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Historie? Dat is gisteren 

4. Werken als een paard 

Paul van Warmerdam 
G.S. van Ruwiellaan 84, 3621 XB Breukelen 

Als je zo in de morgen met hond, stok, zonnebril en hoed langzaam door 
Breukelen schuifelt en op weg bent naar de plaats waar je leven begonnen 
is, het brugwachtershuisje, merk je hoe alle mensen in het dorp je kennen. 
Een praatje met je maken over vroeger, toen jouw oom Hein maar zo af en 
toe voor een beurtschipper met een te hoge opbouw de brug moest open
trekken. Ja, dat was nog eens wat anders dan tegenwoordig. Op een knopje 
drukken in plaats van opentrekken de hele dag door. Dat scheelt heel wat 
jaartjes. En moeite. 

Je vraagt je af hoe het toch mogelijk was dat jullie met zijn tienen in zon 
klein, maar o zo gezellig wit gepleisterd huisje konden wonen. Je moeder en 
je oom om de beurt in de weer om de brug te bedienen en in dank 
daarvoor wat centjes binnen te halen met de klomp aan het touwtje. 

Op één type beurtschipper hadden jullie het niet zo begrepen. Vooral 
oom Hein kon zich daar vreselijk kwaad over maken. Wat gebeurde er 
weleens? Was de opbouw van het schip iets te hoog en wilde de schipper 
de paar centen niet betalen dan zag je van de kant af de brug een beetje 
omhoog komen. Zon schipper duwde zich gewoon gratis onder de brug 
door. Nou, dat zat je niet lekker, en je oom helemaal niet. Dus wat deed hij? 
Hij zette op een keer een emmer met as klaar en wachtte tot een onverlaat 
het zou proberen. De brug ging langzaam in het midden een beetje omhoog 
en oom Hein kiepte de asemmer leeg op het onder hem doorvarende hoofd. 
De reactie laat zich raden. 

Hoeveel klompjes zuilen er niet versleten zijn? Toen kwamen ze terecht 
in vereelte handen van beurtschippers, tegenwoordig komt er wel eens wat 
zonnebrandolie aan het klompehout, als de zon tenminste schijnen wil. Wel, 
aan jou zal het niet liggen: steeds de zonnebril op en de boventanden bloot 
in een voortdurende glimlach. 

Je vader was timmermansknecht bij Van Schaik met nog twee getrouwde 
mannen. De oude Van Schaik had niet zo gek veel waardering voor zijn 
personeel, dat kwam er zo af en toe weleens uit. Je vader had een keer 
thuis verteld dat er weer eens een stevig meningsverschil was tussen de 
baas en zijn knechten. De woorden "ik ben de baas en jullie zijn de lappen 
die er maar bijhangen" spraken duidelijke taal. De verhoudingen lagen 
muurvast verankerd. Later heb je daar nog eens op je ironische manier een 
klein beetje wraak op genomen. Je weet wel niet of de 'ouwe Kop', zoals 
jullie hem noemden, zich het fijne nog herinnerde van de woorden die bij 
jullie thuis 'gevleugelde' waren geworden. Maar je wraak was zoet, toen 
Van Schaik je in de smederij kwam vragen om zaken te doen en jouw baas 
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er niet was. "Ja maar mijnheer Van Schaik, zaken zijn er nu niet te doen, 
want ik ben toch maar de lap die er bij hangt", zei je toen. 

Als kleine jongen zat je op de nonnenschool - waarnaast Van Ekris zich 
enige jaren later vestigde - tot je twaalfde jaar bij meester Jansen. Die kon 
zo lekker genieten van het vel van de melk dat aan zijn snor bleef hangen, 
als hij zijn koffie slurpte die de dienstmeid hem bracht. Je leerde veel op 
die school, meer dan ze tegenwoordig leren vind je. Maar er werd ook door 
jou gespijbeld. Dan ging je bijvoorbeeld met de koetsier van de familie 
Matthes mee hout wegbrengen naar één van de boerderijen van de familie 
in Lage Vuursche of elders. Zat je lekker op de bok in de lucht van de 
vrijheid en van het paard dat voor je liep in draf, geleid door vakkundige 
hand. Zalige uren waren dat. 

