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De eerste echte Breukelse Sinterklaas 

J.C. van Ee 
Händelstraat 68, 3533 GL Utrecht 

Begin jaren vijftig - de "nieuwe" brug over het Amsterdam-Rijnkanaal 
(de Breukelerbrug of "hoge" brug) was toen juist in aanbouw - woonde ik 
met mijn gezin aan de Broekdijk-Oost in Breukelen. 

Laat op een avond in september 1953 werd er stevig op het raam getikt: 
het was mijn overbuurman Dirk Stam, in de buurt beter bekend als Ome 
Dirk. Als handelaar behoorde hij tot het team van de op paardenmarkten be
ruchte Gouden Ploeg, hij was vader van een knappe blonde dochter (graag 
geziene schaatster en amazone), en tevens bestuurslid van de plaatselijke 
Landelijke Ruitervereniging en Ponyclub (LR en PC) Gunterstein. 

In deze laatste functie kwam hij op bezoek, zojuist thuisgekomen van een 
vergadering met de Winkeliersvereniging. Men had daar plannen gemaakt 
het 5-decemberfeest voor de kinderen uit te heffen boven het gebruikelijke 
gezinsgebeuren en Breukelen te verrijken met een heuse Sinterklaas-intocht 
met alle mogelijke toeters en bellen. Ome Dirk had in die vergadering ver
teld wel een geschikte kand idaa t voor de functie van Goedheil igman te 
weten, waarop de vergadering graag was ingegaan: er waren nog genoeg 
andere organisatorische en financiële problemen! 

Waarom Ome Dirk mij op het oog had als Sinterklaas weet ik niet: ik was 
nog erg jong, had geen enkele ervaring op dit gebied en had in feite alleen 
mijn lengte mee. 

Ik kon de uitdaging eigenlijk niet weigeren, en begon me al snel in de rol 
in te leven. Gedurende de daarop volgende weken las ik ui tvoer ig he t 
"krantje van Van Dijk" en legde mijn oor overal te luisteren, teneinde goed 
geïnformeerd te zijn over de wensen en verlangens van de dorpsgemeen
schap. 

En toen, dit j aar 40 jaar geleden, was het eindelijk zover: onder het toe
ziend oog van directeur W. de Jong onderging ik in zijn kantoor van melk
fabriek "Insulinde" aan de Straatweg een metamorfose van jongeman naar 

Afb. 1. Aankomst in Breukelen van Sinterklaas met Zwarte Pieten over de Vecht in 1953 
(foto uit Collectie J.C. van Ee). 
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Afb. 2. S in te rk laas en burgemeester Bijleveld hebben bij de eerste officiële ontvangst van 
de Goedheiligman in Breukelen, in 1953, de landauer verlaten; de politie kan t e rnauwer 
nood de enthousiaste menigte kinderen op de Nieuwstraat in bedwang houden (foto ui t Col
lectie J .C. van Ee). 

een eerbiedwaardige oude bisschop. Dat deze gedaante-wisseling goed ge
slaagd was, leest u verderop in mijn verhaal. 

Gesterkt door de beste wensen van de achterblijvers en een stevige slok 
ging ik met een zestal Zwarte Pieten aan boord van een prachtig opgetuigde 
sleepboot en zo voeren we statig de Vecht af. Het blazen van de scheepsfluit 
was eigenlijk overbodig, want de ijverige brugwachter had ruimschoots op 
tijd de Vechtbrug omhoog gehesen: aan weerszijden stonden zeker vier au
to's te wachten, wat voor die tijd erg veel was. 

Met een bonzend hart stond ik in volle glorie op de voorplecht van de boot, 
die behoedzaam op de loswal van Mur aan de Herenstraat aankoerste . Die 
aanblik zal ik nooit vergeten: temidden van een enthousiaste, gelegenheids-
liederen zingende menigte, ondersteund door de muziekvereniging en ge
flankeerd door schit terend uitgedoste Gunters te in-rui ters stond daa r de 
prachtige landauer van Jaap Molenkamp met zoon Ben aan de leidsels. 

En jawel , getooid met zijn ambtske ten stond daar ook b u r g e m e e s t e r 
T.T.M.H. Bijleveld (die pas in het begin van dat jaar Jhr . Dr M.L.van Holthe 
tot Echten was opgevolgd als eerste burger van Breukelen, en dus even 
"groen" was in deze plechtige ontvangst als ik). Hij verwelkomde mij na
mens B & W alsmede het gewone volk van harte in het fraaie dorp Breukelen 
en was mij met alle egards behulpzaam om in de koets plaats te nemen. 
Daarop zette de stoet zich in beweging; het doel was het toenmalige belas
t ingkantoor aan de Nieuwstraat (na de sloop is die plek opgegaan in de 
Kerkbrink). Vanaf het balkon van dat belastingkantoor (dat tot 1925 gemeen
tehu is was) hield ik een door mijn vader geprepareerde gloedvolle toe
spraak, en mij tot de burgemeester wendend deponeerde ik een groot aanta l 
wensen van de middenstand, verenigingen en individuele burgers die door 
de burgervader met hoopvolle beloftes gehonoreerd werden. 
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Afb. 3. Sinterklaas in 1953 in het toenmalige belastingkantoor in de Nieuwstraat (foto uit 
Collectie J .C. van Ee). 

Wuivend en onderweg handjes gevend, tekeningen en verlanglijstjes in 
ontvangst nemend, begon ik daarna aan een ware zegetocht door de nauwe 
Brugstraat en Kerkstraat , over de Straatweg en Stationsweg en omgeving. 
Met genoegen mocht ik constateren dat ik onherkenbaar was: onderweg 
werd ik niet alleen gezoend door een klein meisje maar ook hartstochtelijk 
door de begeleidende jonge moeder met wie in mijn burgerbestaan de ver
houding minder hartelijk was. Al met al was het een grandioos feest voor 
jong en oud! 

De daarop volgende zondag zat ik in de Gereformeerde kerk onder het ge
hoor van Ds. A. Zwaan. Hij schonk in zijn preek geen aandacht aan mijn 
optreden van de vorige dag; als heilige paste Sint Nicolaas niet in de protes
t an t se geloofsbeleving en als "schijnheilige" was ik dus niet onderkend. 
Tijdens de daarop volgende gebruikelijke over-en-weer koffiebezoeken was 
Sinterklaas echter hèt onderwerp van gesprek. 

Mijn gastheer, leraar aan de MULO, opende met: "Dat was ook een ouwe 
kerel gisteren!" (of iets van die strekking), waarop mijn vrouw reageerde 
met: "Je zal maar zo'n jonge kerel hebben!" Na nog enkele negatieve opmer
kingen probeerden wij glimlachend voorzichtig ook wat positieve kanten van 
de happening naa r voren te brengen, tot de leraarsvrouw plotseling opmerk
te: "Of was jij het soms?" Opnieuw een pluim op de hoed van de grimeur! 

Anno 1993 komt mijn habijt na jarenlang intensief gebruik in december 
nauwelijks meer uit de kast. Wanneer ik soms als invaller gevraagd word 
voor een school of ziekenhuis hier ter stede heeft de grimeur steeds minder 
werk om mij op te tutten. En in die korte tijd denk ik dan met weemoed terug 
aan mijn première in de Parel van de Vechtstreek, waar ik toch de eerste 
echte was . . . 
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Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te 
Breukelen (3) 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

In de eerste artikelen in deze reeks1 ,2 heb ik de situatie bij Het Huys te 
Keyserrijck beschreven tot omstreeks het jaar 1800. Willem van Blaerkom 
was van 1776 af eigenaar van het grote huis en na 1785 ook van het kleine. 
De smid Bartholomeus van Eyk bezat sinds 1799 de acht woningen ten zui
den ervan. 

Willem van Blaerkom 

De chirurgijn en huizenhandelaar Willem van Blaerkom was patriot. Op 
20 februari 1795, vier dagen na de Bataafse omwenteling, had hij aan Wil
lem de Heer, de voorzitter van het voorlopig gemeentebestuur, voorgesteld de 
dorpskerk te inspecteren "of aldaar niet aanstotelijke borden of wapens ge
vonden wierden" die al te zeer herinnerden aan de oude regentenklasse . 3 

Als lid van het rooms-katholieke kerkbestuur had Van Blaerkom op 5 okto
ber 1795 de oude scheepswerf van Gijsbert Schuyt gekocht om daar een kerk 
te stichten.4 Schout Jacob de Jong kwalificeerde in 1798 op een geheime lijst 
onze patriot echter als "gants niet zuyver".5 Tot 1806 heeft Willem van Blaer
kom in Het Keyserrijck gewoond, waarvoor hij zo'n ƒ 14 per j aa r bijdroeg in 
de Dorpslasten. Van 1807 tot 1810 werden deze door zijn weduwe betaald.6 

Tussen 1810 en 1814 zal zij de gebouwen hebben verkocht. 

Het Keyserryck een grutterjj 

Bij de instelling van het kadaster in 1832 was Het Keyserrijck, met de ka-
das t e rnummers 27 en 31 t/m 36, het eigendom van Timotheus van den 
Bosch, grutter te Vinkeveen.7 Hij zal het pand al eerder in zijn bezit hebben 
verkregen en het vervolgens hebben verhuurd, want al in 1814 werd het be
woond door de grutter Jan Bots,8 die er in 1839 de eigenaar van werd.9 

In een grutterij werden haver- of boekweitkorrels gebroken in een door een paard aan
gedreven grutmolen. De grut ter verkocht het produkt in zijn winkel, waar ook meel, bonen 
en gort te koop waren. Vaak leverde hij tevens veevoer in de vorm van meel of koeken. De 
veekoeken werden gemaakt van lijnzaad of hennepkorrels waar de olie uit was geperst . 
Latere bewoners van Het Keyserrijck vonden in de oude zolderbalken nog he t stof en de 
doppen van hennepzaad. 1 0 De naam "koekenbuurt" of "koekendans" voor de achter Het 
Keyserrijck liggende steeg zal met he t in de aangrenzende schuur opgeslagen veevoer te 
maken hebben. De oudste vermelding van deze naam vond ik in he t t e s t ament van Bar tho
lomeus van Eyk ui t 1823, waar in hij "acht huizen in de Koekenbuur t" aan de Rooms-
Katholieke Kerk ve rmaak te . In 1845 sprak de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode 
over he t in werkverschaffing1 1 plaveien van "den s t raat genaamd de Koekebuurt op Boom 
en Bosch aan, al waar één zeer smerig eind dijk is". Toen werd dus ook he t zuidelijk deel 
van de Dannes t raa t tot de "koekenbuurt" gerekend. Dat kan een gevolg zijn van he t feit da t 
Cornelis Kasteleyn in 1841 zijn veevoederhandel in een gedeelte van de brouwerij "De 
Vijfhoek" vestigde en van he t gemeentebestuur vergunning kreeg "om alle soorten van 
Graanen die geschikt zijn tot Beestevoeders te mogen malen en Verkopen".12 

De rooms-katholieke grutter J an Bots werd in 1832 gemeenteraadslid van 
Breukelen-Nijenrode. Van 1835 tot zijn overlijden in 1849 was hij eerste as
sessor of oudste wethouder. De andere wethouder was de hervormde kerk
voogd Dirk de Haan, die schuin tegenover Bots ten noorden van de brug over 
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Afb. 1. Fragment van de kadas te rkaar t Breukelen-Nijenrode Sectie C uit 1832 waarop de 
huizen van Het Keyserrijck: nr. 27 = huis 1 roede 40 el, nr. 28 = huis 32 el, nr. 29 = huis 40 el, 
nr. 30 = huis 40 el, nr. 31 = schuur 59 el, nr. 32 = tuin 5 roeden 40 el, nr. 33 = huis 24 el, nr. 34 = 
huis 30 el, nr. 35 = huis en tuin 30 el, nr. 36 = steegje 91 el, nr. 37 = steegje 2 roeden, nr. 38 = 
huis erf 40 el, nr. 39 = huis 32 el, nr. 40 = huis 25 el, nr. 41 = huis 25 el, nr. 42 = huis 25 el, nr. 
43 = huis 1 roede 38 el, nr. 44 = huis 1 roede 41 el, nr. 45 = tuin 1 roede 26 el, nr. 46 = schuur 24 
el, nr. 48 = tuin 19 roeden, nr. 49 = water 1 roede 38 el. 

de Danne zijn kruidenierswinkel had. In 1837 moesten zij samen een wa
kend oog houden op de werkzaamheden van een aannemer die de hand 
lichtte met het uitdiepen van de Danne.13 

Toen in 1839 de straatverlichting te wensen over liet ten gevolge van de kwaliteit van de 
olie, besloot de gemeenteraad die "in een gesloten vat bij de Ie assessor J . Bots te doen berus
ten, a lwaar de distributie om de twee of drie dagen aan de lantaarnopsteker zal geschieden, 
die a lsdan ook de sleutel van het gesloten vat zal meenemen, waardoor alle verdenking 
van diefstal zal komen te vervallen".1 4 

In december dat j aar weigerden de katholieke raadsleden Jan Bots en Albertus Reuken 
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de gemeentebegroting voor 1840 te tekenen, wegens een subsidie van ƒ 50 aan de Neder
l andse Hervormde Gemeente voor het onderhoud van de kerktoren . N a a r h u n mening 
moest , evenals bij de subsidieafwijzing in het voorgaande jaar , van de kerkvoogden geëist 
worden da t ze de toren zouden overdragen aan de burgerlijke gemeente. De zes andere 
raadsleden keurden de begroting echter goed, zodat de subsidie werd verleend. De motieven 
daarvoor waren, dat de toren ten algemenen nutte werd gebruikt door het ui ts teken van de 
vlag bij plechtige gelegenheden, he t luiden van de klok om twaalf uur 's middags en tel
kens wanneer dat nodig mocht zijn, het gaande houden van het uurwerk en he t opbergen 
van de b rand ladders en brandslangen. 1 5 

In 1849 werd Het Keyserrijck eigendom van de weduwe Bots en haa r 
dochter Clasina. De laatste was in 1846 getrouwd met de uit een Breukelse 
molenaarsfamilie afkomstige grutter Willem Adriaan van Berkesteyn.1 6 Het 
huis kwam in 1854 op naam van Clasina Bots,17 die op 19 mei van dat j aa r 
beviel van een tweeling. Op 1 juni 1854 overleed ze, bijna 32 jaar oud. Ze zal 
bezweken zijn aan de gevreesde kraamvrouwenkoorts. De pasgeboren kinde
ren stierven op 12 en 14 juni 1854. De vader bleef met drie kinderen achter en 
hertrouwde in 1857 met de 21-jarige Jacoba Rijnders uit Breukelen-St. Pie-
ters. Tot 1862 woonde Van Berkesteyn met zijn gezin, een dienstbode en een 
grut tersknecht in de grutterij aan de Dannegracht. Daarna ging hij in de 
Herens t raa t wonen, waar zijn gezin in 1874 twaalf kinderen telde. Volgens 
het bevolkingsregister oefende hij het beroep van molenaar uit. Dat zal niet 
op de Breukelse korenmolen zijn geweest, tenzij hij molenaarsknecht was 
geworden.1 8 Het Keyserrijck had hij in 1862 verkocht aan de "warmoezier" 
(= tuinder) Albertus Brugman,1 9 die het zes jaar lang verhuurde aan de uit 
Amsterdam gekomen grut ter Hermanus Houtman.2 0 

In februari 1868 vertrok Houtman met zijn gezin naar Utrecht. Zijn op
volger was de grutter-molenaar Mijndert van Waart.21 Bijna tien j aa r woon
de deze met zijn vrouw, twee dochters en twee gruttersknechts in Het Key
serrijck. Daarna verhuisde hij naar de Herenstraat , waar hij twee woon
huizen en een meelfabriek had laten bouwen tegenover de in 1876 aangeleg
de gemeentelijke loswal. In 1878 werd Van Waart gemeenteraadslid voor de 
Anti-Revolutionaire Partij en van 1881 tot 1912 was hij wethouder van Breu-
kelen-Nijenrode. 

