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Tinus de Wit (1889 -1970) 
Henk J. van Es 

Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Aan de Straatweg te Breukelen ligt tussen de 
Dannesluis en de Pieterskerk een stukje onbebouwd 
terrein met de naam Tinus de Witplantsoen (Afbeel
ding 1). Tinus de Wit was een eenvoudige inwoner 
van Breukelen, die nog bij zijn leven een straat
naambord kreeg. In Breukelen werden de stegen 
vaak aangeduid met de naam van een aanwonende 
burger. Zo had je naast Herenstraat 48 de steeg van 
melkboer Mulder, die ook wel de steeg van Chris 
van Elk werd genoemd; tussen de huizen Heren
straat 34 en 36 was jarenlang de steeg van Van der 
Schaft of van kruidenier Ensink; naast Herenstraat 
22 was de steeg van bakker Grilk en naast nummer 
12 de Nauwe- of Watersteeg die lange tijd de steeg 
van Balk werd genoemd. Die stegen hebben echter 
nooit een officieel straatnaambord gekregen. Het 
Tinus de Witplantsoen is dus een uitzondering. We 
willen eens nagaan hoe het pleintje aan zijn naam is 
gekomen en antwoord geven op de vraag wie Tinus 
de Wit was. 

Wie was Tinus de Wit? 
Martinus de Wit werd op 28 januari 1889 in 

Breukelen-Nijenrode geboren op het adres Kerkhof 
67. Op de plek van zijn geboortehuis staat nu Het 
Klokhuis, het kantoor van de advocaten Baud en De 
Meyere. In 1889 stond er een dubbel woonhuis, dat 
door het Gemeentebestuur van Breukelen-Nijen
rode van de hervormde kerkvoogdij werd gehuurd 
als dienstwoning voor gemeentewerklieden. Vader 
Gijsbertus de Wit kwam daar, evenals Cornelis van 
Lingen, als nachtwacht1 te wonen. In 1889 werd De 
Wit als asman aangesteld. Met een handkar haalde 
hij de as en het huisvuil in het dorp op en zorgde 
ook voor het schoonhouden van straten, putten en 
urinoirs. Het vuil werd in een hoek van het Kerk
plein opgeslagen tot De Wit het als een soort com
post aan de boeren verkocht, die er hun land mee 
toemaakten.2 Dat gaf een welkome aanvulling op 
zijn salaris.3 Op vrijdagmorgen verdiende De Wit er 
nog een gulden bij als knecht op de kaasmarkt. 

Afb. 1. Het Tinus de 
Witplantsoen met be-
vrijdingsbank (foto H. 
van Walden/een, 1997, 
in Foto-archief Histori
sche Kring Breukelen). 
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Zijn zoon Martinus was aanvankelijk los werk
man en veedrijver. Hij bracht voor dag en dauw, 
meestal lopend, een koppel koeien naar de vee
markt in Utrecht of Woerden. Later leverde hij de 
koeien af bij de steiger aan de westkant van het 
Merwedekanaal, waar ze met een handlier in een 
veeschuit werden getakeld.4 Aan een medewerker 
van het Dialectenbureau te Amsterdam vertelde 
Tinus omstreeks 1965: "(. . •) je ken nou nie meer 
met twinteg koeie laangs de weg komme, want dan 
zou je, zou je wat hore van die automobiliste (. . .) 
we hebbe 't al 's gehad da we op die brug stinge, an 
Zuile, (. . .) da je met drie koeie naost mekaor, een 
was d'r tussen in gebonde, die was wildachteg, die 
kon niet alleen lope, en dattie op de brug bleef 
staon, dattie nie verder wou. (. . .) da je 'n ha(a)llef 
uur sting te tobbe eer je zo'n koei van zo'n brug 
ha(a)d. (. . .) Vroeger, toe voer d'r 'e veebôôt van 
Uithoorn naor Utrech hier de vaort la(a)ngs en 's 
oches om vaif uur wastie hier, dan mos je laoie hier, 
dan laoide je hier koeien in (. . .) en dan hajje van 
die moterschuite van Abkou, een van Bos hajje, da 
j ' zo'n schuit vollaoide met 'n twinteg koeie, met 
de rest ging je dan lope as d'r nie meer mee 
könne."5 