Met je twaalfde moest je aan het werk en vader peperde je in: "Zorg dat 
je een vak leert en dat je bij dat vak blijft, want ik wil geen lopers in huis". 
En je begreep donders goed wat hij bedoelde: mensen die om de haverklap 
van baan veranderden, daar had je vader het niet op. Je begon in de smidse 
bij Van Peer in de Brugstraat. Het leek je wel wat, werken met paarden, 
ijzer en vuur. 

Je broer die in IJsselstein woonde moest een paar jaar later in dienst. Hij 
had een beste baan. Wat voor jou? Jij erop af en je kreeg de baan bij 
Benschop in de Benschopperstraat. Gelukkig bleef je broer je nog een week 
inwerken. Het vak ging wel, maar de omgeving niet; daar moest je je letter
lijk invechten. De IJsselsteinse jongens waren niet misselijk tegen een 
nieuwkomer. Daar stonden ze, dreigend en uitdagend voor je. Je trok je er 
niets van aan, zogenaamd. Maar het zat jou en je broer niet lekker. Dus zei 
jouw broer gelukkig: "Ram er maar op los!". En dat hebben jullie samen 
maar eens flink gedaan. Het resultaat: in het vervolg werd je met rust 
gelaten. 

Een prachttijd was het in IJsselstein. Je verdiende twee gulden vijftig per 
week en daar moest van 's morgens 6 tot 's avonds 7 voor worden gewerkt. 
En 's zaterdags mocht je één uur eerder weg. Dan ging je naar huis om het 
uitbetaalde loon af te dragen aan je moeder. Het weekend bleef je thuis en 
op maandagmorgen was het om 5 uur: vertrek uit Breukelen. Moeder gaf je 
dan twee kwartjes zakgeld mee en in één uur fietste je naar IJsselstein op 
een zware fiets. Maar wakker werd je er wel van. En in IJsselstein wachtte, 
na de lange fietstocht en na een dag zwaar werken, de rust van je kamertje. 
Het knechtenkamertje waar je lag in de geur van gerookte hammen die 
daar hingen. Van varkens die de baas altijd per paar hield, één voor de 
slacht en één voor de slager. Brak de varkenspest uit dan bracht je baas de 
varkens als de donder naar een slager in Vreeswijk. Controle was er nog 
niet zoveel. Maar je vond ze lekker, die hammen, ze hingen er ook zo 
verleidelijk. 

Toen je negentien was, werd je kostwinner. Vader stierf en je moest 
terug naar Breukelen. Een moeilijke tijd, zeker in het begin. Je kwam bij 
Balk terecht, recht tegenover het Regthuijs. Het pand van Balk was toender-
tijd een smederij. In de loop der jaren is dat pand veranderd van smidse 
tot een zaak met luxere huishoudelijke artikelen, van ijzer tot Gero-zilver. 
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BKEOKELBS. 1247. 
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Afb. 1. Foto van de Herenstraat uit 1912, waarop zovel het Regthuijs als de smederij 
van Balk te zien zijn. Enkele jaren later stond Jan Koeman daar op dezelfde wijze de 
paarden te beslaan, 

Zo vlak bij het Regthuijs werken had ook een onverwacht aardige kant. 
Zag je niet achter de ramen daar een aardig meisje staan, een dienstertje 
dat je blik probeerde te vangen en je vriendelijk toelachte als je buiten 
voor de smederij een paard moest beslaan? Jammer genoeg kon je dan niet 
naar haar kijken, want dan sneed je misschien te diep in de paardevoet. 