Het kleine huis aan de Danne en de uitbreiding in 1865 

Timotheus van den Bosch had omstreeks 1810 ook het "kleine huis" ge
kocht en zal dat hebben vervangen door de drie huizen, die volgens de kadas-
te rkaar t van 1832 door een steeg van het "grote huis" waren gescheiden22 

(zie Afbeelding 1, nrs. 33 - 35). 
Alber tus Brugman bracht bij de vergroting van Het Keyserrijck om

streeks 1865 de steeg en het eerste huis onder het verbrede en dus lager uit
komende westelijke dak van het hoofdgebouw (zie Afbeeldingen 2 en 8). Van 
het volgende huis aan de Dannegracht werd een derde deel afgenomen voor 
een nieuwe steeg naar de binnenplaats (zie Afbeelding 3). Het onder het dak 
van het hoofdgebouw gebrachte huis bleef lange tijd een aparte woning met 

Afb. 2 (op de bladzijde hiernaast ) . Luchtfoto van Breukelen uit 1926 (Archief Gemeente 
Breukelen) . Pijl 1 wijst naar he t tweedelige dak van Het Keyserrijck. De lage pannen
daken erachter zijn van de huizen langs de Dannegracht en op de binnenplaats . Het hoge, 
flauw hel lende, zinken dak e rnaas t is van de voormalige rooms-katholieke kleuterschool . 
Pijl 2 wijst naa r de witte gevels van de andere woningen in de Koekenbuurt . Ze zijn door 
een lage schutting en een schuur gescheiden van het erf van de gebroeders Van Stam dat er
voor ligt. De aanleg van he t marktplein is nog niet voltooid. Het voormalige plantsoen voor 
het Posthuis tussen de tekenschool en het erf van Van Stam is al bouwrijp gemaakt. 
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Afb. 3. F ragmen t van de situatietekening in verband met de verbetering van de Danne m e t 
k a d a s t e r n u m m e r s en maten uit 1888 (zie Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa r 
gang 3, nr . 3, 1988, blz. 100 - 101). De huisnummers uit 1885 en 1950 zijn door mij toege
voegd. 

het hu isnummer A 141, later nummer A 177 en tenslotte Dannegracht 7. 
Het werd onder andere bewoond door winkelbediende Jacob de Bruin, win
kelier Leendert J an Griffioen, veldwachter Frans Nullen, s igarenmaker Jo-
han Nicolaas de Jong, huisschilder Bernardus van Dunsbergen en van 1920 
tot 1959 door Hendrik Cazant. 

Aan de westkant van de twee huizen aan de Dannegracht werd in 1865 
een derde huis gebouwd.19 Deze drie huizen onder één kap kregen de kadas
ternummers 1218 t/m 1220 en de huisnummers A 142 t/m 144. In 1890 kre
gen ze bij een periodieke hernummering de huisnummers A 173 t/m 171 en 
na 1920 de aanduiding Dannegracht 5, 4 en 3 (zie Afbeeldingen 3 en 4). De 
eerste bewoners na 1865 waren hoepelbuiger Gijsbertus van Dorssen, werk
man Jacobus Drost en klompenmaker Adrianus Jongeling. 

Op n u m m e r 5 woonden la ter t immerman J a n de Kruyff tot 1896, s i g a r e n m a k e r L. 
Zwaanik tot 1900, manufacturier H. van der Linden van 1908 tot 1919, H. Drost tot 1946, 
Pet rus Boekweit tot 1953, F. Taling en tenslotte postbode J.R.M. Ravestein van 1957 tot 1964. 

Op nummer 4 woonden later t immerman Joseph Mok tot 1893, Johannes van de Put ten tot 
1896, daarna zijn weduwe tot 1904, de graanknecht Johannes van Doorn tot 1908; van 1946 tot 
1961 woonde er de weduwe Van Vliet en tenslotte Wouter van Rootselaar tot 1964. 

Nummer 3 werd van 1877 tot 1896 bewoond door t immerman Hendrik Vermeulen, daar
na door zijn weduwe met haar dochters; in 1917 kwam Hendrik van der Schaft er wonen, 
later de zusters Van Schaik met hun broer; in 1959 kwam postbode J a n de Graaf, die er tot 
1964 bleef wonen. 

De huizen werden in 1960 door de weduwe van H. van Santen aan de Ge
meente Breukelen verkocht.23 Nadat de laatste huurder op 7 oktober 1964 
naa r Breukelen-Noord was verhuisd, zijn de woningen in 1965 onbewoon
baar verklaard en afgebroken. 

Dit was een gevolg van een bespreking op 23 april 1954 tussen Burge
meester en Wethouders van Breukelen met de Centrale Directie van de 
Wederopbouw en de Volkshuisvesting te Utrecht. Daarin was informatie ge-
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Afb. 4. De huizen Danne-
gracht 5, 4 en 3 gezien van
af de D a n n e b r u g in 1964 
(foto J. Groot). 

geven over de voortgang van de onbewoonbaarverklaring van slechte wonin
gen, waarop Volkshuisvesting had geadviseerd een saneringsplan voor "de 
oude binnenstad" op te laten stellen.24 De raad was hiermee akkoord gegaan 
en de stedebouwkundige, ir E.J. de Maar, kreeg daartoe opdracht. Op het 
terrein tussen Markt en Danne werden rijksgebouwen geprojecteerd voor 
een Gewestelijk Arbeidsbureau, een Centraal Belastingkantoor en een Post
kantoor. Omdat vele van de daar staande huizen niet voldeden aan de eisen 
van de bouwverordening, ging de Gemeenteraad op 7 juni 1955 akkoord met 
een voorlopige saneringsschets en op 3 april 1956 met de voorgestelde rooilij
nen en bouwverboden.24 De slechtste huizen in de Dannestraat waren toen 
al lang onbewoonbaar verklaard. 

Uitbreiding aan de Dannegracht omstreeks 1870 

Albertus Brugman verkocht in 1868 Het Keyserrijck aan de landbouwer
t immerman Hendr ik Griffioen,25 die aan de Brouwerij woonde. Deze ver
huurde de grutterij aan Van Waart en liet omstreeks 1870 op de westzijde 
van het erf aan de Dannegracht een loods en twee huizen bouwen, die de ka-
dasternummers 1287 t/m 1289 kregen (zie Afbeelding 3). De loods werd de 
houtopslagplaats van zijn schoonzoon Dirk Jacobus van Santen,2 6 d aa rna 
van diens zoon Dirk Jacobus en tenslotte van de opvolger Jo Gersen. Hun 
t immerwerkplaats hadden zij in de Achterstraat (nu schoenmakerij Aerts, 
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Kerkbrink 16). De nieuwgebouwde woonhuizen kregen de huisnummers 
A 146 en 145, later A 169 en 170 en tenslotte Dannegracht 1 en 2. 

Nummer 1 is onder andere bewoond geweest door M.H. Imminkhuizen (1874 - 1885), 
koopman H. van Walderveen (1897 - 1907), t immerman H. van Tricht (1911 - 1919), chauf
feur J a n Boekweit (1932 - 1945), bankbediende Adriaan van Tricht en Johan Determan (1927 
- 1949). De laatste bewoner, Jac. Hensbergen, verhuisde in 1955 naar de Margrie ts t raat . 

Op nummer 2 woonden onder meer werkman J a n Heiningen (1874 - 1888), s igaren
maker Paulus van Riet (1888 - 1893), rietdekker Karel van Ettekoven (1895 - 1912), t immer
man Teunis Spee (1915 - 1918), schilder Jac. Ravestein (tot 1949), R. Boverhof (tot 1954) en A. 
Hoogland (tot 1957). 

De huizen werden op 24 februari 1955 onbewoonbaar verklaard.27 De eige
naar, Hendrik van Santen, had de twee huizen en de loods intussen verkocht 
aan J.N. Roeleveld, die ze in 1957 aan de Gemeente Breukelen overdroeg.28 

J.W. Gersen moest in 1961 zijn loods ontruimen, die daarna werd afgebro
ken. Op het terrein plaatste de Gemeente Breukelen een houten noodgebouw 
voor het Gewestelijk Arbeidsbureau (zie Afbeelding 5). 

De huizen aan de Dannegracht waren, als zovele in he t dorp, eenkamerwoningen met 
een t rapportaal en een zolder. Tegen de achterwand van de kamer bevonden zich twee bed
steden met een kast er tussen. In de kamer stond vaak een fornuis, m a a r een kooktoestel 
werd ook wel in het portaal onder de trap gezet, waar na de aanleg van he t drinkwaterlei
dingnet in 1928 ook de waterkraan werd gemonteerd. Een toiletruimte was er niet, want de 
zeven huizen achter Het Keyserrijck hadden twee gemeenschappelijke buitentoi let ten, één 
in de steeg tegenover Cazant en één om de hoek op de binnenplaats tegen de achtermuur van 
het huis Dannegracht 5. J a n Boekweit maakte daar geen gebruik van, want hij had stie-
kum een toilet gemaakt in zijn schuurtje, dat op de sloot naast zijn hu is loosde.29 Deze in 
1767 verbrede sloot, ook wel "de wijk" genoemd, liep achter garage Van Ekris , waar toen 
nog een helling met een rai ls en een lorrie was, om schepen op de wal te t rekken en scheeps
motoren te repareren. 

Afb. 5. Het houten arbeidsbureau omstreeks 1964. Op de achtergrond s taan de huizen Dan
negracht 3 - 5, op de voorgrond ligt het terrein van Van Stam met de erfscheiding bij de Koe-
kenbuurt , waarvan rechts nog een restant (foto J. Groot). 
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De binnenplaats van Het Keyserry ck na 1880 

Hendrik Griffioen veranderde in 1884 de schuur (kadasternummer 31) in 
een stal met koetshuis en bouwde daaraan nog een woonhuis (kadaster-
nummers 1378 en 1379). Dat huis op de binnenplaats kreeg eerst het num
mer A 141b, later A 174 en tenslotte het adres Dannegracht 6. Het werd van 
1884 tot 1912 bewoond door Cornells Verwey met zijn gezin; Albert van Stroe 
woonde er tot 1951 en daarna de familie C.M. Reymerink tot 1956. 

De stal en het koetshuis zijn lange tijd als opslagplaats verhuurd aan de 
meelhandelaar Adriaan Buis uit de Achterstraat (nu Kerkbrink 18), later 
aan groentehandelaar Albertus van Walderveen uit de Brugstraat . In 1940 
vond een verbouwing plaats, waarbij de stal vergroot werd met de achterge
deelten van de huizen in de Koekenbuurt met de kadasternummers 38 en 39. 
Een gedeelte van het koetshuis en van de woningen met kadasternummer 30 
en 29 werd bij het pand van melkboer A. Pfeiffer gevoegd, die daardoor meer 
bedrijfsruimte kreeg. In 1955 werd M.N.J. van Kralingen eigenaar van de 
schuur en het huis, die hij als pakhuizen ging gebruiken en gedeeltelijk ver
huurde aan drie van zijn buren. In 1960 verkocht hij deze gebouwen aan de 
Gemeente Breukelen.30 

Het Huys te Keyserryck 

In 1865 was het Huys te Keyserrijck door uitbreiding in westelijk richting 
aanmerkelijk vergroot. Na het vertrek van Mijndert van Waart omstreeks 
1878 werd de grutterswinkel voortgezet door de timmerman-winkelier Leen-
dert J a n Griffioen,31 die later de inpandige woning nummer A 141 betrok. 
De winkelbediende Jacob de Bruin, geboren te Breukelen-Nijenrode in 1843, 
was al in 1879 met vrouw en vijf kinderen van A 141 naar de bovenwoning 
van Het Keyserrijck verhuisd. Die had toen, evenals de winkel, het nummer 
A 140. In 1890 werd dit veranderd in nummer A 178 en in 1920 werd het 
Dannegracht 8. 

Toen Leen Griffioen omstreeks 1889 zijn kruidenierswinkel3 2 n a a r een 
vrijgekomen drogisterij in de Kerkstraat verplaatste, werd Jacob de Bruin 
zelfstandig winkelier in Het Keyserrijck. Hij zal geen kru idenierswaren 
meer hebben verkocht maar tabaksartikelen, want in de Burgerlijke Stand 
van 1885 werd zijn beroep gewijzigd in: "winkelier en tabaksbediende"; in 
1890 stond achter zijn naam: "winkelier en meesterknecht op een sigaren
fabriek". Zijn vrouw zal toen de winkel hebben verzorgd, want Jacob werkte 
in de sigarenfabriek van H.G. de Bruyn, die gevestigd was in de voormalige 
orangerie op de buitenplaats Vreedenoord. Met de spelling van namen nam 
de ambtenaar der secretarie het niet zo nauw, want de drie jongste kinderen 
van Jacob werden in het Bevolkingsregister ingeschreven met een y, dus als 
De Bruyn. De in 1874 geboren zoon Hendrik de Bruyn begon, nadat hij om
streeks 1900 de winkel had overgenomen, op de zolder van Het Keyserrijck 
een eigen sigarenfabriek. Daar vonden op den duur zo'n tien s igarenmakers 
werk. 3 3 Op maandag deden die het wat kalmer aan, want dan was hun baas 
n a a r Amsterdam om tabak in te kopen. De zaak ging toch goed, want er 
kwam een kerfmachine die aanvankelijk met de hand werd aangedreven, 
la ter door een elektromotor. In de crisisjaren gingen fabriek en winkel zo 
achteruit , dat De Bruyn de zaak opgaf en een sigarenwinkel-boekhandel in 
Harmeien begon. Van 1930 tot 1935 huurde sigarenhandelaar Doris Ver
meulen Het Keyserrijck. 

