder Van Leeuwen wees hen erop, dat de 
reinheid erdoor geschaad zou worden, maar raadslid 
R. Mur, volgens de notulen "het belang van vele 
ingezetenen naar zijn eigen belang afmetende, zou 
het in alle gevallen eene behoefte achten dat ten 
minste het houden van een beperkt getal varkens 
werd toegestaan". De burgemeester en ook Floris 
Vos waarschuwden tevergeefs voor de kwalijke 
gevolgen van de wijziging; deze werd met vier 
tegen drie stemmen aangenomen. 

Op 25 mei 1868 was er bericht van Gedeputeer
de Staten, dat ze dit raadsbesluit zouden afkeuren. 
Ze stelden daarom aan de raad voor het oude artikel 
weer in te voeren. De gemeenteraad weigerde dit 
met dezelfde krappe meerderheid van stemmen. 
Burgemeester Spengler deelde toen mee, dat hij dit 
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besluit als strijdig met het algemeen belang ter ver
nietiging aan de Koning had voorgedragen. Ook de 
minister van Binnenlandse Zaken probeerde nog de 
raad tot andere gedachten te brengen, want in de 
raadsvergadering van 30 juli 1868 kwam zijn be
richt dat hij, alvorens het raadsbesluit ter vernieti
ging aan de Koning voor te dragen, de raad nog
maals in ernstige overweging gaf het besluit in te 
trekken. De burgemeester stelde dit opnieuw aan de 
raad voor, maar weer werd het verworpen. Op 27 
oktober hoorden de raadsleden dat de minister het 
toezicht op het houden van varkens bij B&W had 
gelaten, zoals in het oude artikel stond. 

De vervuiling na 1880 
In de gemeenteraadsvergadering van 11 mei 

1883 werd gesproken over de klacht van Cornelis 
van Ginkel op de Poelhofstede "dat de Kerkgracht 
en alzoo ook de slooten der weilanden en bouw
gronden die daarmede in verbinding staan niet ge
noeg van Vechtwater voorzien worden, doordat de 
sluis permanent gesloten blijft". De burgemeester 
zou hierover contact opnemen met de opzichter van 
Provinciale Waterstaat "ten einde een oplossing te 
verkrijgen". Dat laatste zou waarschijnlijk niet no
dig geweest zijn, als de gemeenteraad op 27 decem
ber 1866 was ingegaan op het voorstel van de Ont

vanger der Registratie te Loenen om de sluis in de 
Kerkgracht tegen een nader vast te stellen waarde 
van het Domein over te nemen. 

De situatie was in 1884 nog niet verbeterd, want 
het water in de Kerkgracht was ondrinkbaar en in 
het dorp verspreidde het dikwijls ernstige stank. 
Het gemeentebestuur probeerde vergeefs een betere 
doorstroming van het water te krijgen door de pro
vincie te vragen de sluizen bij de Straatweg iedere 
week een halve dag te openen en zo "het vuil kwijt 
te raken". Het bestuur van het waterschap De Hey-
cop of de Lange Vliet had daar bezwaren tegen en 
de Minister van Waterstaat gaf als eigenaar van de 
sluis geen toestemming1? (zie Afbeelding 3). 

Op 15 augustus 1883 waren in de gemeenteraad 
brieven van de Inspecteur van het Geneeskundig 
Staatstoezicht en van Gedeputeerde Staten bespro
ken, waarin de gemeente aangespoord werd zorg te 
besteden aan de reinheid der sloten en de afvoer van 
fecaliën. De in 1879 als raadslid geïnstalleerde mr 
H.C. Vos, zoon van de geneesheer F. Vos en grif
fier van het kantongerecht, vroeg welke maatrege
len burgemeester en wethouders dachten te nemen. 
Dat waren de aanleg van riolering naar gesloten 
putten en de demping van sloten. 