Op 1 januari 1916 volgde Tinus zijn 70-jarige 
vader op als asman en marktknecht van de gemeen
te Breukelen-Nijenrode.5 Vader en zoon hadden 
hiertoe op 15 oktober 1915 brieven aan de gemeen
teraad gestuurd, die door zoon Martinus geschreven 
waren (Afbeelding 2). In de raadsvergadering van 
19 november 1915 werd aan deze verzoeken vol
daan: de vader kreeg eervol ontslag, de zoon werd 
met algemene stemmen benoemd op een salaris van 
ƒ 270 per jaar (vgl. noot 1). De jaarwedde was niet 
hoog, want de gemeentewerkman H. van Donselaar 
kreeg ƒ 605 per jaar. In dezelfde vergadering kwam 
diens verzoek om salarisverhoging aan de orde. Het 
dagelijks bestuur had negatief geadviseerd, maar 
raadslid H. Matthes vond de beloning te laag voor 
het vele werk. Op voorstel van M. van Muiswinkel 
besloot de raad de jaarwedde van Van Donselaar 
met ƒ 25 te verhogen. 

Onder leiding van de gemeentebode en markt-
meester Willem van Dijk inde Martinus de Wit 
voortaan het marktgeld, wees de boeren een plaats 
aan en hielp hen bij het opstellen van de kaasbrik-
ken. Hij vond zijn inkomen voldoende om een ge
zin te kunnen stichten en op 5 mei 1916 trouwde hij 
te Westbroek met Neeltje van Oostveen (geb. West
broek 23.7.1892, overl. Breukelen-Nijenrode 16.12. 
1942). Hij woonde eerst in de Watersteeg (Heren-
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Afb. 2. Verzoek van Martinus de Wit van 15 oktober 1915 
om benoeming tot gemeentereiniger (Nieuw Archief ge
meente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 241, rubriek XXII, 
nr. 40). 

straat 26) en daarna in de helft van een dubbel huis 
aan de Breukelerwaardse dijk 2 (over het spoor 
waar nu de oprit naar Amsterdam is, ter hoogte van 
de Looyersdijk). Tussen 1916 en 1930 kregen zij 
zeven kinderen, waarvan er twee jong stierven. 

Toen de Breukelse kaasmarkt in 1922 tot grote 
bloei was gekomen en er in het kaasseizoen op vrij
dagmorgens wel meer dan honderd wagens naar het 
Kerkplein en de Nieuwstraat kwamen,7 vroeg Tinus 
de Wit een salarisverhoging. Het gemeentebestuur 
weigerde die, waarna Tinus ontslag vroeg, dat hem 
met ingang van 16 juni 1923 eervol werd verleend 
(zie Afbeelding 3).8 In zijn ontslagbrief gebruikte 
hij opnieuw en waarschijnlijk zonder kwade bedoe
ling de afsluiting "Met minachting" in plaats van 
"Met hoogachting". Martinus dacht als los werk
man meer te kunnen verdienen door hand- en span
diensten aan de boeren, waagmeesters en kaas-
kopers te verlenen. Hij hielp de boeren bij het uit
spannen en bracht dan de paarden naar de stallen 
van Jan Baas achter het Rechthuys of van Cornelis 
Schuurman aan de Straatweg, die daar ook een 
kaaswaag hadden. De kaasbrikken stonden zo dicht 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 14, nr. 1, 1999 



30 

C/c 

Otv#>J-^a-~ 

0-^<~ o=^rr^ <=y^ / c/cv? c / £ ^x>rt^ _ \ 

c siaS/l y-c-'-n,^ 

c/6 c6 //t>__ 

Afb. 3. Verzoek van Martinus de Wit van 28 mei 1923 om 
ontslag als gemeentereiniger per 16 juni 1923 (Nieuw Ar
chiefgemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 264, rubriek 
XXV, nr. 7). 

mogelijk bij elkaar in het dorp en na 1926 op het 
toen aangelegde marktplein in Boom en Bosch. Als 
een boer zijn partij verkocht had, bracht Tinus de 
volle kaasbrik naar de door de kaaskoper aange
wezen waag. Hij liep dan in het lemoen en trok de 
kar door de smalle straten van het dorp. Voor en na 
schooltijd kreeg hij vaak hulp van schooljongens, 
die van de boer voor een paar centen achter de brik 
mochten duwen. Bij de waag legde Tinus de zware 
kazen op de schaal en laadde ze na weging op de 
handkar van de kaaskoper om ze naar de kaaspak-
huizen of naar de marktschuiten in de Vecht of in 
de Kerkgracht te brengen. 

Op 22 september 1927 verzocht de kaasmarkt
commissie het gemeentebestuur een voorjaars- en 
een najaarsmarkt voor vee in te stellen. Burgemees
ter en wethouders waren daar unaniem voor. Op 25 
september 1928 besloten zij aan Tinus de Wit te 
vragen om tegen een beloning van ƒ 5 per keer op 
de veemarkt te Utrecht propaganda te maken voor 
de Breukelse najaarsmarkt op 12 oktober 1928. 

