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Het luilekkerland van Kockengen 

M.E.M. Kuulkers-Jungman 
Orttswarande 15, 3621 XM Breukelen 

Is het vreemd dat die van Breukelen dolblij zijn, dat na zoveel eeuwen 
smachten Kockengen aan hun gemeente wordt verbonden? Nu breken de 
gouden tijden aan! Hoezo? Moet u dat nog vragen? Het is toch al eeuwen
lang tot ver over onze grenzen bekend dat Kockengen een soort luilekker
land is! 

De naam zegt het al: Kockengen betekent Honingkoekenland. Men leidt 
het woord af van het Nederduitse woord koken/e. een uit gekookte suiker 
en stroop gemaakte kleine koek, die als snoepgoed (Naschwerk) voor 
kinderen vaak op jaarmarkten te koop was. Al omstreeks 1250 deed er in 
Frankrijk een verhaal de ronde over het wondere land van Kockengen, 
waar je de gebraden duiven in de mond vlogen. Op hoffeesten en jaar
markten zongen troubadours en menestrelen Li fabJJaus de Coquoigne en 
de bisschop van Utrecht, die van plan was nu eindelijk eens die onherberg
zame moerassen in zijn gebied te ontginnen, had weinig moeite om groepen 
landverhuizers zover te krijgen naar dit luilekkerland te komen. Dat het 

Afb 1 Schilderij van Pietcr ßruegel de Oudere (ca 1520 - 1569) "Luilekkerland", uit 
L567 Drie volgegeten liggende figuren - een soldaat, een boer en een geleerde - onder 
een gedekte tafel Voorts zijn onder andere te zien een wandelend ei een met pasteien 
bedekt dak, een cactus van brood, een brijberg, en een meer van melk 
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Afh. 2. Zou Kockengen er zo hebben uitgezien7 Een Neurenbergse kopergravure uit 
ca. 1650. 

hen bij aankomst behoorlijk tegenviel is wel duidelijk: ze hadden zich 
aardig bij de neus laten nemen. Maar terug konden ze niet meer, dus 
probeerden ze er maar het beste van te maken en bekenden vooral niet 
hoe goedgelovig ze waren geweest. 

Het sprookje bleef dus bestaan en verbreidde zich tot in Engeland. Uit 
het begin van de 14de eeuw dateert de tekst The land of Cokaygne. Het is 
niet zeker of er ook uit Engeland kolonisten kwamen om in dienst van de 
kloosters de veenwildernissen droog te leggen. Toch wijst de naam van 
Portengen via Bourtangen naar Bretagne of Brittannië, maar hiermee kan 
natuurlijk ook de landstreek in Frankrijk bedoeld zijn. 

De Italiaanse schrijver Boccaccio schreef tussen 1348 en 1353 zijn zeer 
populaire Decameroneen putte grotendeels uit verhalen die al eeuwenlang 
onder het gewone volk bekend waren. Hij vertelt in het derde verhaal van 
de achtste dag ook over een wonderlijk sprookjesland, maar hij weet niet 
precies waar het ligt. Hij noemt het land: Bengodi {ubJ hen gaudetur - het 
land waar men blij is) en situeert het ergens in Baskenland. Ook in 
Duitsland kent men dit land en noemt het Gugelmüre. 

Het lijkt erop dat de Spanjaarden in de 16de eeuw een leuke tijd hebben 
doorgebracht in Kockengen. Zij brengen naar hun eigen land wonderlijke 
verhalen mee over een eiland Cucana, dat alleen toegankelijk is voor 
mannen en waar ze worden verwend door zes jonkvrouwen als huris. Daar 
willen de Italianen meer van weten en zo ontstaat er tussen 1630 en 1650 
een landkaart van La Cuccagna, terwijl men in de Carnavalstijd praal
wagens optuigt voor de triomftocht van Prins Carnaval door ilpaese dj (het 
1 an d v an ) Cuccagna. 
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De oudste Nederlandse tekst is uit de 15de eeuw en staat op een zeer 
beschadigd folioblad, dat voorkomt in een papieren handschrift samen met 
vier andere verhalen en wordt bewaard in het British Museum. Die 
Nederlandse sprooksprekers en voordragers wisten precies waar ze het 
over hadden: natuurlijk over Kockengen en . . . . er was geen woord van 
gelogen. Jammer dat we er maar een klein deel van kunnen lezen, want er 
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Afb. 3. Het oorspronkelijke, Hde eeuvse handschrift van "Dit is van datedele land van 
cockaengen", dat zich bevindt in het British Museum in Londen. 