Op 4 september 1883 werd een "Verordening op 
de demping van sloten" goedgekeurd, waarmee tot 

Afb. 3. De sluis in de Kerkvaart omstreeks 1910. Links de eeuwenoude bakkerij in het huidige Tinus de Witplantsoen. Op 
de achtergrond de stalhouderij die in 1926 naar de Markt verhuisde. Rechts de sigarenwinkel van Herman de Haas waar 
nu de ingang van de Molenwerf is. Het schip onder de oude Straatwegbrug vaart het vervuilde water van de sluis in. 
(Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 
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het dichtgooien van een vijftal sloten werd besloten. 
Het realiseren van die demping en de aanleg van 
privaatputten en riolen ondervond veel vertraging 
vanwege de hoge kosten. Op 29 januari 1884 stelde 
de raad gelden beschikbaar om het riool achter de 
huizen in de Dannestraat, dat in de daar te dempen 
sloot uitmondde, tot de Vecht te verlengen. De 
dempingen riolering vond plaats in maart 1884. 
Over de dempings- en rioleringskosten van de sloot 
achter het Posthuis werd pas in 1889 door de ge
meente overeenstemming bereikt met de eigenaren. 

De verordening van 15 augustus 1883 tot het 
maken van privaatputten werd in maart 1884 weer 
ingetrokken wegens gebrek aan geldmiddelen. Na 
een inspectie van de privaten, putten en riolen door 
de burgemeester, rapporteerde die op 16 juli 1884 
aan de raad: "vele bevinden zich in een voor de ge
zondheid nadelige toestand". Daarop werd in die 
vergadering de politieverordening aangevuld, zodat 
burgemeester en wethouders konden optreden tegen 
een nalatige eigenaar. Op 2 juli 1885 nam de raad 
een aparte "Verordening op de afvoer van faeca-
liën" aan, die op 7 augustus 1885 gewijzigd werd 
vastgesteld.20 De afvoer moest primair gebeuren via 
gemetselde en gesloten putten. Alleen als er geen 
ruimte voor een beerput was, mochten tonnen wor
den gebruikt, die echter afgeleverd moesten worden 
op een aangewezen plaats buiten de kom van de ge
meente. De privaten die loosden op Vecht en Danne 
mochten blijven staan, maar moesten bij verande
ring of verbouwing op een put aangesloten worden. 

Opnieuw cholera 
De dreiging van epidemieën duurde nog enige 

jaren voort. In 1886 overleed de 24-jarige bakker 
Gijsbert Wernsen2i in de Brugstraat (nu nr. 14; zie 
Afbeelding 4) aan tyfus. Hij woonde er nog geen 
jaar met zijn vrouw en dochtertje. Waarschijnlijk 
had hij slecht water uit de Danne achter zijn huis 
gedronken. Het gemeenteverslag van dat jaar noem
de goed gefiltreerd Vechtwater het beste, in kwali
teit gevolgd door het water uit de Nortonpompen. 

Op 16 september 1892 stuurden Gedeputeerde 
Staten weer een waarschuwing voor cholera en ver
zochten de burgemeester en wethouders te melden 
welke voorzorgsmaatregelen er in Breukelen waren 
genomen. In het antwoord van 22 september stond 
onder andere: "dagelijks alle privaten en rioolputten 
der openbare school en die bestemd voor meerdere 
huisgezinnen en buitenshuis gelegen, voorzien van 
een sterke carbol en zwavelzuuroplossing; voor alle 
ontsmettingen zijn de nodige ingrediënten (carbol, 

Afb. 4. De monumentale bakkerswinkel Brugstraat 14 
toen burgemeester W.F.E. van der Feltz op 29 oktober 
1999 het gerestaureerde uithangbord onthulde. Het ruim 
100 jaar oude uithangbord werd voor rekening van de Dr. 
R. van Lutterveld Restauratiestichting en de SNS/Reaal 
Groep gerestaureerd door de Bert Jonker restauratie-
school te Zwolle. (Foto H. van Walden/een, 29 oktober 
1999, in Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