Tinus werkte nog vaak als veedrijver naar de 
markt in Utrecht, maar ook voor de veevervoerder 
Blok naar de slachtplaats van Folkerts bij het sta
tion te Breukelen. Toch moest hij voor zijn grote 

gezin wel eens een beroep doen op kerkelijke of ge
meentelijke steun. In de oorlog is zijn vrouw over
leden en op een handkar naar de begraafplaats ach
ter de kerk gebracht.4 

Omstreeks 1947 moest Martinus de Wit wegens 
de aanleg van de snelweg het huis in de Breukeier-
waard verlaten. Hij woonde korte tijd in de steeg 
van Grilk en daarna op Kerkplein 11. Dat was het 
achterste huis in de rij van acht die de kerkvoogdij 
daar in 1853 had laten bouwen. Tinus was toen 
klokluider en iedere dag om twaalf uur, maar ook 
bij begrafenissen, luidde hij de torenklok van de 
Pieterskerk. Heel wat Breukelse schooljongens von
den het een feest om met hem aan het klokketouw 
te mogen trekken. 

Tinus hielp ook wel eens bij smederij Takke als 
er een paard moest worden vastgehouden bij het be
slaan. Dat gebeurde meestal bij de zuidmuur van de 
Pieterskerk. Als het paard erg lastig was, werd hij 
in de travaille van de smederij vastgezet en daar van 
nieuwe hoefïjzers voorzien. 

De stratenmaker Tinus de Wit jr woonde enige 
tijd met zijn gezin bij vader Tinus op het Kerkplein. 
De eenkamerwoning was maar klein. Martinus jr en 
zijn vrouw sliepen in de bedstee boven het aan
recht, Martinus sr sliep met zijn kleinkinderen op 
de grote zolder. Jan de Wit Mzn herinnert zich die 
tijd als heel gezellig, want er was altijd veel aan
loop van familie en vrienden bij opa De Wit. 
George Verkuil, oud-Breukelaar en kunstfotograaf 
te Amsterdam, kwam in 1955 binnenlopen en nam 
een foto van Tinus op het straatje bij de bloemen
tuin achter zijn huis. De toen zes jaar oude klein
zoon Jan de Wit Mzn mocht erbij staan met zijn 
hand op opa's knie (zie Afbeelding 4). Deze foto is 
in 1965, met andere door Verkuil in Breukelen ge
maakte foto's, geëxposeerd in de toenmalige kof
fieshop Klaas naast het Regfhuys. Het sterk ver
grote exemplaar, dat Rien van Kralingen in 1998 
aan de Historische Kring Breukelen schonk, heeft 
hij waarschijnlijk op die expositie gekocht. 

Toen in 1960 het 75-jarig bestaan van de kaas
markt te Breukelen werd gevierd, was Tinus de Wit 
een van de drie "historische figuren" die door bur
gemeester Bijleveld voor de microfoon werden ge
roepen. Tinus kreeg voor het jarenlang wagens naar 
de waag brengen een kist sigaren van de handela
ren. De andere twee werden eveneens met een kist 
sigaren vereerd. Dat waren de oud-notaris Jan Dirk 
Bastert, die zich beijverd had voor het welzijn van 
de Vechtstreek en Jaap Molenkamp sr, die jaren
lang als kaaskoper de markt had gesteund.9 
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Afb. 4. Martinus 
de Wit op het 
straatje achter 
zijn huis aan de 
Kerkvaart (foto 
George Verkuil, 
1955, door Rien 
van Kralingen in 
1998 geschon
ken aan de His
torische Kring 
Breu kelen). 

Op zijn oude dag zat Tinus vaak in de venster
bank van de winkel van bakker Broere aan de 
Straatweg tussen de sluis en het Kerkplein. Hij 
leunde dan meestal met beide handen op de wandel
stok, die tussen zijn benen op de grond rustte. Tinus 
sloeg het verkeer op de Straatweg gade en groette 
de hem bekende voorbijgangers. Hij had meestal 

gezelschap van de oude, zwaar besnorde smid An-
dries Takke, die ertegenover boven de vroegere stal 
van Schuurman woonde. Zij stonden ook vaak in 
het zonnetje tegen de leuning van de brug over de 
Danne, waar meestal ook Bart Grezel uit een steeg 
van de Kerkstraat en Hein Wiegmans van de 
Scheendijk zich bij hen voegden.4 
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Afb. 5. Martinus de Wit in 1969 op 
een van de banken in zijn plant
soen met Cor Roeleveld, de toen
malige president van de carnavals
vereniging De Leuteraers (foto
collectie J. de Wit Mzn). 