Zoals die keer met de knol van Woudenberg, de bierhandelaar en 
limonadebottelier. Je was de volle hoeven van het beest heel voorzichtig 
aan het kappen en hakken. Tot Balk eraan kwam, roepend "Het is je moeder 
niet. Laat mij het maar eens voordoen". Maar hij ging te ver, en het paard 
bloedde stevig aan zijn hoef. Je moest er teer op doen en een leren band om 
de wond. En dan het beest terugbrengen naar Woudenberg; die was razend. 
Hij op hoge poten naar Balk. Die gaf jou de schuld. En toen je dat hoorde, jij 
weer naar Woudenberg om hem duidelijk te maken hoe de vork werkelijk 
in de steel stak. Woudenberg voorgoed razend op Balk, vanwege zijn 
kreupele paard. Want hij moest ermee werken; de flessen limonade 
moesten immers bezorgd. 

Je hoopte maar dat 'zij van het Regthuijs' niet had gezien hoe je op je 
falie had gekregen, maar dat ze wèl had gezien en gehoord hoe goed jij je 
had verweerd tegen Balk, en hoe goed jij het paard verzorgd had. 

Echt móói was jouw dappere daad in je zondagse goed. Zelfs de burge
meester kwam er aan te pas. Je zou het melkbootje door de brug van 
Vreeland laten, en in je ooghoeken zie je nog twee brakkies zitten vissen. 
Het was half elf, je weet het nog precies, en ineens terwijl de brug zakt zie 
je dat er nog maar één brakkie zit. Foute boel, denk je en je duikt zo het 
water in. Onder de brug. En daar dreef het gozertje. Net op tijd wist je hem 
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op de kant te brengen. Mensen eromheen. Iedereen trots op je en jijzelf 
ook, maar o wee, wat nu met je kieren? 

Een jaar later werd je bij de burgemeester geroepen. Wat zou er zijn? 
Burgemeester Röell gaf je zomaar een hand en keek zeer vriendelijk en 
vertelde dat hij uit het proces-verbaal had gelezen dat jij zon heldendaad 
had verricht. Je moest maar beloond worden. Je mocht kiezen: een medaille 
of een vergoeding voor het zondagse pak. Wat wilde je? Je koos de 
vergoeding, die niet mis was: vijfenvijftig gulden. Je moeder heeft er drie 
pakken van kunnen kopen. Voor jou een piekfijn eerlijk verdiend zondags 
pak. Kennelijk deed deze daad je goed want je goede naam was gevestigd. 

Later toen je trouwde met het dienstertje van het Regthuijs, je lieve 
vrouw, hoefde je van pastoor-deken Piek maar de helft van de kosten te 
betalen. Omdat je het niet had, of omdat je zon goede daad had verricht? In 
ieder geval mocht niemand het toen weten. 

Jullie kregen drie kinderen, voor wie je in de oorlog nog eens een keer 
naar Overijssel bent gaan fietsen, om wat eten te halen. Bij je terugkomst 
vertelde je vrouw dat mevrouw Balk ook zo graag wat eten van de 
Overijsselse tocht wilde krijgen. 

Na Balk werd Bruningshof je baas en snel daarna ging je paarden beslaan 
in Utrecht op de varkensmarkt. Bij paarden die naar het paardenveld 
kwamen op de paardenmarkt. Je kreeg twee keer zo veel als bij Brunings
hof, wel 33 gulden, maar het werk viel je veel te zwaar. Je kon je hemd wel 
uitwringen 's avonds als je naar huis kwam. 

Na een jaar ging je bij Dirk Takke werken, die de zaak van Bruningshof 
had overgenomen. Daar bleef je. In de zaak werden paarden beslagen en 
ook machines gerepareerd. 