Het bezit van de families Griffioen en Van Santen 

In 1888 verkocht het rooms-katholieke kerk- en armbestuur de huizen en 
de steeg in de Koekenbuurt aan Hendrik Griffioen. Die was daarmee eige-

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 8, nr. 4, 1993 



180 

naar geworden van het hele huizenblok tussen de Danne en de "werf van 
Stam". Na zijn dood in 1891 erfden Leendert Jan Griffioen en diens zwager 
Dirk Jacobus van Santen dit deel van zijn bezittingen.34 T i m m e r m a n Van 
Santen werd in 1924 alleen eigenaar en na zijn dood in 1928 kwam het blok 
aan zijn drie zoons Hendrik, Arie en Dirk Jacobus.3 5 

De vijf huizen en de loods aan de Dannegracht werden in 1938 het eigen
dom van schilder Hendrik van Santen.3 6 Het Huys te Keyserrijck met de 
stal, het koetshuis en een woning op de binnenplaats kwamen toen aan Dirk 
Jacobus van Santen J r en Arie van Santen.3 7 Zij verhuurden in 1935 de win
kel voor ƒ 7 per week aan M.N.J. van Kralingen. Deze toen 21-jarige zoon 
van een Leerdamse boekhandelaar begon in Het Huys te Keyserrijck een 
eigen boekhandel. Toen hij na de oorlog met zijn gezin een gerieflijker huis 
aan de Looyersdijk betrok, verhuurde hij de bovenwoning aan de zojuist ge
trouwde kapperszoon J.N. de Jong. Die woonde er van 1946 tot 1951. Daarna 
werd de verdieping dienstwoning voor de medewerkers in de boekhandel: G. 
van Dommelen (tot 1956), R. Postma (tot 1959) en J. Groot (tot 1965). 

Afb. 6. De afbraak van het voorste deel van Het Keyserrijck in 1965. De gemeentewerk
lieden zijn: R. Hoogeveen, ?, W. Brouwer, G.J. Ruizendaal en P. Goris (foto mej . A.F. de 
B r u i n ) . 
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Afb. 7. De melkwinkel van W.C. Pfeiffer, Dannes t raa t 29, vlak voor de afbraak in februari 
1971 (foto uit Archief Gemeente Breukelen). 

Van Santen verkocht op 1 juli 1955 de gebouwen aan Van Kralingen.38 

Toen de familie H. Cazant in december 1959 naar de Herenstraat was ver
huisd, werd de woning Dannegracht 7 bij de boekwinkel getrokken. Van 
Kralingen verkocht zijn panden in 1960 en 1964 aan de Gemeente Breukelen. 
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Afb. 8. He t laa ts te stukje van Het Keyserrijck in februari 1971, gezien vanui t he t zuid
westen (foto uit Archief Gemeente Breukelen). 

De verkoop in 1964 was een ruilovereenkomst met bijbetaling door de Ge
meente Breukelen, die het winkelpand Herenstraat 4 beschikbaar stelde. 

De oude winkel op de Dannegracht werd het eerste kwar taa l van 1965 
voor ƒ 200 per maand verhuurd aan W. Balk, die toen zijn winkel in huis
houdelijke artikelen aan de Herenstraat 6 - 8 liet verbouwen. De afbraak van 
Het Huys te Keyserrijck vond plaats in 1965 (zie Afbeelding 6). Daarmee ver
dween helaas een fraai gebouw met een rijk verleden uit ons dorpsbeeld. De 
gevelstenen met de naam van het pand en met de opschriften "Anno" en 
"1661" zijn ook spoorloos verdwenen.39 

Het zuidelijke deel van Het Keyserrijck 

De al in 1753 genoemde afzonderlijke woning40 in het zuidelijke deel van 
Het Keyserrijck kreeg bij de verbouwing in 1884 een eigen kadas ternummer 
(Sectie C nr. 1377, huis 85 el). Het huisnummer A 147 werd in 1890 gewijzigd 
in A 179 en na 1920 werd het Dannestraat 29. 

Volgens het bevolkingsregister woonde metselaar Cornelis de Haas er tot 
1886 en kwam in 1887 slager Jan Roosendaal er zijn bedrijf uitoefenen. In 
1911 betrok deze een groter pand in de Achters t raat (nu bloemenhandel 
Bonhof, Kerkbrink 24). Veehouder-melkboer R.J. van Stam woonde er daar
na tot hij in 1913 verhuisde naar een boerderij aan de Broekdijk (nu num-
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mer 18). De volgende bewoner was de 24-jarige melkboer Anton Pfeiffer. Vijf
entwintig j aa r later, in 1938, kon deze het pand kopen,41 w a a r n a hij het 
uitbreidde met 23 vierkante meter, afkomstig van het koetshuis en twee aan
grenzende huizen in de Koekenbuurt met de kadasternummers 29 en 30. In 
1951 zette zijn zoon W.C. Pfeiffer de melkhandel voort. 

Ook dit deel van Het Keyserrijck moest wijken voor de geplande rijksge
bouwen. Het duurde erg lang voordat Pfeiffers zaakwaarnemer met de Ge
meente Breukelen overeenstemming bereikte over de koopprijs. Dit laats t 
overgebleven deel van de oude bebouwing stond jarenlang op het verder al 
kaalgeslagen terrein. De ergernis en de spanning bezorgden de eigenaar 
een hartinfarct. Tenslotte vond in 1969 een ruiling plaats met het leegstaan
de winkelpand Dannestraat 2. In februari 1970 werd het oude pand afgebro
ken (zie Afbeeldingen 7 en 8). 

Noten 

1 H.J . van Es, 1993a. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen (1). Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 1, blz. 33-45. (De vierde regel van noot 38 
op blz. 44 bevat een fout: 1763 moet 1673 zijn.) 

2 H.J . van Es, 1993b. Tussen 's-Heerenwagenweg en Danne te Breukelen (2). Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 8, nr. 2, blz. 101 - 108. 

3 Archief Dorpsgerechten (Rijksarchief te Utrecht) , inv. nr. 369, Gerecht Breukelen-Nij-
enrode, notulen van de provisionele municipaliteit op 20 en 21 februari 1795. Zie ook: 
H . J . van Es, 1991. De Oude Bat ter i j op boerderij Cromwijk. Tijdschrift His tor ische 
Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 3, blz. 122. 

4 H J . van Es, 1993b, blz. 105. 
5 Archief Dorpsgerech ten , inv. nr . 361 , Notu len Munic ipa l i te i t van B r e u k e l e n d.d. 

1.5.1798. 
6 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), Uytzet t inge van 

Dorpslasten en Kostergeld 1720 - 1810. 
7 Rijksarchief te Utrecht , Afd. Topografische Atlas: Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel 

van grondeigenaren in de Gemeente Breukelen-Nijenrode, sectie C genaamd Ot ter -
spoorbroek. 

8 J a n Bots, geboren te Nieuwkoop en overleden te Breukelen-Nijenrode op 14.9.1849 in de 
leeftijd van 73 jaar . Blijkens de akte was hij al grutter, toen hij op 15.7.1814 bij de Bur
ger l i jke S t a n d van Breukelen-Ni jenrode he t overlijden aangaf van zijn 15-jarige 
dochter Kaatje. Zijn beroep van grutter werd ook genoteerd, toen hij op 26.7.1820 de ge
boorte meldde van een zoon Gijsbertus en op 17.6.1822 van een dochter Clazina. 

9 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode (Gemeentehuis te Breukelen), art. 203, nr . 1-7. 
10 Interview op 21.4.1988 met de heer J.N. de Jong, die van 1946 tot 1951 op de bovenverdie

ping van Het Keyserrijck woonde. Het huis was toen al in een slechte s taat : he t dak ver
toonde zoveel kieren, dat de sneeuw vaak van de zoldervloer verwijderd moest worden. 

11 Archief Gemeente Breukelen-Ni jenrode, (nieuw) inv. nr. 2, Notulen G e m e e n t e r a a d 
1839 - 1851. Op 3.12.1845 werd besloten aan de behoeftige mannen werk te verschaffen 
door de Kerkstraat en Nieuwstraat opnieuw te laten bestraten. De gemeente leverde het 
m a t e r i a a l en "de commissie tot verzorging der behoeftigen" nam he t werkloon voor 
h a a r rekening. De "uitkomende stenen" werden ter beschikking van de Commissie ge
steld, om die te gebruiken voor de bestrat ing van het zuidelijke deel van de Dannes t raa t , 
"in eigendom toebehorende aan de Protes tantse Kerk te Breukelen en den Heere A.A. 
Kok". De heer Kok was toen eigenaar van Boom en Bosch. Het straatgedeelte voor de 
Brouwerij was nog in bezit van de Hervormde Gemeente, die vroeger de he le "Kerk-
weg" in eigendom zal hebben gehad. 

12 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, (nieuw) inv. nr. 2, Notulen G e m e e n t e r a a d 
1839 - 1851. Raadsvergadering van 3.7.1845. 

13 Archief Gemeente Breukelen-Ni jenrode, (nieuw) inv. nr. 1, Notulen G e m e e n t e r a a d 
1832 - 1839. Raadsvergadering van 10.11.1837. 

14 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, (nieuw) inv. nr . 2, Notulen G e m e e n t e r a a d 
1839 - 1851. Raadsvergadering van 2.10.1839. 

15 Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, (nieuw) inv. nr. 2, Notulen G e m e e n t e r a a d 
1839 - 1851. Raadsvergaderingen van 28.6.1839, 2.10.1839 en 27.12.1839. De kerkvoog-
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den hadden eerst ƒ 2000 gevraagd als tegemoetkoming in de op ƒ 5100 geschatte res taura
tiekosten der toren. De Gedeputeerde Staten hadden op 22.3.1839 geadviseerd dit verzoek 
af te wijzen, omdat de kerkvoogden en notabelen in 1830 vrijwillig he t eigendom van de 
kerktoren hadden behouden en zich duurzaam met het onderhoud hadden belast . Het 
verzoek om een jaarlijkse subsidie van ƒ 100 werd in 1839 eveneens door de gemeente
r a a d afgewezen. 

16 Clazina Bots trouwde op 2.8.1846 met de grut ter Willem Adriaan van Berkestein, gebo
ren 24.1.1825 te Breukelen-St. Pieters, waar zijn vader korenmolenaar was. 

17 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, ar t . 381, nr. 1-7. 
18 Zie H.J . van Es, 1991. De korenmolen van Breukelen in de 17de tot 19de eeuw. Tijd

schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 6, nr. 2, blz. 68 - 80. 
19 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, ar t . 460, nr. 2-8. 
20 Bevolkings Register Breukelen-Nijenrode 1860 - 1875, huisnummer A 128 (= h e t vroege

re A 122): Hermanus Houtman, geb. Delft 6.12.1820, N.H., grut ter (komt 8.4.1862 van 
Amsterdam) met vrouw en vier kinderen (gaat in februari 1868 naar Utrecht) . 

21 Mijndert van Waart , geb. Enkhuizen 30.8.1841, overl. Utrecht 1925, kwam in 1869 met 
zijn gezin uit Haarlem. Op 22.11.1879 kreeg hij vergunning tot he t oprichten van een 
stoomgrutmolen in de Herenst raat . Hij was notabel in de Nederlandsche Hervormde 
Gemeente , maar voelde zich daar niet thuis . Hij sloot zich aan bij de "Vrienden der 
Reformatie" die apa r t e samenkomsten b e l i j d e n en op 31.10.1888 de Nede rdu i t s ch 
Gereformeerde Kerk van Breukelen inst i tueerden. Zie H.J. van Es, 1993. Geschiedenis 
van de Gereformeerde Kerk van Breukelen, Stichting Historische Reeks Breukelen / 
Uitg. Verloren, Hilversum, blz. 36, 45 - 55 en 269. 

22 Het huis Sectie C nr. 33 besloeg 24 el en was door een steeg gescheiden van he t "Grote 
Huis", Sectie C nr. 27, dat een oppervlakte had van 1 roede 40 el. Het zou wel eens het 
"huisje aan de Danne" kunnen zijn, dat voor de weduwe Van der Horst was gebouwd en 
waarvan de waarde in 1768 op ƒ 450 werd geschat. De twee aangrenzende huizen besloe
gen ieder 30 el en waren in het kadaster opgenomen als nr. 34 en 35. 

23 Archief Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. A 226. Op 14.7.1960 als Sectie C nr. 2109 
door mevr. J . van Santen-Hoogervorst voor ƒ 8000 verkocht aan de Gemeente Breuke
len. Dannegracht nr. 3 bracht een huur op van ƒ 2,80 per week, de beide andere huizen 
deden ƒ 3,50 per week. 

24 Archief Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. B 136, Correspondentie inzake voorbe
reiding en vaststelling van Saneringsplan 1954 - 1964. 

25 K a d a s t r a l e legger Breukelen-Nijenrode, ar t . 514, nr. 6-11. Hendr ik Griffioen, geb. 
Oudhuizen (Wilnis) 23.12.1822, overl. Breukelen-Nijenrode 17.9.1891, kocht op 6.9.1854 
de drie huizen en de t immerwerkplaats van Mijndert Meijers aan de Brouweri j . Hij 
was weduwnaar en ging er wonen met zijn zoon Leendert Jan , geb. Mijdrecht 30.4.1849. 
Uit zijn tweede huwelijk werd op 22.12.1855 dochter Antje geboren, die met de t immer
m a n Dirk Jacobus van Santen zou trouwen. Zijn vierde vrouw, Magdalena Moen met 
wie hij in 1869 trouwde, schonk hem op 24.6.1869 een zoon Arie. Die zette van 1891 tot 1920 
de t immerzaak voort, en was architect van onder andere de gereformeerde kerk en de 
tekenschool. Van 1920 tot 1926 was hij gemeente-opzichter en woonde hij aan de St raa t 
weg, wijk B nr. 207 (nu nr. 188). 

26 Dirk Jacobus van Santen, geb. Breukelen-Nijenrode 23.6.1853, overl. a ldaar 5.3.1928, 
woonde Achterstraat A 110 (in 1924 werd dit Brugstraat 27, nu is het Kerkbrink 16). In 
1884 ontwierp en bouwde hij, samen met zijn compagnon M. van de Grampel, he t post
kantoor Straatweg 90. Zijn oudste zoon Hendrik, geb. Breukelen-Nijenrode 23.10.1880, 
werd huisschilder en woonde Kerkstraat A 41 (nu Kerkbrink 1). De tweede zoon Arie 
van San ten , geb. Breukelen-Nijenrode 10.11.1882, werd bakker en kok in Den Haag. De 
jongste zoon Dirk Jacobus van Santen J r , geb. Breukelen-Nijenrode 21.9.1885, werd 
t immerman in he t bedrijf van zijn vader en woonde Achterstraat A 106. Later werd hij 
koster van de hervormde kerk en woonde toen Rijksstraatweg 41. 

27 Archief Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. A 84. De verklaring van 24.2.1955 is 
toegestuurd aan eigenaar Hendrik van Santen en aan de bewoners J . Hensbergen en A. 
Hoog land . 