Toen het pand van Broere omstreeks 1967 was 
gesloopt, vroeg Tinus aan burgemeester Bijleveld 
of er een bank gezet kon worden. De volgende dag 
kwam meneer Lemaire, de directeur van Gemeente
werken, al bij Tinus vragen hoe hij het gehad wilde 
hebben. Er kwamen twee houten banken op beton
nen staanders, een tegelpad eromheen en een gazon 
rondom. De burgemeester schonk zelf een tamelijk 
grote, bruine beukeboom ter verfraaiing van het ge
heel. 

Op 28 januari 1969 werd Tinus tachtig jaar en 
kwam burgemeester Bijleveld hem feliciteren. Hij 
bracht een fles citroenjenever mee, de lievelings
drank van Tinus. Die was daar blij mee, bedankte 
voor de attentie en zei onbeschroomd: "Als u nog 
eens langs komt, moet u wel een fatsoenlijke jas 
aantrekken, want in deze zit een scheur". Die dag 
zorgden ook zijn buren Gert Willemsen van de Sta
tionsweg en Joan Adam Matthes van het Kerkplein 

voor een verrassing. Zij hadden een houten bord 
laten maken met het opschrift "Tinus de Witplant-
soen" en dat aan de muur van het cathechisatie-
lokaal van de hervormde kerk, nu rouwcentrum 
Van Dijk, bevestigd.4 

Voortaan zat Tinus met zijn vrienden op de ban
ken van zijn eigen plein. Daar interviewde Cor 
Roeleveld hem in het najaar van 1969 (zie Afbeel
ding 5) voor een stukje in de carnavalskrant van De 
Leuteraers, die ruim voor de feestelijkheden op 8, 9 
en 10 februari 1970 werd verspreid. Het korte 
vraaggesprek en de foto stonden op de oranjege-
kleurde bladzijde 7 van de 14de carnavalskrant, die 
we in 1998 van de heer Roeleveld ontvingen. Het 
luidde als volgt: "Het is fris vanmorgen Tinus. Ja, 
ik zit nou meestal binnen hoor. Bent u geboren in 
Breukeien? Jazeker, op het Kerkplein (. . .) . Ik zou 
hier ook niet weg willen uit mijn huisje hoor. Hoe 
oud bent u? Nou, zo ongeveer de oudste echte 
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Breukelaar en ik word 28 januari hopelijk 81 jaar. 
Komt u weer naar het carnavalsfeest? Ja, het is me 
vorig jaar best bevallen. Vond u het gezellig? Nou, 
en een lekker borreltje lust ik nog wel. Bent u nog 
goed gezond? Ja hoor, alleen het lopen wordt een 
beetje moeilijker. Wat moeten alle Ouden van Da
gen doen om fit te blijven? Naar het carnavalsfeest 
van de Leuteraers gaan. Dank je wel Martinus!" 

Of Tinus het feest nog meegevierd heeft, weten 
we niet. We weten wel dat hij helemaal niet fit was 
en al lange tijd aan suikerziekte leed. Hij werd daar
voor in het Stads en Academisch Ziekenhuis te 
Utrecht opgenomen, waar hij op 9 maart 1970 over
leed. Zijn been zou geamputeerd moeten worden, 
maar daar wilde hij geen toestemming voor geven. 
De dag voor zijn overlijden had hij tegen zijn kin
deren gezegd: "Ik krijg hier geen sigaartje en geen 
citroentje, nu hoeft het voor mij niet meer". Een 
kwartier voor zijn dood zei hij tegen de nachtzuster: 
"Het is over, 't is voorbij. Laat de jongens in Breu-
kelen maar in bed leggen, ze hebben genoeg voor 
me gedaan. U mag ze niet voor acht uur bellen."4 

Na het overlijden van Tinus besloot de gemeen
teraad de naamgeving van het pleintje te bekrachti
gen en een officieel straatnaambord aan te brengen 
met het opschrift: "Martinus de Witplantsoen, geb. 
28-1-1889-overl. 9-3-1970". 