zwavelzuur, creolin, lysol, sublim aat) aanwezig en 
wordt daarvan op aanvraag aan de ingezetenen ver
strekt, al of niet verdund volgens de voorschriften; 
een desinfecteur is aangesteld en voor hem zijn de 
nodige zaken als oliejas, doeken enz. aangeschaft". 
Het verslag ging verder met: "het drinkwater in de 
Gemeente, meest Vechtwater, is slecht, ook dat der 
Nortonpompen, de filters kunnen niet voldoende 
zuiveren. De eenige pomp die goed drinkwater 
levert is die op de buitenplaats Gunterstein en de 
heer Willink van Collen, eigenaar, heeft op verzoek 
van onzen voorzitter de vrijheid aan de ingezetenen 
gegeven om daaruit dagelijks water te halen. Maat
regelen ter verkrijging van beter drinkwater worden 
door ons beraamd."22 
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De maatregelen waren niet voldoende, want op 24 septem
ber viel het eerste slachtoffer: het zevenjarig dochterje van An
thony Velis uit de Koekenbuurt (toen Dannestraat 12). De bur
gemeester rapporteerde over de begrafenis aan de Inspecteur 
van het Geneeskundig Staatstoezicht te Utrecht het volgende: 
"'s Middags te twee uur van die dag was de doodskist gereed; 
nadat de bodem met eene laag turfmolm was gedekt, werd de 
overledene door de door mij aangewezen personen in een in 
sublimaatoplossing gedrenkt laken gewikkeld, gekist en vervol
gens onmiddellijk overgebracht naar eene bewaarplaats op het 
R.C. kerkhof. De begrafenis geschiedt heden ten tien ure. 
Nadat baar, lijkkleed en de overbrenger door middel van subli-
maat waren ontsmet, werden de inmiddels door mij onteigende 
goederen, door den geneesheer aangewezen, weggehaald en 
verbrand. Tenslotte geschiedde de desinfectie der woning over
eenkomstig de voorschriften; de klederen der huisgenoten 
werden met sublimaat afgewasschen. Ik maak van deze gele
genheid gebruik u mededeling te doen van het overlijden der 
vrouw die Zaterdag j.l. werd aangetast. Met haar lijk worden de 
maatregelen hierboven beschreven, genomen, w. get. Braams." 

Op 1 oktober 1892 meldde de burgemeester een derde 
slachtoffer en besloot zijn brief met: "Aangezien nog twee ver
wachte gevallen zich op het ogenblik voordoen, blijf ik ten 
einde spoedige maatregelen te kunnen treffen, met den ge
meentesecretaris doorloopend ten gemeentehuize". Op 4 okto
ber waren er van de acht choleralijders zes overleden. 

De huisarts Dr. Toorenenberg vroeg aan de Inspecteur wat 
er met de aardappelen moest gebeuren, die bij de ontsmetting 
waren gevonden "onder de bedsteden van drie personen, in 
welke bedsteden lijders aan cholera asiatica waren verpleegd en 
overleden". Hij kreeg een antwoordtelegram dat luidde: "Aan
gezien aardappelen voor zij gegeten worden, worden gekookt, 
en dus tot boven 100 graden worden verhit, komt mij vernieti
ging onnoodig voor, daar de bacillen op 70 graden onschadelijk 
gemaakt worden". De burgemeester vertrouwde het telegram 
niet en vroeg per brief: "Nu is het zeker dat de aardappelen 
wanneer ze goed gekookt zijn geen gevaar voor besmetting 
meer opleveren, doch in ieder geval blijven de schillen die de 
smetstof ontvangen bestaan en worden niet alle aardappelen 
tegelijk verbruikt. Ten einde te weten hoe in den vervolge ik bij 
voorkomend geval zal moeten handelen, verzoek ik u zeer 
beleefd mij uwe zienswijze te willen mededeelen." Het ant
woord van de inspecteur heb ik niet kunnen vinden. 

In het Gemeenteverslag over 1892 lezen we dat 
het aantal choleraslachtoffers bij zes is gebleven. 
Het verslag gaat verder met: "Het drinkwater in de 
gemeente is slecht. Het laatst gehouden onderzoek 
heeft aangetoond dat van de gemeentepompen al
leen die in de Dannestraat behoorlijk water oplevert. 
Het Vechtwater is in 1892 geheel in discrediet ge
raakt en trouwens waar allerhande soorten faecaliën 
de rivier besmetten, kan niet anders worden ver
wacht en zoude het zelfs een heugelijk feit zijn 
indien Vechtwater geheel als drinkwater van het 
repertoire verdween. Thans wordt naar middelen 
omgezien om de gemeente van bruikbaar water te 
voorzien." Dat zou nog enige jaren duren. 