28 Archief Gemeente Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. A 223. 
29 In een interview op 12.4.1988 vertelde de toen 82-jarige heer Boekweit mij, dat hij en zijn 

vrouw op de zolder onder het onbeschoten dak sliepen. De baby werd 's winters bij de ko-
lenkachel in de huiskamer gezet om warm te blijven. Hij had daa rna he t dak met kar 
ton van lijnkoekendozen bet immerd en vervolgens behangen. Het kar ton kwam van de 
firma Kasteleyn, waar zijn vader 50 j aa r en hijzelf 45 jaar lang heeft gewerkt . Het hu i s 
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aan de Dannegracht huurde hij voor ƒ 3 per week; voor water en licht betaalde hij onge
veer ƒ 2, zodat hij per week zo'n ƒ 10 overhield voor levensonderhoud. 

30 Archief Gemeente Breuke len 1949 - 1988, inv. nr. A 227. Na onderhandel ingen op 
6.4.1960 te koop aangeboden; op 8.4.1960 raadsbesluit tot aankoop tegen de vraagprijs 
van ƒ 5500; goedkeuring Gedeputeerde Staten op 30.5.1960; overdracht aan Gemeente 
Breukelen op 1.11.1960. De huuropbrengst van de schuren was ƒ 24 per maand, maar 
werd toen de huurders die weigerden te betalen op 2.2.1962 met terugwerkende kracht ge
steld op ƒ 20 per maand. 

31 Leender t Jan Griffioen, geb. Mijdrecht 30.4.1849, overl. Breukelen-Nijenrode 6.3.1938, 
was gehuwd met Lucy Flora van Donselaar, geb. Ju tphaas 12.2.1859 en kreeg zes kinde
ren . Hij verhuisde van Dannegracht A 141 naar Kerks t raa t A 19 (nu Kerkbrink 15). 
Zijn zoon Hendrik, geb. 3.4.1885, werd t immerman, zijn zoon Arie J a n Johannes , geb. 
21.11.1887, nam de kruidenierszaak-meubelhandel in de Kerks t raa t over. Leendert Jan 
verhuisde toen naar de Herens t raa t (nu nr. 42). 

32 Mevrouw A. Pfeiffer-Groen vertelde mij in een interview op 20.9.1993, dat zij in 1951 op 
hun zolder, die vroeger van Het Keyserrijck was geweest, nog een oude partij stalbezems 
had aangetroffen. Waarschijnlijk hebben die tot de winkelvoorraad van Griffioen be
hoord. 

33 Interview op 13.11.1987 met Jacob de Bruyn te De Meern, die op 16.9.1905 in Het Keyser
rijck geboren werd. De la tere minister-president Willem Drees, die met een nicht van 
vader Hendrik de Bruyn was getrouwd, heeft meermalen zijn familie in Breukelen be
zocht en in Het Keyserrijck gelogeerd. 

34 Kadast ra le legger Breukelen-Nijenrode, art. 847 en art . 892. 
35 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, art. 1660. 
36 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, art . 1090, nr. 6-12. 
37 K a d a s t r a l e legger Breukelen-Ni jenrode , ar t . 1604. Volgens de notar ië le akte van 

20.5.1938 was D.J. van Santen J r toen de enige eigenaar. De panden Dannegracht 7 en 8 
kocht hij voor ƒ 5050, het pakhuis en woonhuis nr. 6 voor ƒ 1250. In het Archief Gemeente 
Breukelen 1949 - 1988, inv. nr. B 276 bevindt zich een uittreksel uit die boedelscheiding 
tussen de erfgenamen van wijlen Hendrik Griffioen als eigendomsbewijs bij de ver
koop in 1955. 

38 Kadas t ra le legger Breukelen-Nijenrode, art. 1970, nr. 1 en Archief Gemeente Breuke
len 1949 - 1988, inv. nrs . A 227 en B 276. 

39 Zie de foto in Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 5 (1990), nr. 1, blz. 30. 
De Historische Kring Breukelen zou graag informatie ontvangen waar deze stenen zich 
t h a n s bevinden. 

40 Archief Dorpsgerechten, inv. nr. 368, fol. 51, d.d. 2.11.1753: "een Huysinge en Erven tot 
drie wooningen geappropieert genaemt Keyserrijk" en fol. 265, d.d. 22.12.1774, waarin 
s taat : "geappropieert tot twee wooningen benefens een huysie daer naas t s taande en ge-
leegen in den dorpe van Breukelen op de hoek van de dans t raa t genaamt 't Keyserrijk". 

41 Kadastrale legger Breukelen-Nijenrode, art. 1568, nr. 4. 

Correctie 

B. Barelds, De bakker op de hoek van Spengen, jaargang 8, nr. 3: 

In het kopje op blz. 119 moet 'vestigingsvergunning' worden vervangen door 
'hinderwetvergunning'. Op blz. 120, 6de regel van onderen, moet het woord 
'waren' worden geschrapt . 

Met excuses van de redactie. 
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Het tiendblok Otterspoor vóór 1811 

R.H.C, van Maanen 

Kamelenspoor 385, 3605 TC Maarssen 

Tot in het begin van deze eeuw hadden de landbouwers te maken met een 
eeuwenoude "aanslag" op hun inkomen, namelijk de t ienden, i-2-3-4 Dit wa
ren zakelijke lasten, gevestigd op onroerende goederen en bestaande uit een 
bepaalde hoeveelheid van de opbrengst van de oogst of een hiervoor in de 
plaats komend bedrag. 

Tijdens mijn archiefstudies ten behoeve van de Historische Kring Maars
sen vond ik ook informatie over de tienden die geheven werden in Otterspoor, 
gelegen in Breukelen-St. Pieters (Afbeelding 1). Deze worden hier beschre
ven, in samenhang met gegevens uit de wijdere omgeving. 

Tienden waren in de praktijk een eenzijdige verplichting: de lasten voor 
de landbouwer, de lusten voor de tiendheffer. De landbouwer diende een tien
de of een elfde deel van de opbrengst van de oogst af te s taan aan de tiendhef
fer. 

Aan de hand van een voorbeeld kan dit worden toegelicht. In 1823 stelde 
de schout van Maarsseveen een oogstopgave op.5 Als we er van ui tgaan dat 
er tiend werd geheven en we nemen het gewas tarwe als voorbeeld, dan krij
gen we het volgende beeld: 

totale opbrengst was 128 mud 
minus 10% tiendheffing = 12,8 mud 115,2 mud 
minus zaaigoed = 15 mud 100,2 mud 

Als er geen tiendheffing was geweest, zou de totale opbrengst voor de 
landbouwer normali ter (minus het zaaigoed van 15 mud) 113 mud zijn ge
weest; na de tiendheffing was het 100,2 mud. 

De tiendheffer kon de tiend ook verpachten of verkopen; verkocht werd 
dan het aandeel in de oogst waarop de tiendheffer rechten kon doen gelden. 
De koper van dit "oogstaandeel" - de tiendpachter - werd evenals de landbou
wer geconfronteerd met een eenzijdige verplichting. Dit wordt bijvoorbeeld 
duidelijk geïllustreerd door de bepalingen in de voorwaarden voor de ver
pachting van de tiend in 1753.6 Alle rampen die de t i endpachte r konden 
overkomen - watersnood, brand, roof etc. - waren voor zijn rekening, daar de 
"Heeren Vercopers dese tienden stoten met de Voet", met andere woorden de 
tiendheffers waren alleen geïnteresseerd in het incasseren van hun aan
deel. 

Een heel oud "belasting" recht 

In de bijbel wordt al gesproken over tienden. Nadat Abraham een over
winning had behaald, offerde hij een tiende van zijn buit aan God. 

Ook Mozes besteedde in zijn wetgeving aandacht aan tiendheffing. Men 
werd verplicht van de opbrengst van de veld- en boomvruchten en het vee een 
tiende te offeren aan God, uit te betalen aan de Levieten die als priesters de 
gemeenschap dienden. 

In Nederland is t iendrecht van kerkelijke oorsprong; het wordt al ge
noemd in een schenkbrief uit 753 gericht aan de St. M a a r t e n s k e r k te 
Utrecht. 

In de loop der tijden geraakte de bevoegdheid tot het heffen van tienden 
geleidelijk voor een groot deel in handen van adel en patriciaat. 

Het tiendblok Otterspoor was in het bezit van het Kapittel van Sint Pieter. 
Vermoedelijk rond 1048 heeft de bisschop de rechtsmacht over dat gebied, in-
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Afb. 1. Kaartje van de gemeente Breukelen-St. Pieters uit 1868, met l inks onder aangege
ven de positie van het gebied Otterspoor: het gedeelte van Breukelen-St. Pieters dat is gele
gen aan de westkant van de Vecht. 

clusief de aanspraken op de tienden, als allodium aan dat kapittel overge
dragen. Aanvankelijk beheerde de proost de opbrengst van de tiende; vanaf 
1228 was het kapittel rechtstreeks verantwoordelijk.7 

Tegen tienden werden in de loop der tijd verscheidene bezwaren geuit. 
Een van de voornaamste bezwaren was dat landbouwers niet zouden worden 
gestimuleerd in hun bedrijven te investeren. Immers, pas wanneer het ren
dement van de investeringen boven de 10% uitkwam werd het interessant 
voor de landbouwer, daar anders de netto opbrengst zelfs minder was door 
de tiendheffïng dan vóór de investeringen. 

Verschillende soorten tienden 

In het tiendrecht maakte men in Nederland in de Middeleeuwen en daar
na verschil tussen domaniale tienden en novale tienden. Domaniale t ienden 
werden geheven op de van oudsher in cultuur gebrachte gronden, terwijl 
novale tienden werden geheven over nieuw ontgonnen woeste gronden, bij
voorbeeld venen. 

Een tweede onderscheid werd gemaakt tussen de grote (= koren of grove) 
tienden, de kleine of smalle tienden en de krijtende tienden. Onder de grote 
t ienden vielen de granen en de zaden zoals bijvoorbeeld koolzaad. Onder de 
kleine tienden vielen onder meer de erwten, bonen, wortelen, hooi en gras. 
De krijtende tienden, ook wel beesten-, lammer-, levende of bloedige tienden 
genoemd, waren verschuldigd over het vee. 
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Afb. 2. Het afdragen van de tienden in de Middeleeuwen (17de-eeuwse kopergravure , over
genomen ui t A. Waas, 1964. Die Bauern im Kampf um Gerechtigkeit. München) . 

Bleef een tiendplichtig stuk land tijdelijk onbebouwd, dan "sliep" he t 
t iendrecht; men sprak dan van slapende tienden. 

Ge wijzigde situatie in en na de Franse Tijd 

Tijdens de Franse overheersing werden de kapittels opgeheven. H u n be
zittingen, waaronder het recht om tienden te heffen, werden vanaf 1 j anuar i 
1811 beheerd door het Staatsdomein, vanaf 1814 het Kroondomein. 

In 1792 nam de Franse Nationale Conventie (Convention Nationale) het 
besluit dat in de door Franse troepen bezette of nog te bezetten landen tien
den afgeschaft zouden worden, een en ander op basis van een decreet date
rende uit 1789. 

Vijfjaar later werd in de Bataafse Republiek een ontwerp-constitutie op
genomen dat tienden afkoopbaar dienden te zijn en dat er geen novale tien
den op grond meer konden worden gevestigd. 

Uiteindelijk bleef alles bij het oude en in 1814 werden de heerlijke rechten 
hersteld. Men kon het tiendrecht echter in goed overleg nog wel afkopen. 

Tiendrechten werden vaak verpacht 

Zoals gezegd konden de tienden in ons land van oudsher door de recht
hebbende worden verpacht. Dit gebeurde of per jaar, of per periode van 3 tot 5 
jaar . Ondanks de publieke veiling was het een selecte groep personen die als 
pachter optrad. In de 19de eeuw vonden dergelijke publieke veil ingen in 
Maarssen plaats in de herberg De Reizende Man, onder toezicht van een no
ta r i s . 8 
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Door de pachter moesten borgen worden gesteld, als extra zekerheid dat 
aan de aangegane verplichtingen zou worden voldaan. Gewoonlijk stonden 
twee mensen borg, die zelf dat jaar (meestal) ook tienden pachtten. De pach
ters hielpen zo elkaar. 

Voordat de veilingen plaatsvonden, werden de desbetreffende tiendblok-
ken eerst gekerfd. Dit hield in dat werd bekeken welke gewassen dat jaar ge
teeld werden, de opbrengst werd getaxeerd en op basis daarvan werd de 
pachtprijs vastgesteld. 

In de praktijk kwam het erop neer dat de pachter meestal zijn pacht 
terug verdiende doordat de marktprijzen van de gewassen hoger lagen dan 
vooraf getaxeerd was. Het kon echter ook nadelig voor hem uitpakken. De 
rechthebbende moest hoe dan ook altijd de pachtprijs betaald krijgen. De 
pachter droeg het ondernemersrisico van deze belastingtransactie. 

De tiendpachters waren ingevolge de pachtcontracten gehouden aan een 
heel scala van verplichtingen. 

De tiendpachter diende de tiendplichtigen te houden aan hun plichten, 
iets wat hem niet altijd even populair maakte. 

Indien binnen een tiendblok een nieuw gewas werd verbouwd en wel op 
een plaats waar dit nooit tevoren was gebeurd, moest de tiendheffer alsnog 
hiervan in kennis worden gesteld indien hij hier niet van op de hoogte was. 
Tenzij hij hiertoe toestemming had verkregen, mocht de t iendpachter echter 
niet zelf de tiend over dit gewas uitzetten. Ook diende de tiendheffer op de 
hoogte gesteld te worden indien binnen het tiendblok landerijen voorkwa
men die voor de eerste keer gescheurd waren en tot bouwland bemaakt. De 
dan hierover te heffen novale tiend mocht niet door de tiendpachter worden 
uitgezet, tenzij dit duidelijk in het contract was vermeld. 

Dank zij een contract opgesteld voor de verpachting van de Allemans-
tiend in Nieuw-Maarsseveen weten we de gang van zaken in de 19de eeuw 
bij het uitzetten van de korentiend.9 

De tiendpachter was sinds 1811 verplicht een vijfde deel van de door hem 
ontvangen tiend af te s taan aan de eigenaar van de tiendplichtige landerij
en; vier-vijfde deel van de tiend kwam aan de tiendpachter toe. 

Wanneer de tiendpachter het voornemen had de tiend uit te gaan tellen, 
dienden de eigenaren en de gebruikers van de landerijen vroegtijdig te wor
den gewaarschuwd, zodat zij hierbij aanwezig konden zijn. 

Bij het uittellen van de korentienden moesten op elke vijfde bos of hoop 
twee takjes worden gestoken en op iedere vierde bos of hoop één takje. Verder 
moesten de overige hopen zo worden uitgeteld dat het aan de grondeigenaar 
toekomende vijfde deel van de tiend was gewaarborgd. 