Ruim 20 jaar later was dit naambord verdwenen. 
Neeltje Kroon-de Wit, een dochter van Tinus, heeft 
toen op het gemeentehuis gevraagd het bord weer 
aan de muur te bevestigen. Toen later de voorzitter 
van de Historische Kring Breukelen er bij de burge
meester op aandrong een nieuw bord te plaatsen, is 
dat gebeurd. Nu prijkt de naam van Tinus aan de 
paal waaraan ook het bord "Kerkplein" bevestigd 
is. 

In 1995, het 50ste herdenkingsjaar van de bevrij
ding, zijn de houten banken, waarop Tinus en zijn 
vrienden vroeger het dorpsnieuws bespraken, ver
vangen door de stenen bevrijdingsbank uit 1945. 
Deze bank is door dankbare évacués aan de gast
vrije inwoners van Breukelen geschonken. Hij heeft 
aanvankelijk met uitzicht naar het noorden onder de 
grote plataan op de hoek van de Straatweg en de 
Herenstraat gestaan. Bij een verruiming van dit 
kruispunt is de bank verplaatst naar de hoek van de 
Straatweg en de J.E. Boutstraat, waar hij jarenlang 
bijna overwoekerd werd door struikgewas. Geluk
kig heeft de bank nu in het Tinus de Witplantsoen 
een meer centrale plaats gekregen en kunnen be

jaarde inwoners er evenals Martinus de Wit zitten 
mijmeren over het dorpsverleden of met leeftijdge
noten keuvelen over het heden. 

Noten 

1 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeente
huis te Breukelen), inv. nr. 6, Raadsnotulen d.d. 11.5.1883: 
het jaarsalaris van de beide nachtwachten wordt van ƒ 90 
op ƒ 140 gebracht. Met ingang van het jaar 1884 betaalden 
de nachtwachten De Wit en Van Lingen een huur van res
pectievelijk ƒ 52 en ƒ 65 per jaar aan de gemeente voor hun 
dienstwoning. Op 14.6.1889 werd De Wit als asman aange
steld en kreeg hij voor het schoonhouden van straten, put
ten en urinoirs ƒ 70 per jaar. In 1893 werd dit verhoogd tot 
ƒ110, omdat de stortplaats aan het pas geopende Merwede-
kanaal kwam en de vuilnisman zelf voor een met luiken af
gedekte schuit moest zorgen. 

2 T. van Veen, 1989. Taal en Leven in de Utrechtse Vecht
streek. De Walburg Pers, Zutphen, blz. 129 en 53. Toemake 
(ww) is eerd, mest op 't weiland brengen. Eerd (zn) is mod
der vermengd met koemest voor 't toemake of bemesten 
van 't weiland. 

3 Een van zijn opvolgers, Gijs van der Haar, vroeg in 1932 
salarisverhoging, omdat het straatvuil onverkoopbaar was 
geworden ten gevolge van het grote gratis aanbod uit 
Utrecht en Amsterdam. Voorheen leverde het vuil hem on
geveer ƒ 250 per jaar op. De gemeenteraad besloot op 
21.3.1933 hem een schadevergoeding van ƒ 100 te ver
lenen. 

4 Interview op 24.8.1998 met zijn kleinzoon Jan de Wit Mzn, 
Schepersweg 26 te Breukelen. 

5 T. van Veen en B. van den Berg, 1966. Utrechts. Afleve
ring XXXI van Bijdragen en Mededelingen der Dialecten
commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen te Amsterdam (met een grammofoonplaat
je), Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Amster
dam, blz. 17. 

6 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 9, 
Raadsnotulen 1913 - 1916, blz. 89, raadsvergadering 19.11. 
1915. Ook Cornelis Slotboom solliciteerde in november 
1915 naar de betrekking van gemeentereiniger. Hij ver
meldde dat hij twee jaar in Nederlands Indië had gediend 
als militair van lichting 1907; daarna had hij bij Bronwas
ser in Amsterdam gewerkt en was nu ten gevolge van de 
mobilisatie in militaire dienst te Maastricht. 

7 Volgens het Gedenkboek 40-jarig bestaan van de kaas
markt (uitgave van G. van Dijk te Breukelen, 1925) be
droeg het aantal wagens in 1924 zelfs 5300. 

8 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 11, 
Raadsnotulen 1921 - 1924, blz. 111, raadsvergadering van 
22.6.1923. De Raad benoemde in deze vergadering ook een 
opvolger. Op de voordracht van B & W stond als nr. 1 
Ch.W. Eikelenstam en als nr. 2 G. van der Haar. De laatste 
werd echter met 5 van de 9 stemmen gekozen. 

9 H. Kroon, 1960. 75 jaar kaasmarkt te Breukelen. Jaarboekje 
van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1960, 
blz. XIII en XIV. 
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