In 1907 bracht kantonrechter mr. W.F.E. Spie

ring23 een voorlopige oplossing, door de Gemeente 
Breukelen-Nijenrode vier diepwaterwelpompen met 
ontijzeringsinstallatie te schenken. Zij werden ge
plaatst in de Herenstraat bij de Hazeslinger, in de 
Dannestraat bij de boomgaard van Kastelein (nu 
brandweerkazerne), op de Nieuwstraat (nu het 
noordoostelijke deel van de Kerkbrink) en op het 
Kerkplein (zie Afbeelding 5). De Historische Kring 
Breukeien heeft daar in 1998 een replica van de 
pomp laten plaatsen. Pas in 1925 namen zestien ge
meenten in Noord-West Utrecht het besluit een 
Stichting Drinkwaterleiding op te richten. In 1928 
werd er een pompstation te Loosdrecht en een 
watertoren in Breukelen gebouwd en met de aanleg 
van een buizennet begonnen. In Breukelen waren 
in 1929 al 721 woningen op het waterleidingnet 
aangesloten.24 

Opnieuw maatregelen ter verbetering van 
de Danne 

Raadslid J.W. de Bruyn klaagde op 7 augustus 
1885 over het vuil en de stinkende stoffen in de 
Danne. Dat water bleek in 1886 te smal en ondiep 
te zijn geworden ten gevolge van het uitzakken der 
beschoeiingen. Nicolaas Mur, schipper op Amster
dam, had met 26 andere schippers daartegen een 
bezwaar ingediend bij Gedeputeerde Staten van 
Utrecht en om maatregelen verzocht. De op 26 fe
bruari 1886 te Breukelen benoemde burgemeester 
J.Th.A. Braams schreef desgevraagd op 10 maart 
1886 aan de Commissaris des Konings, dat de 
klacht van de schippers gegrond was, maar dat 
hij geen maatregelen ter verbetering kon nemen. 
De hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat 
kwam per Rijnspoor naar Breukelen om een onder
zoek in te stellen, waarna op 20 april een commissie 
uit Gedeputeerde Staten de maatregelen ter verbete
ring kwam bespreken. 

De Danne moest verbreed worden en er zou een 
nieuwe brug moeten komen (zie Afbeelding 2). Op 
29 april 1886 gaven burgemeester en wethouders 
de minister van Waterstaat in overweging om de 
nieuwe brug niet een doorvaartwijdte van 3,50 m te 
geven, maar die in het belang der schipperij op 3,90 
tot 4 m te stellen. De Commissaris des Konings 
schreef aan burgemeester en wethouders in een 
brief van 16 augustus, dat "de passage voor scheep
vaart en rijverkeer ten behoeve van amovatie en 
vernieuwing der Dambrug op 23 augustus gestremd 
zal zijn (het verkeer kan over de Straatweg; waar de 
brug pas in 1928 door een nieuwe werd vervangen) 
en de Galgerwaardsche brug op 6 september". In 
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Afb. 5. Gezicht uit de Achterstraat (nu zuidzijde van Kerk
brink) op de Pieterskerk en een der dorpspompen uit 
1907 (Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

oktober (sic!) kwam er bericht van de provincie, dat 
de minister te kennen had gegeven "dat niet alleen 
de Dambrug maar ook de Galgerwaardsche brug op 
een doorvaartwijdte van 4 m gebracht zal worden, 
doch dat Z.E. daarbij tevens het vertrouwen heeft 
uitgesproken, dat de verbetering van dat vaarwater 
krachtig bevorderd en het onderhoud daarvan uit 
ééne hand op duurzame voet geregeld zal wor
den".25 Door te verwijzen naar de Schouwbrief uit 
1773 werd de onderhoudsplicht van het gemeente
bestuur nog eens duidelijk onderstreept. 

Het gemeentebestuur antwoordde op 5 novem
ber 1886, dat er "vanwege groote moeielijkheden 
die met ingezetenen zouden kunnen ontstaan, van 
gemeentewege niets aan de Danne kan worden ver
richt voor en aleer dit vaarwater in orde is gebracht 
hetzij door de Provincie hetzij door het Rijk". De 
provincie wilde slechts subsidie verstrekken als de 
Danne eigendom van de Gemeente Breukelen-Nij-
enrode zou zijn en schreef dat het wenselijk was 
"de kadastrale aanwijzing van de Danne, thans ten 

name van de Gereformeerde Armen te Breukelen, 
te brengen op naam van uw gemeente". Voorlopig 
gebeurde er niets, zodat de schippers in april 1887 
opnieuw een klacht indienden. 