De bossen die bestemd waren voor de grondeigenaren moesten worden 
verzameld en op hopen worden gezet. Hetzelfde gold voor het gewonnen 
zaad; na het dorsen diende elke vijfde mud of schepel (= V4 mud) gereser
veerd te worden voor de grondeigenaren. Wanneer de geoogste hoeveelheid 
te gering was om een verdeling in mudden of schepels mogelijk te maken, 
diende men gebruik te maken van een kleinere maat. 

Bij de aardappelen kon, in plaats van verrekening in natura , een vergoe
ding worden betaald van 11 stuivers 4 penningen ter vervanging van het 
hondgeld (groot 14 stuivers en 4 penningen); de resterende 3 stuivers waren 
bestemd voor de grondeigenaren. Ook van de vruchten aan de wortel han
gende diende steeds weer een vijfde deel van de tiend gereserveerd te worden 
voor de grondeigenaar. 

Systemen van tiendhefifing 

Er waren twee systemen van tiendheffing in Nederland. Samen met Hol
land en Zeeland werd in grote delen van Utrecht het blok- of cirkelsysteem 
toegepast, in overige delen van Nederland het kampsysteem. Nadeel van het 
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bloksysteem was dat pas wanneer alle akkers die binnen een dergelijk blok 
lagen, tiendvrij gemaakt waren, het tiendblok ophield te bestaan. 

Onder een tiendblok verstaat men een complex van akkers met een eigen 
naam. Een tiendgebied bestaat uit een aantal tiendblokken behorende aan 
een tiendgerechtigde. 

Bij het kampsysteem waren alleen de bouwlanden - liggende op de kam
pen - tiendplichtig, dit in tegenstelling tot de woeste gronden, die deel uit
maakten van het gemeenschappelijk bezit. 

Ook bij het tiendbloksysteem waren bijvoorbeeld graslanden uitgezonderd 
van de tiendheffing. De beesten- of krijtende tiend werd per totale gemeente 
geheven. 

Soorten en hoogten van de heffingen in Otterspoor in 1907 

De meest gedetailleerde en nauwkeurige gegevens over het systeem en de 
hoogte van de tiendheffingen dateren uit de latere jaren. Daarui t licht ik een 
voorbeeld: 

De tiendplichtige gewassen in het tiendblok Otterspoor waren (in 1907)10 

tarwe, rogge, haver, gerst, erwten, bonen, wikke, hennep, tabak, koolzaad, 
aardappelen en wortelen. 

Van de eerste acht gewassen was steeds de tiende schoof verschuldigd na 
aftrek van 1/5 voor de grondbelasting; in de praktijk hield dit dus steeds 2 
van elke 25 schoven in. 

Voor tabak was toen ƒ 7,- per hectare verschuldigd na aftrek van 1/5 voor 
de grondbelasting, dus ƒ 5,60 per hectare. 

Voor koolzaad was de elfde hectoliter verschuldigd na aftrek van 1/5 voor 
de grondbelasting, dus 8 van elke 110 hectoliters. 

Voor aardappelen en wortelen was ƒ 4,90 per hectare verschuldigd na af
trek van 1/5 voor de grondbelasting, dus ƒ 3,92 per hectare. 

Voor varkens en lammeren was één van elk tiental jonge dieren verschul
digd of 1/10 van de waarde van de jonge dieren op de leeftijd van 6 weken. 
Voor bijen was 1/10 van de waarde van de jonge zwermen verschuldigd 
onder aftrek van de waarde van de korf. In 1849 moesten twee huizen in dit 
tiendblok de krijtende tiend betalen. 

Bron van landbouwhistorische kennis 

Dank zij de kerfcedullen kunnen we een beeld krijgen van welke gewas
sen verbouwd werden en op welke schaal in dit gebied.11 

Om een duidelijk beeld te krijgen zijn alleen oogstopgaven onvoldoende. 
Naast onder meer het klimaat en de bodemsoort speelde de hoeveelheid zaad 
die nodig was voor een bepaalde opbrengst, een belangrijke rol. De gegevens 
hierover zijn zeer schaars. Gelukkig beschikken we over één opgave die in 
1823 door de schout van Maarsseveen werd opgesteld. Deze volgt hier dan 
ook integraal (Tabellen 1 en 2). Interessant is ook om de cijfers in Tabel 1 te 
vergelijken met de gemiddelde resultaten voor Nederland als geheel (Tabel 
3). 

Het grootste deel van de opbrengst zal voor eigen gebruik bestemd zijn ge
weest, het resterende deel voor de markt. Om een idee te krijgen met welk 
doel bepaalde gewassen werden geteeld, is gebruik gemaakt van proefne
mingen uit 1827. Opgegeven werd voor rogge en tarwe hoeveel een mud van 
deze graansoorten opbracht aan meel voor het bakken van brood (Tabel 4). 
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Tabel 1 

Hoeveelheid zaai- en pootgoed en de opbrengst van een morgen land (Maarsseveen, 1823) 

Nodig voor zaaien 
en poten (mud) 

Opbrengst per 
morgen (mud) 

rogge 1 
gerst lV2 
have r lx/2 
bonen l*/2 
erwten lX/4 
boekweit lV2 
aardappelen 15 zakken 

9 
9 

11 
11 
10 
8 

10 
90 zakken 

Tabel 2 

Oogstopbrengsten (Maarsseveen, 1823) 

totaal 
(mud) 

nodig voor zaaien 
en poten (mud) 

resteert 
(mud) 

tarwe 128 15 
rogge 21 2V2 
gerst 52 7 
haver 26 3V2 
bonen 72 9x/2 
erwten 48 8 
boekweit — — 
aardappe len 720 zakken 120 zakken 

113 

18x/2 
45 
22V2 
62x/2 
40 

600 zakken 

Tabel 3 

Verhouding zaaizaad : opbrengst in Nederland in 181212 

Gemiddelde 
verhouding 

M i n i m u m M a x i m u m 

tarwe 8,0 
have r 12,5 
gerst 12,5 
rogge 8,5 

5,0 
6,0 
8,0 
6,0 

12,0 
20,0 
22,0 
11,0 

Tabel 4 

Opbrengsten aan meel van een mud graan. A = het zuiver gewicht van een mud na aftrek
ken van t a r r a en verstoven meel; B = het aantal Nederlandse ponden brood uit een mud 
(een Neder lands pond was toen gelijk aan een huidig kilogram) 

A B 

brood van rogge 
brood van ongebuild tarwemeel 
brood van grof gebuild tarwemeel 
brood van fijn gebuild tarwemeel 

68 
74 
75 
73 

97V2 
106 

78 
58 
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Afb. 3. Aantal tiendplichtige morgens in Otterspoor welke in de jaren 1741 - 1775 bebouwd 
waren met bonen, erwten, zaad en aardappelen. 
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Afb. 4. Aantal tiendplichtige morgens in Otterspoor welke in de jaren 1775 - 1810 bebouwd 
waren met bonen, erwten, zaad en aardappelen. 
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Afb. 5. Aantal tiendplichtige morgens in Otterspoor welke in de jaren 1741 - 1775 bebouwd 
waren met tarwe, haver, gerst en rogge. 
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Aft). 6. Aantal tiendplichtige morgens in Otterspoor welke in de jaren 1775 - 1810 bebouwd 
waren met tarwe, haver, gerst en rogge. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 8, nr. 4, 1993 



194 

De praktyk 

Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw verkeerde de Nederlandse land
bouw in een crisis. Vanaf ca. 1660 begonnen de graanprijzen te dalen, ge
volgd door de prijzen van andere landbouwprodukten. Oorlogen, na tuur 
rampen en veepest zorgden voor donkere ja ren voor de landbouwers. Ook 
voor de grondeigenaren was dit een sombere periode door de tegenvallende 
bedrijfsresultaten en pachtopbrengsten en de lage grondprijzen, met een ab
soluut dieptepunt rond 1730. Vanaf 1750 trok de economie weer enigszins 
aan; vanaf 1760 begonnen de prijzen weer te stijgen, evenals de vraag naa r 
landbouwprodukten. Deze vraag werd gestimuleerd door de bevolkingsgroei 
in West-Europa en de export naar omliggende landen. Pas rond 1817 kwam 
de landbouw in een volgende recessie terecht.13 '14 '15 

Tabel 5 geeft een overzicht van de oppervlakte aan bouwland binnen Otter-
spoor waarover in een reeks van jaren tienden werden geheven. 

Tabel 5 

Totale tiendplichtige bebouwde oppervlakte in Otterspoor (1741 - 1810) 

Jaar Opp. Jaar 
„ * 
Opp. Jaar Opp. 

1741 16 1765 15,66 1789 9,5 
1742 12,6 1766 12 1790 11,5 
1743 16 1767 12,5 1791 11,5 
1744 14,5 1768 15,5 1792 11 
1745 18 1769 15,16 1793 12 
1746 18 1770 17,66 1794 12,5 
1747 16,5 1771 15 1795 12,0 
1748 17 1772 9,5 1796 12 
1749 16 1773 20,5 1797 14 
1750 16,5 1774 14 1798 16 
1751 15 1775 13 1799 9 
1752 15,33 1776 12,5 1800 14,9 
1753 15,33 1777 13,66 1801 14,5 
1754 16,16 1778 10,5 1802 16,5 
1755 15,16 1779 11,5 1803 4,66 
1756 16,66 1780 6,9 1804 13,16 
1757 16,5 1781 14 1805 12,5 
1758 15 1782 7 1806 11 
1759 14 1783 8,6 1807 9,25 
1760 14 1784 4,9 1808 10,5 
1761 12 1785 8,5 1809 11,16 
1762 14 1786 12,5 1810 10,16 
1763 15,5 1787 12 
1764 15,5 1788 8,9 

Oppervlakten in morgens (1 morgen = 6 hond = 600 roeden = 0,848 hectare). 

Verbouwd in Otterspoor werden weit (= tarwe), haver, rogge, gerst, bo
nen, erwten, wikke, zaad, aardappelen en hennep (zie Afbeeldingen 3 - 6). 

Voor een aanta l jaren zijn de beschikbare gegevens onduidelijk; opgege
ven werd toen zomerkoren (1778, 1779, 1800-1803, 1805 en 1809) en winterko
ren (1802-1803). Verder werden een aantal keren gewassen gezamenlijk ver
meld voor wat betreft de beteelde oppervlakte: 

- tarwe of rogge (1798, 1800 en 1801); 
- haver en zomergerst ( 1750,1791, 1794 en 1804); 
- haver en bonen ( 1780 en 1786); 
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- haver en erwten (1796); 
- bonen en erwten (1789, 1792-1795, 1797-1799 en 1810; bovendien in 1788 

naas t een aparte opgave voor deze twee gewassen een gezamenlijke); 
- aardappelen en kool (1769). 
Hennep werd slechts in drie jaren opgegeven, namelijk in 1746 (50 roe

den), 1747 ("nog wat") en 1771 (300 roeden). Wikke alleen in 1749 (in combina
tie met bonen) en in 1768 (300 roeden). 

Tarwe en in mindere mate bonen (tot omstreeks 1780) waren in de gehele 
periode de voornaamste gewassen. 

In 1822 werden de domaniale t ienden overgedragen aan de Algemene 
Nederlandsche Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt te Brussel; 
tengevolge van de vrijheidsstrijd in België kwam het beheer weer terug naar 
Nederland, en uiteindelijk vanaf 1856 in handen van het Rentambt Utrecht 
van het Kroondomein. 

De Tiendwet van 1907 maakte met ingang van 1 januari 1909 een einde 
aan de tienden in Nederland. 

Over de situatie vanaf 1811 hoop ik in een later vervolgartikel meer te 
schrijven. 

Noten 

1 P.C.J. Ketelaar , 1978. Oude Zakelijke Rechten. Vroeger, nu en in de toekomst. Universi
t a i r e P e r s Leiden / W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle. 

2 C.H. Slager , 1988. De Ambachtsheer l i jkheid van Oud- en Nieuw-Vossemeer en h e t 
Tiendrecht . Walburg Pers, Zutphen. 

3 M. Wintle, 1982. Plagerijen, hatelijkheden en onregt. Dutch ti thing in the n ineteenth 
century. In: Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek, Deel 44, Amsterdam. 

4 J .L . van Zanden, 1984. Tienden als bron voor de geschiedenis van de landbouw in 
Neder land in de 18e eeuw (1650 - 1810). In: A.A.G.-Bijdragen nr. 24, Wageningen. 

5 Archief Gemeente Maarsseveen (Gemeentehuis te Maarssen). 
6 Archief Kapittel van Oud Munster (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 685-3. 
7 A.L.P. Buitelaar , 1988. Breukelen in de Middeleeuwen. Landschap - bewoning - rechts

mach t . In: Convivium aangeboden aan Prof. Jkvr . Dr. J .M. van Winter bij h a a r af
scheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Uitgeverij Verloren, Hilver
sum, blz. 105-138. 

8 Archief Kroondomein van het Rentambt Utrecht (Rijksarchief te Utrecht), inv. nr. 153. 
9 Notar ieel Archief Fredrik Hendrik v.d. Helm (Rijksarchief te Utrecht) , inv. nr . 1311. 

Verpacht ing in de Vergulde Wagen van de Allemanstiend voor 1817. 
10 Archief Tiendcommissies, inv. nr. 17. Archief Rentambt Utrecht van he t Kroondomein, 

inv. nr. 269. Beide archieven op het Rijksarchief te Utrecht. 
11 Archief Kapittel van Sint Pieter (Rijksarchief te Utrecht), inv. nrs. 267, 269, 400, 278. 
12 B. Slicher van Bath, 1976. De Agrarische Geschiedenis van West-Europa 500 - 1850. Het 

Spectrum, Utrecht, blz. 364 - 365. 
13 P.C. van den Noort, 1980. Inleiding tot de Algemene Agrarische Economie. H.E. Sten-

fert Kroese, Leiden. 
14 J . H . van Stuivenberg, 1979. De Economische Geschiedenis van Neder land. Wolters-

Noordhoff, Groningen. 
15 W.H. Vermeulen, 1966. Den Haag en de Landbouw. Keerpunten in het negent iende-

eeuwse landbouwbeleid. Van Gorcum & Co., Assen. 
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De Scheendijk te Breukelen rond 1920 

Bertus Heus 
Boendermakerstraat 3, 3621 CW Breukelen 

Via mijn vader, Gijs Heus, heb ik geprobeerd er achter te komen wat voor 
soort buurtschap de Scheendijk, waar nu onze jachthavens zijn gevestigd, 
vroeger was. 

Mijn vader verhuisde als jongen van 7 j a a r met zijn vade r n a a r de 
Scheen- of Zogdijk. De letterlijke betekenis van deze namen is pad door pol
der of moeras. Op oude kaar ten s taat soms ook de naam "de veenscheiding", 
want de Zogdijk lag ongeveer op de scheiding tussen de veengrond n a a r het 
oosten en de kleigrond van de Vecht; daar was op natuurli jke wijze al een 
verhoging ontstaan waarover men liep, zodat een pad gevormd werd. 