In de oorlog moesten er ook wel paarden van de Duitsers beslagen 
worden, toen die op Nijenrode zaten. Ook hun wagens moesten gerepareerd. 
Allerlei werk had je. Eén keer was er een grote klus aan de brug van 
Loenersloot. Alle draaibruggen uit de omgeving had Takke immers in 
onderhoud. Nu was er een schuit tegen de brug in Loenersloot aangevaren 
en die was vastgelopen. Drie dagen en twee nachten aan een stuk hebben 
jullie daaraan gewerkt. En je hoopte op een ruime fooi. De eerstvolgende 
zaterdag was je benieuwd, maar er kwam niets. De volgende keer kwam er 
ook niets. Het werd je te gortig en je zei er wat van. "Ja dat moet ik eerst 
aan de opzichter van Rijkswaterstaat vragen", zei je baas. "Sinds wanneer 
vragen bazen zoiets aan iemand anders?", vroeg je spottend. De volgende 
zaterdag was er een fooi, een schijntje overigens. Maar ja, een andere baas 
vinden was ook niet zo makkelijk - ook toen niet. 

De feodale poppenkast van Breukelen, daar deed je niet aan mee. Het 
was immers de gewoonte geworden - wie zou dat toch ooit hebben in
gevoerd? - om met het petje in de hand te staan als de 'dames' langs
kwamen in hun koetsje. De dames, dat waren de gezusters Willink van 
Collen die op Gunterstein woonden en die in het dorp op allerlei manieren 
vriendelijke dingen voor de bevolking deden. Niet iedereen was daarover 
zo enthousiast maar er gebeurde tenminste wat. Op hun manier zorgden ze 
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voor de sociaal zwakkeren. Maar dat het op die manier moest stond je niet 
zo aan. Dus jij niet met de pet aan de kant. Maar wei werk voor ze doen 
natuurlijk, en als dank een flinke boterham krijgen van de meiden, en 
twaalf en een halve cent voor het schoonmaken van de kachels, waar je dan 
met je maat van 5 tot 11 uur aan gewerkt had. Liever besloeg je de 
paarden van het beroemde koetsje. En vooral het af draven daarna rond de 
kerk, met de koetsier nu naast jou. Dat vond je prettig. Een gevoel van 
vrijheid weer, zoals je dat vroeger had als je spijbelde, ook achter de 
paardenruggen. 

Heb je er nooit eens aan gedacht om het werken als smid onder een baas 
eens om te zetten in arbeid zonder baas? Als eigen baas? Heb je tijdens de 
middag van je leven nooit eens wat meer armslag willen nemen? Er waren 
wei mensen die je een lening wilden geven om voor jezelf te beginnen, dan 
had je na verloop van tijd je rug wat kunnen ontlasten. Want die heeft het 
in je zware beroepsleven hard te verduren gehad. Altijd krom staan. 

Misschien heb je het daaraan in de avond van je leven wel te danken dat 
je zon herkenbaar silhouet hebt. Voor ieder die je door Breukelen ziet 
schuiven met hond en stok en tas en zonnebril op. 

Met dat silhouet stond je ook in de krant toen Breukelen vierde dat je 
negentig geworden was, op 17 januari 1986. Heel Breukelen was uit
gelopen, en in de VAR van 23 januari 1986 schrijft Joop Kolleman over het 
feest: 't Is maar goed dat men de toneelzaal van het Parochiehuis had 
genomen, want 't is een enorm drukke receptie geworden ". En even later in 
het stukje staat er: "Drie generaties Takke heeft Jan Koeman meegemaakt, 
en in de tientallen jaren dat hij in het bedrijf werkte deed hij dat met veel 
inzet, zo citeert de VAR-verslaggever de heer D.A. Takke". En het is ook niet 
mis: je hebt tot je negenenzestigste gewerkt; in 1965 hield je op met je 
zware beroep. 

Jouw silhouet hoort in Breukelen, bij de brug. 

Ver aal woor ding 

Gebaseerd op een interview met Jan Koeman (geboren in 18%). 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 3 nr. 1, 1988 