Pas op 29 maart 1888, toen de provincie liet 
weten dat de Danne in orde gebracht moest worden, 
nam de gemeenteraad het voorwaardelijke besluit, 
dat de Danne volgens de tekening van de Hoofd
ingenieur der Provinciale Waterstaat zou worden 
uitgediept, "mits een provinciale subsidie van 
ƒ 2500 wordt verleend en de bodembreedte met een 
1/2 m wordt verminderd tot 2 m in verband met de 
gevaren voor aangelande eigendommen". De kadas
trale wijziging vond in augustus plaats, nadat het 
vaarwater voor ƒ 20 van de Hervormde Diaconie 
was overgenomen.26 In de raadsvergadering van 28 
juni 1888 was er bericht dat de gevraagde subsidie 
was verleend, maar pas bijna een jaar later, op 10 
mei 1889, werd deze door de gemeenteraad aan
vaard. De raad benoemde J. Brouwer te Wilnis tot 
opzichter van het werk. 

Op 5 november 1889 aanvaardde de raad de 
"Verordening op het vaarwater de Danne" waarin 
stond dat de eigenaars der aanliggende percelen 
verplicht waren de kanten te voorzien en voorzien 
te houden van schoeiingen of walmuren. Privaten 
uitlopend op de Danne werden nu verboden en 
moesten op 1 mei 1892 zijn afgebroken of afgeslo
ten.27 De aanbesteding van het baggeren der Danne 
vond plaats op 7 maart 1890. 

Het eindelijk weer op de vereiste diepte gebrach
te vaarwater voldeed al spoedig niet meer aan de 
normen. Na de schouw van de Danne op 25 augus
tus 1892 stond in het daarover door opzichter Brou
wer gemaakte rapport: "De diepte is voor de meeste 
waterstoepen onvoldoende ten gevolge van het in-
werpen van vuilnis en andere voorwerpen door de 
eigenaren. Aan weerszijden van de Dannebrug is de 
diepte over de hele breedte niet meer overeenkom
stig het vastgestelde peil van 1,70 m -AP."28 

Eenjaar later was het nog erger geworden, want 
in zijn rapport van 28 april 1893 schreef de opzich
ter, dat voor het uitdiepen van de Danne ongeveer 
115 m3 grond uitgehaald moest worden, wat vol
gens de laagste inschrijver ƒ 105 moest kosten.29 Dit 
werk werd uitgevoerd, maar het schouwrapport van 
10 augustus 1894 meldde, dat de Danne voor de 
waterstoepen alweer 15 tot 55 cm te ondiep was.30 

We mogen dus concluderen dat het gedrag van 
de aanwonenden sedert 1773 niet veel was veran
derd en dat de Danne ook in de 19de eeuw voor 
veel Breukelaars een stortplaats was gebleven. 
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Noten 

1 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeente
huis te Breukelen), inv. nr. 260: Concept Schouwbrief van 
het water de Danne te Breukelen. Extract uit de Resolutiën 
van de Gedeputeerden der Ed. Mog. Heren Staten 's Lands 
van Utrecht, den 20e April 1773. Antwoordbrief van secre
taris J. Lobrij namens schout en schepenen met in marge de 
adviesaanvraag bij de rentmeester-generaal en de beslissing 
van de Staten op 23 Juni 1773. Schouwbrief van Schout en 
Gerechte in 12 exemplaren 't Utrecht gedrukt bij Willem 
Jan Reers, ordinaris drukker van haar Ed. Mog. op de Gan
zemarkt. Extract voor het register der resolutiën van 7 April 
1800. 

2 Groot Placaatboek vervattende alle placaten, ordonnantien 
en edicten der Edele Mogende Heeren Staten 's Lands 
van Utrecht, (...) bijeengebracht door Johan vande Water, 
rechtsgeleerde. Tweede deel, 1729, blz. 374 onder 16e 
Tytel op de tollen, gabellen, passage, sluys en bruggeld: 
"op het Sluysgeld van de Sluys in de Kerckgracht te Breu
kelen; gedaan ende gerenoveert t' Utrecht den 20 Novemb. 
MDCXCVI [1696]. Dese sal worden betaalt tot verval 
van de onkosten wegens het leggen ende den gevolge van 
dien." De sluis was er dus al vóór 1696. Hoewel hij niet 
staat ingetekend op de Gront Caerte van Breukelen door 
Bernhard de Rooy uit 1675, moet hij er wel zijn geweest, 
want hij werd ook al in 1568 vermeld. De tol werd aanvan
kelijk voor zes jaar, later voor drie jaar aan de meestbieden-
de verpacht. Bij de verpachting van 30.8.1815 door de 
Hoofdadministrateur der Domeinen werd een pachttermijn 
van drie jaar genoemd. De herbergier/schipper Adrianus 
Koster pachtte toen de sluis voor ƒ 226 (Notarieel Archief 
[in Het Utrechts Archief], inv. nr. 551). 