Mijn opa werkte in 1919 op de steenoven van Jan Matthes en woonde ook 
bij de steenoven. Hij kon van hem een huis huren aan de Scheendijk. Het 
hu is raad werd met een volgeladen praam via de Vecht, de Weersluis en de 
Weersloot (door velen kortweg de Weer genoemd) naar de Zogwetering - die 
langs de Scheendijk liep - gevaren. Men kon echter niet de wetering in van
wege de te grote diepgang en moest via de trekgaten naar het toekomstige 
huis aan de Scheendijk 14. Bij de Weersluis woonde toen de familie Blom, 
later Cobus Heus en nog later G.W.V. van Zijl, die er nu nog woont. 

In die tijd was de Scheendijk een plaatje (zie ook Afbeelding 1) zoals je dat 
nog m a a r zelden ziet, treffend weergegeven in een beschr i jv ing in he t 
Verkade plaatjesalbum uit 19151: 

"Langs een vestingwerk bereikten we de Zogkade, die evenwijdig aan de Vecht loopt en 
we waren heel blij, dat we dit vreemde stukje land te zien kregen, hoewel het voetpad pas 
nieuw bepuind was. Hier begint al het waterland van de Vechtplassen. Rechts van de kade 
was al meer water dan land en de weinige huisjes lagen elk op zijn eiland, door een draai -
bruggetje te bereiken. . . . Ten slotte stuitten we tegen de Weersloot en daar ging he t weer 
langs een smal voetpaadje onder knotwilgen op de Vecht aan." 

Afb. 1. Plaatje Nr. 92, "Aan den Zogdijk bij Breukelen", uit het Verkade-album1 , blz. 58. 

Zo liepen dus mijn opa en mijn vader ook via de kaai naa r de Weersluis 
om zo sneller op het Zandpad te komen. Ook nam opa die weg als hij naa r 
Amsterdam ging, waar hij inmiddels ander werk had gevonden; dan was 
hij namelijk sneller in Nieuwersluis waar hij op de trein stapte. 
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Afb. 2. Oude prentbriefkaart uit de jaren 1950 (Collectie Fam. Heus). Het huis van de fami
lie Wiegmans, op de achtergrond, was net gebouwd; het witte huis werd bewoond door de fa
milie Hensbergen ( thans Scheendijk 5). 

Toestand van het wegdek van de Scheendyk 

Het pad dat langs de Zogwetering liep, was nog redelijk begaanbaar (zie 
Afbeelding 2), maar daar is veel over te doen geweest. 

Op 24 augustus 1922 dienden de bewoners schriftelijk een verzoek tot ver
betering van de Scheendijk in bij de burgemeester van de beide Breukelens, 
Mr M.P. Th. à Th. van der Hoop van Slochteren. De brief ging over de zeer 
slechte toestand van de weg. Bij de bespreking van die brief in de gemeente
raad vonden Burgemeester en Wethouders van Breukelen-St. Pieters , A. 
Verkerk en G. van Selm, dat dit een zaak van publiek belang was. Zij stelden 
de raad voor om hier van gemeentewege een behoorlijk voetpad aan te leg
gen en te onderhouden. Voor de uitvoering hiervan werd een krediet van 
ƒ 250,- gevraagd. Het raadslid de heer Bastert was echter van mening dat 
het Waterschap Breukelen-Proosdij hiervoor moest zorgen. De burgemeester 
zei da t het Waterschap alleen zorg droeg voor een goede waterker ing en 
niets te maken had met de weg; dat was de plicht van de gemeente Breuke
len-St. Pieters.2 

In de raadsvergadering van 5 oktober 1922 bleek er een commissie te zijn 
gevormd - bestaande uit enkele belanghebbenden, de burgemeester en wet
houder J.D. Barreveld - teneinde particuliere bijdragen te verwerven. Wan
neer de opbrengst van deze inzameling niet voldoende zou zijn, kon worden 
aangeklopt bij de gemeente om een aanvulling.3 Blijkbaar was een gemeen
telijke bijdrage daarna niet meer nodig, want in de daarna volgende raads
vergaderingen kwam dit onderwerp niet meer aan de orde. 

Veel later , in 1946, werd er weer gevraagd om de Scheendijk te verbeteren. Het ging om 
een lengte van 1050 meter . Prijsopgave werd verstrekt door een particuliere aannemer, L. 
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Heus te Westbroek (een broer van mijn opa) en de Nederlandse Heidemaatschappi j . De 
heer Heus begrootte de kosten op ƒ 4,- per vierkante meter. Indien het voorstel van de ge
meente-opzichter om de weg te verbreden van 1 meter tot 3 meter zou worden uitgevoerd, zou 
hiermee een bedrag van ƒ 12,- per strekkende meter gemoeid zijn, dus in totaal ƒ 12 600,-. 
De Heidemaatschappij raamde de kosten op ƒ 14 000,-. De burgemeester vond echter dat met 
de verbreding niet een dusdanig gemeentebelang werd gediend da t dit een dergelijke uit
gaaf zou motiveren.4 Het raadsl id L.H. Quarles van Ufford vreesde bij verbreding van de 
weg een conflict met het waterschap "in dien zin, dat hiermede he t berijden van den weg 
met auto's zou worden bevorderd terwijl dit juist door het waterschap wordt tegengegaan".4 

Op 15 januar i 1947 kreeg L. Heus de opdracht de weg behoorlijk te verharden en te ver
breden tot 2 meter, voor een prijs van ƒ 4800,-. De Rijksdienst voor Landbouwherstel droeg 
ƒ.3000,- in de kosten bij, zodat de gemeente ƒ 1800 moest betalen, wat men als een "zeer 
voordeelige oplossing" zag.5 

Bewoners aan de Scheendyk 

In de ja ren 1920 stonden aan de Scheendijk-Noord een achttal woningen. 
In het eerste huis vanaf de kruising gezien, nu nummer 5, woonde toen 
Cobus Hensbergen; dat huis staat er nu nog. In het tweede huis woonde de 
familie Hannes Heus; nu is dat de jachthaven De Eers te Aanleg. In he t 
derde huis woonde de familie van Dirk Versteeg; nu is het nummer 9. In he t 
vierde huis, nu nummer 11, de familie Manus Westerhof, en la ter de familie 
Nardus Wiegman. In het vijfde huis woonden twee families: Sijmen van der 
Wilt en Kees Verhoef. Nu is dat jachthaven De Opbouw, nummers 13 en 14. 
In het zesde huis woonde de familie Dirk van der Neut; nu nummer 22 (het 
korte stuk). In het zevende huis (zie Afbeelding 4) de familie Gert Heus , 
mijn opa; nu jachthaven De Evenaar op nummer 23. In het achts te huis 
woonden weer twee families: Kees van der Neut en de familie M a n t e n 
(waarvan dochter Mar later trouwde met Ab van 't Veld). Nu is het jachtha
ven A.J. van Heusden, nummer 24. 

Afb. 3. Roeiboot op de Zogwetering, bij de Scheendijk, met op de achtergrond een karak te r i s 
tiek draaibruggetje bij mijn opa, eind jaren 1930 (foto uit Collectie Fam. Heus). In de boot 
rechts Gijs Heus (mijn vader) en links Joop Bosman, die bekendheid verwierf als schaat
ser . 
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Afb. 4. Bruggetje bij het huis van mijn opa Gert Heus, eind jaren 1930 (foto uit Collectie 
Fam. Heus). Het huis heeft nog de oude vorm (zie ook Afb. 5). Rechts mijn vader Gijs Heus, 
l inks Henk van Elk (broer van Chris), die woonde in de Herenstraat te Breukelen. 

Afb. 5. Het huis van mijn opa Gert Heus, Scheendijk 23, e indjaren 1970 (foto uit Collectie 
Fam. Heus). Het huis is verbouwd, de botenloods rechts is er bij gebouwd. Rond 1980 is het 
huis afgebroken; thans s taat er jachthaven De Evenaar. 
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Aan de Scheendijk-Zuid stond in die tijd een boerderij, welke behoorde bij 
de Ridderhofstad Gunterstein. De pachter die er toen op zat was Arie van 
Vliet. La te r kwam Gijs Randeraad er wonen; hij bouwde er een huis bij 
waar de familie Van der Leede kwam te wonen. 

De mensen die er toen woonden waren meest boerendaggelders en arbei
ders die in de omtrek werkten. In de tijd dat mijn opa er met zijn gezin ging 
wonen, werd net de laatste turf weggehaald; dat was bij Dirk van der Neut 
aan de Scheendijk-Noord. 

Het huis dat mijn opa van Matthes had gehuurd, kocht hij in 1922 voor 
een bedrag van ƒ 1100,-. Het was een huis met een schuurtje, erf en teelland, 
volgens de kadastergegevens "staande en gelegen in de veenpolder Breukele-
veen, gemeente Breukelen-Sint Pieters in het buitenweg, strekkende van de 
Zogwetering Oostwaart op, kadaster sectie B nummers 2036 en 2037, samen 
groot 13 aren vijftig centiaren".6 

Opkomst van de waterrecreatie aan de Scheendijk 

Aan het eind van de jaren 1920 werkte mijn opa bij Werkspoor in Amster
dam. Daar kwam hij in aanraking met mensen die graag eens een dagje 
wilden vissen op de plas. Mijn opa wilde dan wel een bootje regelen voor die 
mensen. Dat breidde zich echter zo ui t dat mijn opa extra bootjes moest 
kopen om aan de vraag te voldoen. Die roeiboten kocht hij voor ƒ 25,- bij J a n 
Brouwer te Vinkeveen. Mijn vader roeide dan vroeg naar Vinkeveen om met 
twee extra roeiboten aan een touw achter zijn eigen boot 's avonds laat terug 
te komen. Zo kwam de verhuur op gang. Later kwamen er mensen met hun 
eigen boten, die dan aan de akkers aan de trekgaten achter het huis konden 
liggen. Ook werden er geleidelijk huisjes op de legakkers gebouwd, die de 
mensen eerst huurden en later kochten. Ook vroegen de mensen of ze hun 
boten 's winters op de wal mochten leggen. Mijn opa bouwde daarvoor een 
grote botenloods zodat ze in ieder geval droog konden liggen; in het voorjaar 
konden ze daar geschilderd worden. Ik kan mij uit mijn kinderjaren nog 
goed herinneren wat een klus dat was als de boten in het najaar naa r bin
nen moesten en in het voorjaar weer naar buiten. Dat gebeurde hoofdzake
lijk met spierkracht en eenvoudige hulpmiddelen. 

Zo ontstonden langzamerhand de jachthavens aan de Scheendijk-Noord. 

Noten 

1 Jac . P . Thijsse, 1915. De Vecht. Te i l lustreeren met Verkade's plaatjes n a a r teekenin-
gen van L.W.R. Wenckebach , J a n Voerman J r . en Edza rd Kon ing . B a k k e r i j "De 
Ruijter" der Fi rma Verkade & Comp., Zaandam, 90 blz., in he t bijzonder blz. 31 . 

2 Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters (Gemeentehuis te Breukelen), Notulen verga
deringen Gemeenteraad Breukelen-St. Pieters 3 Maar t 1921 - 10 Mei 1927. Daar in : 
Vergadering van den Gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters op 24 Augustus 1922. 

3 Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters), Notulen vergaderingen Gemeen te raad Breu
kelen-St. Pieters 3 Maart 1921 - 10 Mei 1927. Daarin: Vergadering van den Gemeente
raad van Breukelen-St. Pieters op 5 October 1922. 

4 Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters , Notulen vergaderingen Gemeen te raad Breu
kelen-St. Pieters 16 Nov. 1945 - 29 Dec. 1948. Daarin: Vergadering van den Gemeente
raad van Breukelen-St. Pieters op Woensdag 8 Mei 1946. 

5 Archief Gemeente Breukelen-St. Pieters , Notulen vergaderingen Gemeen te raad Breu
kelen-St. Pieters 16 Nov. 1945 - 29 Dec. 1948. Daarin: Vergadering van den Gemeente
raad van Breukelen-St. Pieters op Woensdag 15 Januar i 1947. 

6 Akte van nota r i s E.B. van Ju l s ingha te Breukelen-Nijenrode, geschreven voor mijn 
opa G. Heus te Breukelen-St. Pieters, 20 december 1922. Een buitenweg was een weg die 
loopt langs een gemeentegrens; he t buitenweg het gebied naas t zo'n weg. In dit geval 
gaat de te rm terug op de oude situatie toen Breukeleveen nog een zelfstandig gebied was, 
met de zone tussen Kalverstraat en Scheendijk als het buitenweg. 
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De gemeente Kockengen en haar veldwachters, 
1872 - 1881 

K.J. Onderweegs 
De la Reystraat 63, 3851 BG Ermelo 

Ouderen onder de lezers zullen misschien uit overlevering nog verhalen 
kennen over veldwachter Daniel Merk, die in dit vijfde artikel1 over de veld
wachters van Kockengen wordt beschreven. Hij was een streng maar gezien 
figuur in het dorp. Hij diende in zijn 36-jarige loopbaan twee burgemeesters 
in hun hoedanigheid als hoofd van de plaatselijke politie: F.P.H, van Roosen
daal Sr (1872 -1896) en F.P.H, van Roosendaal J r (1896 - 1915).2 

Benoeming van Daniel Merk als veldwachter te Kockengen 

Door de benoeming van H. van der Veen als veldwachter in Eemnes3 ont
stond opnieuw een vacature voor de post van veldwachter in de gemeenten 
Kockengen en Laag Nieuwkoop. Tien gegadigden meldden zich aan voor 
deze functie.4 In die tijd betekende een vaste baan bij de overheid de zeker
heid van een gegarandeerd inkomen. Dat was niet te onderschatten, gezien 
de regelmatige werkloosheid en armoede waar veel arbeiders onder te lijden 
hadden. Op de "Staat van Voordragt" werd Daniel Merk, geboren te Groede 
(Zeeland) op 3 september 1837 en veldwachter in de gemeente Dodewaard, 
als eerste genoemd.5 Tevoren had Merk een persoonlijk onderhoud gehad 
met burgemees te r Van Roosendaal Sr dat resul teerde in deze bovenste 
plaats . 6 Merk werd daarop door de Commissaris des Konings, Van Doorn, 
op 13 juli 1872 benoemd tot veldwachter in Kockengen en Laag Nieuwkoop.7 

In de staat van voordracht lezen we dat Merk zes j aa r marinier was ge
weest en daarna zes j aa r dienst had gedaan als marechaussee te voet, voor
dat hij veldwachter in Dodewaard werd.5 

Alvorens in Kockengen in functie te kunnen treden, moest hij eerst in 
Dodewaard worden ontslagen. Dat duurde iets langer doordat Merk zijn ont
s lagaanvraag niet op gezegeld papier had ingediend.8 De kosten van de akte 
bedroegen ƒ 0,69.9 Burgemeester Van Roosendaal Sr zond een verzoek naar 
de Commissaris des Konings om Daniel Merk ook een commissie (akte) als 
onbezoldigd rijksveldwachter te verlenen.10 Het bleek dat alleen een aanteke
ning op de aanstellingsakte als onbezoldigd rijksveldwachter in Dodewaard 
nodig was,1 1 , 1 2 welke op 31 oktober 1872 werd toegevoegd.13 

Het t rac tement dat Merk werd geboden was ƒ 200,- (dus minder dan 
waarop Van der Veen in 1866 was aangesteld3) plus een kledingtoelage van 
ƒ 2 5 , - . u Omdat de kosten van levensonderhoud gestegen waren, verzocht de 
veldwachter om een hoger salaris. In de raadsvergadering van 24 septem
ber 1873 steunde de burgemeester zijn verzoek. Merk ontving van de ge
meente Laag Nieuwkoop een toelage van ƒ 65, zodat zijn j aa r sa la r i s op 
ƒ 265,- plus kledingtoelage kwam. Een verhoging van zijn Kockengense sa
laris zou een blijvend karakter hebben en dit voorstel kreeg, gezien de finan
ciële toestand van de gemeente, minder bijval in de raad. Besloten werd wel 
om de veldwachter voor het jaar 1873 een gratificatie van ƒ 15,- te geven uit 
de post onvoorziene uitgaven.15 In volgende jaren werd die procedure her
haald. In de loop der ja ren werd dit een hamerstuk in de raadsvergaderin
gen die tegen het eind van het jaar werden gehouden. 