is een stuk van de tekst afgescheurd of stukgelezen. De titel is duidelijk: Dit 
is van dat edele iant van cockaengen. De Middeleeuwse tekst van het 
gedicht is wat moeilijk te begrijpen en daarom zet ik die zo letterlijk 
mogelijk over in modern Nederlands: 

Er zijn allerlei manieren 
in allerlei streken 
om aan de kost te komen. 
Luister, wat ik jullie zal vertellen. 
Ik kwam laatst in een land, 
waar ik vreemd was en onbekend 
en hoor eens wat een wonderlijke dingen 
God daar de mensen gebood: 
om in dat land te wonen en te leven 
zonder te werken en zonder zorgen 
en dit wordt onder de mensen wel bekend. 
Zag iemand ooit een beter land 
dan het land van kockengen? 

De ene helft is beter dan heel Spengen, 
de andere helft beter dan de Betuwe. 
Men heeft er plezier van schone vrouwen. 
Dit is het land van de heilige Geest. 
Wie het langste slaapt verdient het meest. 
Daar hoeft niemand te doen enig werk, 
oud noch jong, zwak noch sterk. 
Niemand zal daar iets ontbreken. 
De muren zijn er gemaakt van worsten 
terwijl de vensters en de deuren 
gemaakt zijn van zalmen en steuren. 
De tafelbladen zijn hele grote pannekoeken 
en van bier zijn gemaakt de kannen. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 4 nr. 1, 1989 



18 

De schotels die in de huizen zijn, 
zijn van goud, kostbaar en fijn. 
Het brood is zo wit en de wijn 
is zo heider als zonneschijn. 
De balken die in de huizen liggen 
zijn gemaakt van boterklonten; 
klossen, spinnewielen en al dat soort dingen 
zijn gebakken van krakelingen. 
De banken en ook alle stoelen 
zijn gebakken van vleespasteien. 
De zolder en de planken ook 
gebakken van je reinste peperkoek, 
de daklatten: palingen, gebraden. 

Dan volgen achttien onleesbare regels 
en we zijn er weer bij met: 

Ach, dat land van Kockengen is zo goed! 
Het regent daar in alle hoeken 
vlaaien, pasteien en pannekoeken. 
In dat land loopt een rivier 
van goede wijn en van zuiver bier. 
Muskaatwijn en ook kruidenwijn, 
zelfs de zeldzame Spaanse wijn. 
En zie ook hoe weinig dit alles kost 
of je nu koppige wijn wilt of lichte most. 

Met gember en met muskaat 
zijn alle straten geplaveid. 
Veel geld is daar makkelijk te krijgen. 
Je vindt er geen haat of nijd, 
want wat je daar in het land vindt liggen, 
dat neem je zonder verzet mee 
en doet daar je voordeel mee 
alsof het je eigendom was. 
Het is daar altijd alsof het mei is: 
elk vogeltje zingt er zijn liedje 
en een maand heeft daar vijf weken. 

. . . . (Hier ontbreekt weer een stuk) 

Door dat land loopt een Jordaan. 
Als mensen er naar toe gaan en 
het water in hun mond nemen 
dan worden ze allemaal zó jong 
alsof ze pas twintig jaar waren 
en dat is de volle waarheid. 
Er is trompet- en schalmeimuziek 
waar ze op dansen en op reien 
en vreugde maken zonder tal, 
ik hoop dat dat eeuwig duren zal. 
Wie daar ooit komt in Godes name 
die moet zeker zeggen: Amen. 

Nou, zeg nu zelf! Goed, misschien worden hier en daar de zaken iets 
rooskleuriger voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn, maar het is en blijft 
toch een paradijselijk gebied, een land van melk en honing. En daarom: van 
harte welkom, Kockengen! 
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