3 Oud Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 260 
(zie noot 1). Pieter Willem de Haan had op 22 maart 1786 
van de weduwe van Roelof Brouwer de "huysinge annex 
pakhuys met erve en grond op de hoek van de Danstraat" 
gekocht (Archief Dorpsgerechten [in Het Utrechts Archief], 
inv. nr. 369, fol. 158 verso, transportakte d.d. 6.5.1786). 

4 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
107, inkomende en uitgaande stukken in 1816. 

5 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1, 
Raadsnotulen 1832 - 1839. 

6 Willem Donker, die door de patriotten was afgezet, vroeg 
in 1802 "herstel in zijn ampt van doodgraver, aschman, 
lantaarnopsteker, omroeper en klokluider". Hij had vroeger 
aan de ambachtsheer Johan Ortt een jaarlijkse pacht als as-
man en klokluider betaald van ƒ 52 plus drie pramen puin; 
als omroeper had hij ƒ 10 per jaar moeten betalen. Zijn 
zoon Cornelis volgde hem op en was tot zijn dood in 1855 
asman. Op 25 april 1855 vond de openbare verpachting van 
de functie plaats voor een periode van zes jaar. De pacht-
voorwaarden luiddden toen: "1 de zinkputten der gemeente 
schoon te houden; 2 het vuilnis der straten weg te nemen; 3 
de Damgracht tegen het genot der specie te baggeren op de 
door het Gemeentebestuur bepaalde diepte; 4 een gesloten 
wagen te gebruiken en iedere dag, uitgenomen de zondag, 
het hele dorp rondrijden; zich met bescheidenheid jegens de 
ingezetenen gedragen en de plaats bestemd voor asch en 
vuilvaalt aan de goedkeuring van het gemeentebestuur te 
onderwerpen". De pacht werd op 12 mei 1855 voor ƒ 113 
verleend aan Arie Christiaan van der Hoeven, "zonder be

roep wonend in deze gemeente". 
7 Joan Vlug, burgemeester van 1839 tot 1855, woonde in het 

huis "Middendorp", nu Herenstraat 32. 
8 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 2, 

Raadsnotulen 1839-1851. 
9 Publicatie van het Gemeentebestuur d.d. 22.1.1837 over 

hondsdolheid: omdat een dolle hond een andere heeft ge
beten, moeten alle honden zes weken lang aangelijnd en 
gemuilband worden; de veldwachter zal alle loslopende 
honden "zonder oogluikinge doodslaan en de eigenaars 
beboeten". Idem op 29.4.1837, 21.6.1837 en 30.10.1837. 

10 A. Schuurman, 1999. Breukelen-Nijenrode 1865 - 1900: 
vooruitgang in tegenstellingen (2). Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 14, nr. 2, blz. 57. 

11 Notarieel Archief, inv. nr. 555, akte 54, d.d. 22.12.1819. 
Pieter de Haan was behalve kruidenier ook kaashandelaar 
en koffiebrander, want in de koop waren begrepen "alle 
losse en vaste gereedschappen welke tot de winkelneering 
en negotie behoorende zijn en bestaande in kaasstanders, 
kaasplanken, toonbank en Balans en Schalen, gewigten, 
zakken, koffiespit en trommels, bussen, doosen en wat dies 
meer is". Dirk de Haan, die in 1782 te Breukelen geboren 
was, heeft ook enige tijd in tabak gehandeld, waarvoor hij 
een compagnon had aangetrokken. Op 27 december 1823 
sloot Dirk een akte van compagnonschap met Franciscus 
Coenraad Meyer "ten einde te samen eene tabaks-, sigaren-
en snuifaffaire te exerceren onder de firmanaam Meyer en 
de Haan voor de tijd van 6 jaren". Omdat Meyer belast was 
met het voornaamste werk, in- en verkoop, winkelbeheer en 
boekhouding, genoot hij vrije huisvesting, kost en bewas-
sing. De termijn zal niet verlengd zijn, want in 1832 was al
leen Dirk eigenaar van de zaak. Dirk de Haan overleed op 
19 januari 1860. H. van der Linden volgde hem op als wet
houder, zijn huishoudster zette de winkel voort tot haar 
dood in 1866. Haar dienstbode Maria Helena de Ru volgde 
haar op en trouwde in 1867 met de metselaar Hendrik van 
der Horst. Omstreeks 1950 werd in de voormalige panden 
van De Haan weer een kaaspakhuis gevestigd, ditmaal door 
J. Molenkamp Sr, die in de gevel een gedenksteen en een 
paardenkop het aanbrengen. 