De veldwachter had naas t zijn salaris nog andere inkomsten, onder an
dere als bode.3 Ook kon hij aanspraak maken op een gedeelte van de opgeleg
de boeten en op premies voor het aanhouden van deserteurs uit het leger. 
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Ook de burgemeesters Van Roosendaal Sr en J r leefden niet van hun ambtelijke sa lar is 
alleen; zij beza ten een bierbrouwerij en een azijnmakerij . D a a r n a a s t was Van Roosen
daal Sr ook nog gemeentesecretaris met een vast salaris.2 

De bevolking van Kockengen groeide gestaag, hetgeen blijkt uit de s ta ten van he t poli-
tiewezen me t vermelde aanta l len bewoners. 

Hondsdolheid 

Door de betere bestrating en het openbaar vervoer waren de omliggende 
dorpen beter bereikbaar geworden. Dat diende de mens. 

Het verbe terde wegennet had echter ook ongewenste nevengevolgen. 
Dieren konden zich eveneens sneller over grotere afstanden verplaatsen. In 
Nederland heers te nog steeds hondsdolheid op het p la t te land. De burge
meester van Kockengen schreef de Commissaris des Konings dat een Rijks-
veldwachter een dolle hond, die uit Woerden kwam, in de kom van Harme
ien had afgemaakt. Hij vond het toen nog niet nodig om vanwege dat feit, dat 
zich op een afstand van twee uur gaans van zijn dorp had voorgedaan, de 
gebruikelijke preventieve maatregelen te nemen. Wel liet de burgemeester 
in februari 1875 alle honden vast leggen toen een dolle hond uit Maarssen 
gezien was in Gieltjesdorp en Portengen-Zuideinde en in de richting van Ter 
Aa. Alle honden die in zijn buurt waren geweest had hij a f l a t e n maken. 1 6 

In de gemeente Laag Nieuwkoop had hij gedurende drie maanden alle hon
den vast laten leggen of laten muilkorven. In maart 1875 berichtte de burge
meester dat hij in zijn gemeente een dolle hond had laten afmaken en de no
dige verdere maatregelen had genomen.17 

Handhaving van de openbare orde 

Kockengen en Laag Nieuwkoop behoorden tot het kanton Maarssen. Om
dat het Huis van Bewaring te Maarssen in 1870 was gesloten, moesten de ge
vangenen uit dat kanton naar het Burgerlijk en Militair Huis van Verzeke
ring te Utrecht worden gebracht, Voor de bewaking van die Utrechtse gevan
genis werd voortaan ƒ 30,- in rekening gebracht; deze lasten werden ver
deeld over de tot het kanton behorende gemeenten. Kockengen moest ƒ 1,59 
betalen en Laag Nieuwkoop ƒ 0,76.18 

De Rijksveldwachter uit Harmeien bekeurde op 11 juni 1877 bakker Cor
nells Beets uit Spengen. Hij had niet de noodzakelijke hinderwetvergunning 
voor het daar in bedrijf hebben van een bakkerij.19 '20 

De afschriften van de processen-verbaal laten zien dat ook de politie in de 
gemeente Kockengen niet stil zat. Uit één daarvan blijkt dat enige jongens 
van 16 tot 18 j aa r bij herhaling 's avonds baldadigheden pleegden, hetgeen 
soms tot vernielingen leidde.21 

De hoofdpersoon was Frans van Dijk, de 16-jarige zoon van de koopman en hoepelma
ker M. van Dijk, op wie zelf overigens niets aan te merken viel. Hij scheen zijn zoon ech
ter niet in de hand te kunnen houden, want Frans zorgde meermalen voor overlast, pleegde 
kleine diefstallen en bij vechtpartijen stond hij snel k laar met een mes. De burgemees te r 
bemoeide zich er zelfs mee, m a a r er viel geen verbetering te constateren. De burgemeester 
verzocht de officier van Just i t ie tot vervolging over te gaan om een voorbeeld voor andere 
belhamels te stellen. F rans van Dijk trok meestal op met Frans Zilver, een boerenknecht , 
die een volle neef van hem was. 

Een tweede proces verbaal vermeldde dat Reinier Freem aangifte van mishandel ing 
door het tweetal deed. Freem, 18 jaar oud en sigarenmaker van beroep, liep op 11 december 
1877 's avonds om half acht samen met Jan Brunt en Gerrit Drost van de cathechisatie naa r 
de s igarenmakeri j . Onderweg werd hij door F rans van Dijk geschopt en met een steen be
kogeld. F r a n s Zilver had hem bij zijn keel gegrepen en aan zijn h a a r ge t rokken, w a a r n a 
hij hem ook nog met zijn hoofd tegen het huis van de pastoor had geduwd. Daa rna was 
Freem weggerend, nagezeten door Frans Zilver tot aan he t huis van W. Sloesarwij.22 
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Afb. 1 (links). Marechaussee te voet; Daniel Merk heeft een dergelijk uniform gedragen. 

Afb. 2 (rechts). Foto van Daniel Merk (uit: Foto-archief voormalige gemeente Kockengen). 

F r a n s van Dijk bekende bij de burgemeester , dat hij op aanstoken van andere jongens 
zonder enige aanleiding Reinier had geschopt. Deze zou hem toen op de grond hebben ge
gooid, w a a r n a F r a n s hem nogmaals had geschopt. Daa rna had Reinier hem tegen een 
boom geduwd waarop Frans met een steen had gegooid. Hierna was hij volgens zijn zeggen 
naa r de hofstede van J. van Dijk gegaan en had niet deelgenomen aan de achtervolging 
door F r a n s Zilver. 

Ook F r a n s Zilver moest zich verantwoorden bij de burgemeester.2 3 De plaats waar het 
al lemaal begonnen was, was een doorgang naar het huis van bakker Reuzer tegenover de 
boerderi j van J . van Dijk, zo verklaarde hi j . Nada t Reinier F rans van Dijk tegen een 
boom h a d geduwd, was F rans van Dijk naar de boerderij gegaan. Maar F rans Zilver ver
telde dat beiden waren meegelopen tot aan de woning van de pastoor, ongeveer 70 meter ver
derop. De verklaringen van beiden werden dan ook sterk in twijfel getrokken door de te
genstr i jdigheden daar in . Het is me niet bekend welke straffen er uiteindelijk opgelegd 
zijn. 

Op 1 apri l 1878 kwam Cornelis Griffioen aangifte doen van baldadigheid en afper
s ing . 2 4 De veehouder woonde in de Spengense buurt en was op 22 maart op zijn land bezig 
geweest in de polder van het Noordeinde van Portengen. Hij zag toen dat zijn kruiwagen in 
een sloot was gegooid. Verscholen achter hun kruiwagens zag hij J a n Duinmeijer, knecht 
van J a n Griffioen, en Cornelis Griffioen, zoon van Jacob Griffioen, zitten. Cornelis riep 
naa r de jongens: "Gemene kerels, wat doe je me kruiwagen in het water te gooien", waarop 
zijn naamgenoot over de sloot sprong en hem voor een gevecht uitdaagde. Aangever was 
hier niet op in gegaan. Cornelis Jacobsz verklaarde dat zijn maat J a n Duinmeijer de krui 
wagen in de sloot had gegooid. Enige dagen daarvoor hadden de jongens sarrende opmer
kingen gemaak t over he t werk dat veehouder Cornelis Griffioen deed. Aangever had daar
na niets meer tegen de jongens gezegd. Op zondag 24 maar t waren Cornelis en J a n bij hem 
aan de deur geweest; zij verlangden geld voor een schikking want anders zouden zij pro
ces-verbaal la ten opmaken. Aangever had toen gezegd dat hij juist degene was die zich 
over hen beklaagde en dus eerder reden had voor een schikking. En daarom liet hij dan 
ook proces-verbaal opmaken. Het verdere verloop van deze zaak is me niet bekend. 

Zoals bovens taande gebeurtenissen tonen, waren he t in Kockengen m a a r kleine ge
beurtenissen waar de mensen aanstoot aan namen en daarom de hulp van het gezag inrie
pen, in dit geval van de burgemeester. 
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Trekhonden 

De voorloper op de Trekhondenwet was het Provinciaal Reglement op het 
rijden met hondenwagens in de provincie Utrecht. Elke provincie had een 
dergelijk reglement. Het Utrechtse trekhondenreglement werd in 1853 inge
voerd om beter toezicht te kunnen houden op de vele trekhonden die kleine 
wagentjes trokken, zoals onder andere die van de bakker, de melkboer en an
dere neringdoenden die langs de s t raat ventten. Voor het houden van een 
t rekhond had men een vergunning van de burgemeester nodig. De politie 
controleerde regelmatig op overtredingen van het reglement. In ernst ige ge
vallen kon de vergunning zelfs worden ingetrokken. Om een eind te maken 
a a n he t ver lenen van nieuwe vergunningen aan dergelijke over t reders , 
deden Gedeputeerde Staten een circulaire uitgaan aan alle burgemeesters 
in de provincie, waarbij een lijst was gevoegd met namen van personen die 
h u n vergunning hadden verbeurd. 2 5 Jaarl i jks werd een bijgewerkte lijst 
rondgestuurd. 2 6 Zo kon direct gezien worden wie niet in aanmerk ing kwam 
voor een nieuwe vergunning en kon de politie krachtiger optreden. Op die 
lijst komen overigens geen personen uit Kockengen, Breukelen en omgeving 
voor. 

Thuisloze 

Op 7 april 1879 schreef de burgemeester van Kockengen een brief aan zijn 
collega in Wilnis. De veldwachter uit die gemeente had een ziekelijke en 
hulpbehoevende zwerver, Kees Blankenstein, naar Kockengen gebracht om
dat deze man daar zou thuishoren. De burgemeester had dit ten stelligste 
ontkend en zelfs een schriftelijke verklaring daarover aan de veldwachter 
ter hand gesteld. Desondanks had de veldwachter de zwerver niet naa r Wil
nis mee teruggenomen. In de brief verklaarde burgemeester Van Roosen
daal dat de man niet in het bevolkingsregister voorkwam en geen domicilie 
had in de gemeente Kockengen, zelfs niet toen zijn ouders in Kockengen 
woonden. Hij trok zelfs in twijfel of de burgemeester van Wilnis last had ge
geven tot het overbrengen van Blankenstein naar Kockengen. De zwerver 
was de volgende dag al weer uit de gemeente vertrokken en de burgemeester 
vreesde dat hetzelfde zich zou herhalen.2 7 

De zwerver ging noodgedwongen te voet. Wie wat geld te besteden had, kon zich laten 
vervoeren. In een advertentie in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van 11 
december 1880 valt te lezen dat schipper M. Bogaard een veerdienst van Kockengen op 
U t r ech t onderhie ld . Hij voer over de Leidsche Rijn via Ha rme ien en De Mee rn n a a r 
Utrecht . De passagiersaccommodatie op zijn schip was niet groot, want er konden m a a r vijf 
personen mee vervoerd worden. De aanlegplaats in Utrecht was aan de Oude Gracht bij he t 
O u d e m a n n e n h u i s . 2 8 

%• Aankondiging ingevolge Art. 2 en J 
Tan de wet Tan 23 April (Slaatsklad So. 87;. 

M. Bogaard, 
Veerschipper van Kockengea op Dtrac'at. 

lluofdkantoor te KOCKENGLN'. 
Langs den leidachen Rijn mee Ilarmelen 
en de Heem. 

Vertrek naar UTRECHT Tan KOCKENGEN : 
Vrijdagmiddag 1 uur. 

Vertrek uit UTRECUT naar KlICKENGEN : 
Zaterdagmiddag 1 uur. 

Plaat« Toor 5 perionen. Yraciitprij«: nn.ir 
de ileern 15 CL , naar llarmeluu 20 Ót. , nnnr 
Koekengeii 25 Ct. Van pakketten uuur grootte 
en gewicht 

AanlegplaaU Utrecht : Oude GracUt, Oinlr 
mannenhuis, tot huif twaalf, Kuitenliilharijne 
1 u u . 

Afb. 3. Advertentie in he t Utrechtsch Provin
ciaal en Stedelijk Dagblad van 11 december 
1880 voor de veerdienst van M. Bogaard tus
sen Kockengen en Utrecht . 
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Jaarwedde 

Dat de Commissaris des Konings zich bemoeide met de organisatie en de 
honorering, toont een circulaire van 18 januari 1881 aan.2 9 Daarin deelde 
hij de burgemeesters in zijn provincie mee, dat hem gebleken was dat niet 
aan alle veldwachters een behoorlijke jaarwedde werd toegekend. Hij betoog
de dat, wil men van de veldwachters een goede dienstvervulling vorderen, 
het vereist is dat zij een onafhankelijk bestaan kunnen leiden. Een jaarwed
de van ƒ 300,- met genot van vrije bovenkleding en woning zou het minimum 
moeten zijn. Zonder vrije woning moest de wedde zelfs tot ƒ 350,- worden 
verhoogd. Hij verzocht de burgemeesters vóór 1 maar t een opgave van jaar
wedde en neveninkomsten te doen. 

