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Helpsters aan de naaischool vanaf 1926 
Voor langere of kortere tijd waren de volgende 

helpsters in dienst van de naaischool: Alida Boom, 
1926 - 1934; Mien van Oosterom, 1932 - 1941; 
Regina Fook, 1942 - 1950; Lena van der Horst, 
1941 - 1946; Elisabeth Hoogedoorn, 1943 - 1951; 
Truus de Jeu, 1946 - 1947; Dini Heeger, 1946; 
Maria Determan, 1946 - 1950; en Mej. Everaers, 
1946-1951. 

Na de opheffing in 1952 werd de financiële ad
ministratie van de naaischool afgesloten in septem

ber 1957. Het restant bedrag van ƒ 181,94 werd op 
23 juni 1958 volgens de statuten overgemaakt aan 
de Diaconie van de Hervormde Gemeente van 
B reukeien. 

Noten 

1 H.J. van Es, 1989. Het Posthuis van 1884 te Breukelen (1). 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, 
blz. 68 - 79. Idem (2), jaargang 4, nr. 2, blz. 120-131. 

2 Archief Hervormde Gemeente van Breukelen (Gemeente
huis te Breukelen), inv. nr. 82. 

Brief uit de Bataafse Wet 
Henk van Walderveen 

G.W. van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Onderstaande brief vond ik in het Archief van de 
Hervormde Gemeente van Breukelen, onder inv. nr. 
5IA. Hij stamt uit de tijd van de Bataafse Repu
bliek. Deze ontstond in mei 1795, na de Bataafse 
Omwenteling en de opheffing van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden, onder Franse en patriotti
sche invloed. Ze vormt het begin van wat we 
gewoonlijk de Franse Tijd noemen. 

De brief ("messive") werd in 1798 door het over-
gangsbestuur van de provincie Utrecht gestuurd aan 
het voorlopige gemeentebestuur van Breukelen, dat 
op zijn beurt een afschrift zond aan de Hervormde 
Gemeente van Breukelen. Hij gaat over het vernie
tigen van diverse zaken die te maken hadden met de 
vroegere standsverschillen, zoals familiewapens en 
graftombes. Die "copija" van deze brief luidt: 

Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap 
Utrecht den 28e maart 1798 in het vierde 
jaar der Bataafsche Vrijheid 

Het Intermediair adminis
tratief bestuur van het 
voormalig gewest Utrecht 

Aan 
Het provisioneel gemeente 
bestuur van Breukelen 

Medeburgers! 
Uyt Uwe messive vanden 21e dezer loopende maand Maart, zien wij tot onze verwondering 
dat de Burgers en anderen bij ulieden de kracht der door ons gemaakte wet omtrent het 
amoveeren van wapens etc, gestoeltens etc. trachten illusoir te maaken. Wij gelasten Ued. 
op Uwe verantwoordelijkheijd, den burgers voorzegt en anderen dadelijk te doen aanseg-
gen, dat zij ingevolge den door ons geëmaneerde wet, de wapens en andere onderscheyde-
ne tekenen van adel of rang, niet zullen hebben te bedekken en voor het oog te verbergen in 
houten kasten, of hoe zulx ook zoude moogen zijn, maar die in de daad en geheel en al 
wegteneemen, zonder enig verwijl, op poene dat bij nalatigheyt die tombes, of wat zulx ook 
zoude mogen zijn te hunnen koste zullen worden weggebrooken en geamoveerd. 

Hijl en Broederschap 
was getekend 

amoveren = opruimen 

illusoir maken = ontduiken, ontkrachten 

geëmaneerd = uitgevaardigd 

op poene van = op straffe van 

ter ordonnantie = tot afkondiging van 

de verordening 

Gt. Nieuwenhuyze vz. 
Ter ordonnantie vant zelve 
en was getekend P. 't Hoen 
Accordeert met de originele 
messive 

J. de Jong, schout 
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