12 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 1, 
Raadsnotulen d.d. 16.3.1832. Het tractement voor de roe
pende wacht werd toen gesteld op ƒ 50 en voor de stille 
wacht op ƒ 100 per jaar. 

13 Engelbertus van den Brink, geb. Amsterdam 1787, overl. 
Breukelen-Nijenrode 2.11.1853, woonde in 1849 met zijn 
vrouw en zijn zoon Jacobus op het adres Nieuwstraat, wijk 
A nr. 62. Hij had eerst in Zaandam gewerkt, want daar 
waren in 1813 en 1818 zijn zoons Nicolaas Jan en Jacobus 
geboren. Nicolaas Jan woonde met zijn vrouw Wibbetje 
van den Heuvel in Breukelen op het adres Kerkstraat nr. 5. 
Daar werden in 1841 hun zoon Engelbert en in 1843 hun 
dochter Sientje geboren. Moeder Wibbetje overleed op 15 
juni 1849 aan de cholera. De weduwnaar trok toen met zijn 
kinderen in bij zijn ouders, tot hij in 1851 hertrouwde en 
aan de Broekdijk ging wonen. Na het overlijden van Engel
bertus vertrok zijn zoon Jacobus als kleermaker naar Loe-
nen. De spoorwegopzichter D.N. Gerwig betrok in 1854 
met vrouw en acht kinderen het huis van Engelbertus van 
den Brink op de Nieuwstraat. 

14 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
351, Brievenboek 1848 - 1853, bnefnr. 182, d.d. 17.6.1849. 
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Zie ook: inv. nr. 137, Ingekomen stukken 1849, brief C 12, 
opgave van de geneesheer F. Vos. In Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 14, nr. 2, blz. 54 geeft A. 
Schuurman in zijn tabel over 1848/49 een aantal van 37 
sterfgevallen door cholera, dat is 2% van de bevolking. 

15 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
137, Ingekomen stukken 1849, brief C 6. Overlijdensregis-
ter Breukelen-Nijenrode, overlijdensakte d.d. 16 juni 1949 
van Wibbetje van den Heuvel. 

16 De nieuwe Politieverordening werd op 14.6.1856 en in de 
volgende Raadsvergaderingen besproken. In artikel 12 
stond nu dat het verboden is "asch en vuilnis op den publie-
ken weg te plaatsen of in het water te werpen; eenig zeep
sop, gier of bloed op de straten en wegen te laten loopen, 
storten of ontlasten". Dat laatste mocht wel "door middel 
van goten of heulen in de keuken naar de riolen, goten of 
zinkputten der gemeente". Die zullen slechts mogen wor
den uitgehaald "door den daartoe geregtigden aschman". 

17 Nieuw Archief Gemeente Breukelen Nijenrode, inv. nr. 4, 
Raadsnotulen 1858 - 1868, d.d. 22.8.1867. Van Leeuwen 
was niet alleen wethouder, maar ook stalhouder op de 
Straatweg bij de Dannebrug (zie Afbeelding 3). In 1866 
waren op de werf van Van Stam al verschillende cholera-
gevallen geweest (zie Tijdschrift Historische Kring, jaar
gang 14, nr. 2, blz. 55 en nr. 3, blz. 136). 
Nieuw Archief Gemeente Breukelen Nijenrode, inv. nr. 5, 
Raadsnotulen 1868 - 1881, d.d. 17.4.1868. 
H.J. van Es, 1995. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen. 8. Vervuilde sloten en een smal vaarwater. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 10, nr. 4, blz. 
220 - 226, in het bijzonder blz. 221 en 222. 

