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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. 

Literatuur 

A.A. Manten, 1986. Gezinshoofden in de gemeente Breukelen-
St. Pieters in 1843 - 1847. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 1, nr. 3, blz. 83 - 90. 

A.A. Manten en H.A. Manten-Werker, 1988. Rond de bouw 

van het brandspuitenhuisje op het Kerkplein. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 3, nr. 2, blz. 49 - 54. 

A.A. Manten, 1989. Gemeente Breukelen-St. Pieters overleefde 
herindelingsplannen van 1849 - 1857. Tijdschrift Histori
sche Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, blz. 23 - 25. 

A.A. Manten en H.A. Manten-Werker, 1996. Brandspuiten
huisje op het Kerkplein in 1929 zwaar gehavend en her
bouwd. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 
11, nr. 4, blz. 215-218. 

A.A. Manten en H.A. Manten-Werker, 1996. Brandspuiten
huisje op het Kerkplein verloor in 1930 zijn functie. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 11, nr. 5, blz. 
239-241. 

A.A. Manten en H. van Walderveen, 1998. Brandspuitenhuisje 
op het Breukelse Kerkplein niet gebouwd op de plek van 
eerste keus. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaar
gang 13, nr. 3, blz. 172 - 173. 

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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