20 Nieuw Archief Gemeente Breukelen Nijenrode, inv. nr. 6, 
Raadsnotulen 1882 - 1895, d.d. 2.7.1885 en 7.8.1885. 

21 Gijsbert Wernsen was een bakkerszoon uit De Bilt (geb. 
1.9.1861) en verre familie van de auteur van dit artikel. In 
november 1884 trouwde hij met Jannetje van Dam uit 
Zeist. Daar werd in januari 1885 hun dochter geboren. In 
april 1885 kocht hij de bakkerij van P.H. Lettink, Brug
straat 201 te Breukelen, waar hij op 9.1.1886 aan tyfus 
overleed. Burgemeester Braams keerde de weduwe een be
drag van ƒ 8,50 uit als vergoeding voor het te verbranden 
beddegoed waarmee de patiënt in aanraking was geweest. 
De weduwe deed de bakkerij over aan Evert Jan Roskam en 
vertrok op 18.8.1886 met haar dochter naar Zeist. 

22 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
208, Inkomende en uitgaande stukken 1892, nr. C/E 16 en 
C/E 17 d.d. 19 en 22 september. 

23 Mr Willem François Ewoud Spiering (familie van de huidi
ge burgemeester die dezelfde voornamen heeft) was van 

18 

19 

1901 tot 1925 kantonrechter te Breukelen-Nijenrode. Hij 
was op 20 april 1858 te Tiel geboren en kwam op 25 juni 
1901 uit Terneuzen als kantonrechter naar Breukelen. Hij 
woonde met een huishoudster en enkele dienstboden in de 
Gemeente Breukelen-St. Pieters op huize Vecht en Hoff 
(nu Zandpad 43). Op 29 april 1925 vertrok hij naar Arn
hem. Mr Spiering werd toen door het gemeentebestuur van 
Breukelen-Nijenrode voorgedragen als ridder in de Orde 
van de Nederlandsche Leeuw. Burgemeester M. van der 
Hoop van Slochteren schreef in zijn aanvraag: "Niet alleen 
als kantonrechter heeft Mr Spiering zich evenwel ver
dienstelijk gemaakt voor mijne gemeenten, maar daarenbo
ven o.a. in tal van andere functies zeer veel gearbeid ten 
bate van deze gansche streek. Zoo was hij, tot voor zeer 
korten tijd, vele jaren Voorzitter van de Gezondheids-Com-
missie voor Loenen ca., bestuurslid tevens penningmeester 
van de Vereeniging 'Onderlinge hulpreiking aan den Werk
enden stand' (a.g. het Ziekenfonds, voor eenige jaren opge
heven) en is hij nog Voorzitter en Ie penningmeester van 
'de Spaarbank voor Breukelen en Omstreken'." 

24 J.G. Bokma, 1990. De totstandkoming van de drinkwater
voorziening in Noord-West Utrecht. Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 1, blz. 4 - 14. 

25 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
202, Inkomende en uitgaande stukken 1886, nr. 2D d.d. 
10.3.1886. Idem, nr. 3D van 29 maart, nr. 3D van 16 april, 
nr. 6 D van 29 april, nr. 10S van 16 augustus, nr. 7D van 29 
oktober en nr. 8D van 5 november. 

26 B. Barelds, 1988. Geharrewar rond de Danne in 1888. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 3, nr. 3, blz. 
98 - 106. 

27 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 50, 
Raadsbesluiten 1887 - 1898, d.d. 5.11.1889. 

28 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
208, Inkomende stukken 1892, nr. D 13: rapport na de 
schouw over de Danne op 25.08.1892. Het bevat een over
zicht van de diepteverschillen bij de stoepen, plus een pot-
loodschets daarvan. 

29 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
209, Inkomende stukken 1893, nr. D 12: rapport na de 
schouw over de Danne op 28.04.1893. 

30 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
210, Inkomende stukken 1894, rapport na de schouw over 
de Danne op 10.08.1894. De ondiepte voor de waterstoep 
van timmerman Koning was 20 cm, voor die van slager 
Halstein 55 cm, bij smid Sanders 45 cm, bij de gemeente-
stoep 40 cm, bij de waterstoepen van Buis, Fokker en 
Schippers 55 cm, bij sigarenhandel De Bruijn 15 cm en bij 
het R.C. kerkbestuur 20 cm. 
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