Op 26 februari zond de burgemeester van Kockengen de volgende opgave 
aan de Commissaris. Voor Kockengen: jaarwedde ƒ 200,-, kledingtoelage 
ƒ 25,-, gratificatie ƒ 25,-, salaris als gemeentebode ƒ 30,-, idem als water
schapsbode ƒ 32,-; voor Laag Nieuwkoop waren die bedragen respectievelijk 
ƒ 50,-, ƒ 10,-, ƒ 15,-, ƒ 25,- en ƒ 10,-. De veldwachter betaalde ƒ 50,- aan huur 
en ƒ 18,- aan personele belasting. Een verhoging van de kledingtoelage in 
Laag Nieuwkoop tot f 15,- was in voorbereiding en zou wel goedgekeurd wor
den door de gemeenteraad. De burgemeester achtte het tevens wenselijk dat 
de jaarwedde voor Laag Nieuwkoop met ƒ 50,- verhoogd zou worden. Hij 
vond dat het inkomen van de veldwachter, ƒ 487,-, hoog genoeg was om een 
onafhankelijk bestaan te leiden.30 

Uit de Staat van het Politiewezen blijkt dat Klaas van der Geer nog steeds waarnemend 
nachtwacht in Kockengen was. Zijn bekwaamheid en geschiktheid werden negatief beoor
deeld, maar er kon geen andere persoon aangetrokken worden, die beter geschikt was. Hij 
bleef dus nog in dienst. 

In Breukelen was in 1880 een kantonaal Huis van Bewaring. De kosten hiervan bedroe
gen in 1879 ƒ 395,30.31 Een derde van dit bedrag werd door he t rijk betaald. De cipier van dit 
Huis van Bewaring verdiende ƒ 110,- per jaar, waarvan de helft ten laste van de gemeente 
kwam en de andere helft als toelage ten laste van het rijk. De kosten werden over de ge
meenten omgeslagen. Voor Kockengen was dit ƒ 16,08 en voor Laag Nieuwkoop ƒ 7,64. 

Noten 

1 De delen 1 - 4 in deze serie verschenen in Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 
jaargang 7, nr. 2, blz 104 - 111; jaargang 7, nr. 4, blz. 210 - 217; jaargang 8, nr. 1, blz. 14 -
21; en jaargang 8, nr. 2, blz. 86 - 93. 

2 J .C . Jongeneel , 1959. Grepen uit de Geschiedenis van de Gemeente Kockengen. N. 
Samsom, Alphen aan den Rijn, 3e druk (1980, bewerkt door G.F.W. Herngreen) , 135 
blz., in het bijzonder blz. 130. Jongeneel vermeldt als naam Roosendaal, hoewel uit de 
geraadpleegde archiefstukken blijkt dat het VanRoosendaal moet zijn. 

3 K.J. Onderweegs, 1993. De gemeente Kockengen en h a a r veldwachters , 1866 - 1872. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 7, nr. 2, blz. 86 - 93. 

4 Archief Gemeente Kockengen (Gemeentehuis te Breukelen). Ingekomen Stukken 1872 
t/m 1875. Daarin: 1872, S taa t van sollicitanten. 

5 Archief Gemeente Kockengen, Ingekomen Stukken 1872 t/m 1875. Daarin: 1872, Staat 
van voordragt tot benoeming van eenen veldwachter. 

6 Archief Gemeente Kockengen. Missivenboek 7 juni 1869 t/m 31 december 1874. Daarin: 
1872, Nr. 142/249, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Commissaris des 
Konings omtrent Politie; voordragt veldwachter, d.d. 12 juli 1872. 

7 Archief Gemeente Kockengen, Ingekomen Stukken 1872 t/m 1875. Daarin: 1872, Nr. 12 
Az, Akte van benoeming d.d. 13 juli 1872. 

8 Archief Gemeente Kockengen, Ingekomen Stukken 1872 t/m 1875. Daarin: 1872, brief 
van Daniel Merk aan de burgemeester van Kockengen, d.d. 29 juli 1872. 

9 Archief Gemeente Kockengen, Ingekomen Stukken 1872 t/m 1875. Daarin: 1872, Nr. 118, 
brief van de burgemeester van Dodewaard aan de burgemeester van Kockengen, d.d. 6 
augustus 1872. 
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10 Archief Gemeente Kockengen. Missivenboek 7 juni 1869 t/m 31 december 1874. Daar in: 
1872, Nr. 176/304, brief van de Commissaris des Konings aan de burgemees te r van 
Kockengen omtrent Rijksveldwacht, d.d. 4 september 1872. 

11 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen Stukken 1872 t/m 1875. Daar in : 1872, Nr. 2 
Az, Akte van benoeming tot Rijksveldwacht, d.d. 9 oktober 1872. 

12 Archief Gemeente Kockengen. Missivenboek 7 juni 1869 t/m 31 december 1874. Daar in : 
1872, Nr. 201/350, brief van de burgemeester van Kockengen aan de burgemeester van 
Dodewaard omtrent Rijkspolitie, d.d. 14 oktober 1872. 

13 Archief Gemeente Kockengen. Missivenboek 7 juni 1869 t/m 31 december 1874. Daar in : 
1872, Nr . 2 Az, brief van de Commissar is des Konings aan de b u r g e m e e s t e r v a n 
Kockengen omtrent akte van onbezoldigd rijksveldwachter, d.d. 31 oktober 1872. 

14 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen Stukken 1872 t/m 1875. Daar in: 1873, S taa t 
van he t Policie-wezen in de gemeente Kockengen, d.d. 30 december 1873. 

15 Archief Gemeente Kockengen. Notulenboek der Raadsvergader ingen. Daar in : h e t ver
slag van de raadsvergader ing d.d. 23 september 1873 (toekenning gratificatie aan de 
ve ldwachter ) . 

16 Archief Gemeente Kockengen. Missivenboek 6 j anuar i 1875 t / m l 5 sep tember 1881. 
Daar in: 1875, Nr. 33/18, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Commissar is 
des Konings omtrent politie, hondsdolheid, d.d. 25 februari 1875. 

17 Archief Gemeente Kockengen. Missivenboek 6 j anuar i 1875 t/m 15 sep tember 1881. 
Daar in : 1875, Nr. 64/88, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Commissar is 
des Konings omtrent politie, hondsdolheid, d.d. 15 maar t 1875. 

18 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen S tukken 1876. Daa r in : Nr . 12, br ief van 
Gedeputeerde Sta ten aan B&W van Kockengen omtrent kosten Huis van Bewaring te 
Breuke len . 

19 Archief Gemeen te Kockengen. Ingekomen Stukken 1877. Daa r in : afschrift van een 
proces-verbaal opgemaakt door de burgemeester van Kockengen, d.d. 12 juni 1877. 

20 B. Barelds , 1993. De bakker op de hoek van Spengen. Tijdschrift Historische Kr ing 
Breukelen, jaargang 8, nr. 3, blz. 119 - 121 (zie ook jaargang 8, nr. 4, blz. 185). 

21 Archief Gemeente Kockengen. Missivenboek 6 j anuar i 1875 t/m 15 sep tember 1881. 
Daarin: 1877, Nr. 177/344, brief van de burgemeester van Kockengen d.d. 12 december 
1877 aan de Officier van Justitie te Utrecht omtrent proces-verbaal over herhaa lde balda-
d igheden . 

22 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen Stukken 1877. Daa r in : afschrift van een 
proces-verbaal opgemaakt door de burgemeester van Kockengen, d.d. 12 december 1877. 

23 Archief Gemeente Kockengen. Missivenboek 6 j anuar i 1875 t/m 15 sep tember 1881. 
Daarin: 1877, Nr. 181/352 omtrent proces-verbaal door de burgemeester van Kockengen 
gezonden aan de Officier van Justitie te Utrecht, d.d. 18 december 1877. 

24 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen Stukken 1878. Daar in : Nr. 51/93, afschrift 
van een proces-verbaal d.d. 1 april 1878. 

25 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen Stukken 1878. Daar in : Nr . 26, Circula i re 
omtrent hondewagens, d.d. 29 januari 1878. 

26 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen Stukken 1880. Daar in : Nr. 11, Circula i re 
van Gedeputeerde Staten omtrent hondewagens, d.d. 15 januari 1880. 

27 Archief Gemeen te Kockengen. Missivenboek 6 j anua r i 1875 t / m l 5 september 1881. 
Daarin: 1879, Nr. 54/99, brief van de burgemeester van Kockengen aan de burgemeester 
van Wilnis omtrent politie, d.d. 7 april 1879. 

28 Advertentie in Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, d.d. 11 december 1880. 
29 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen Stukken 1881. Daar in : Nr . 3 A.Z., Circu

laire van de Commissaris des Konings omtrent bezoldiging gemeente-politie beambten , 
d.d. 18 januar i 1881. 

30 Archief Gemeente Kockengen. Brievenboek 17 september 1881 - 11 april 1890. Daarin: 
1881, Nr. 44/24, brief van de burgemeester van Kockengen aan de Commissaris des Ko
nings omtrent bezoldiging van gemeente-politie beambten, d.d. 26 februari 1881. 

31 Archief Gemeente Kockengen. Ingekomen Stukken 1880. Daar in : Nr. 5a, brief van Ge
deputeerde Staten aan het gemeentebestuur van Kockengen omtrent kosten huis van be
waring te Breukelen, d.d. 11 maart 1880. 
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Drie 17de- en 18de-eeuwse plattegronden van 
het landgoed Quackenburg te Nieuwer Ter Aa 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In een eerder artikel in dit tijdschrift werd melding gemaakt van het 
landgoed Quackenburg in Nieuwer Ter Aa.1 Thans wil ik nader ingaan op 
de ontwikkelingsgeschiedenis van dat landgoed, in het bijzonder aan de 
hand van twee plattegronden daarvan die zich bevinden in het archief dat in 
1992 door Mevrouw B.W. Hulsman aan onze Historische Kring werd ge
schonken.2 '3 Een derde plattegrond, opgenomen in een kaart van Loenen en 
omgeving uit omstreeks 1725, is daarbij eveneens van grote betekenis.4 

Voorgeschiedenis van het landgoed Quackenburg 

De bebouwingsgeschiedenis van het deel van Nieuwer Ter Aa tussen de 
rivier de Aa, he t Honderdsche Laantje en de Dorpsstraat is niet met dit 
landgoed begonnen. Daar is nog een heel stuk geschiedenis aan voorafge
gaan. 

Het oorspronkelijke Quackenburg is vrijwel zeker een kasteel geweest. Ik 
heb daar een verscheidenheid aan argumenten voor: 

(1) Het woord "burg" in de naam Quackenburg duidt niet op een herenhuis maar op een 
versterkt huis of burcht. 

(2) De eigenaar mocht Quackenburg in principe alleen maar bewonen wanneer hij of 
zij in he t bezit was van een officiële leenbrief van de Staten van Utrecht5 (en nog verder in 
de tijd terug van de bisschop van Utrecht). Zo'n situatie wijst er meestal op dat het desbetref
fende leengoed betekenis had voor de landsverdediging. 

(3) Quackenburg lag op een strategisch belangrijke plaats. Zo'n 250 meter e rvandaan 
lag vanaf 1296 de Stichts-Hollandse grens. Quackenburg lag bovendien vlak bij de Dam in 
de Aa, waarover sedert 1385 eeuwenlang heibel is gemaakt tussen Stichtenaren en Hollan
de r s . 

(4) Het landgoed als geheel werd rond 1700 aangeduid als "het goed ter Aa" of "de here-
p laa t s t e r Aa". In de bij officiële s tukken gebruikelijke opsomming van wat er a l lemaal 
deel u i tmaak te van het landgoed blijkt Quackenburg dan een van de elementen daarvan te 
zijn.6-7 Op den duur evenwel drong de oudere en algemeen bekende naam Quackenburg de 
aanduid ing "landgoed ter Aa" geheel op de achtergrond en werd Quackenburg gebruikt 
voor he t hele landgoed. 

(5) In die opsommingen is steeds sprake van "het bergje Quackenburg". Natuur l i jke 
heuvels komen in he t Nieuwer Ter Aase landschap niet voor. Daarom doet die omschrij
ving he t vermoeden opkomen dat hier sprake was van een min of meer overgroeide puin
hoop, een ruïne. 

(6) Het grote landhuis lag opmerkelijk acentraal binnen het gebied van het landgoed 
(zie Afbeelding 1). Wèl betrekkelijk centraal binnen het ruim bemeten terrein lag een on
geveer ronde gracht, die een eiland omsloot met een middellijn van ruim 11V2 Stichtse roe
den (43,50 meter). Deze situatie roept een vergelijking op met de standplaats van het voor
malige kasteel Ruwiel. Ervoor, tussen het eiland en de weg, lag een groter terrein dat even
eens geheel door water omgeven was en doet denken aan het voorplein van een kasteel. 

Aan het bestaan van het versterkte huis Quackenburg is mogelijk al in de 
16de eeuw een eind gekomen. In het midden van de 17de eeuw stond het 
landhuis er reeds en de tegen het eind van die eeuw meermalen gebezigde 
aanduid ing "het lant rontom het Berchjen genaemt Quaakenborch" doet 
vermoeden dat er toen al geen ruïne van grote omvang meer lag. 

De herkomst van de naam Quackenburg is onzeker. Misschien was er een verband met 
de n a a m "quacke" voor de nachtreiger of kwak, een toentertijd hier vrij algemene broed-
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vogel die opviel door zijn lichaamsbouw en de eigenschap onhoorbaar te k u n n e n vliegen; 
het is een nachtvogel die zich overdag schuil houdt tussen het riet. Niet geheel uitgesloten is 
ook een verband met het werkwoord "quacken", dat is kwaken of kwekken. 

Begripsbepalingen 

Omdat de naam Quackenburg in de loop der tijd in verschillende beteke
nissen is gebruikt is het nuttig om voor alle duidelijkheid enkele afspraken 
te maken over de voortaan in de geschiedschrijving van Nieuwer Ter Aa te 
han t e r en namen: 

Het slot Quackenburg is het kasteel dat vermoedelijk van de 14de tot in de 
16de eeuw in het noorden van Nieuwer Ter Aa heeft gestaan. 

Het landhuis Quackenburg is het herenhuis met toebehoren (stal, boten-
huis) dat vermoedelijk in de 17de eeuw ten zuidwesten van de vestigings
plaats van het slot Quackenburg werd gebouwd. 

Het landgoed Quackenburg is het gehele gebied da t bij h e t l andhu i s 
Quackenburg behoorde (zie de Afbeeldingen 1, 2 en 3). 

g» 2i/ iÄ t ^ 

Afb. 1. Kleine kaa r t van het landgoed Quackenburg. Deze kaar t d raag t geen j aa r t a l . Let 
vooral op de navolgende zaken: (a) het water rond de veronderstelde s t andp laa t s van het 
vroegere kasteel en rond het veronderstelde voorplein is nog rondom aaneengesloten; (b) 
da t veronderstelde voorplein is nog niet door een extra waterloop doorsneden; (c) de land
tong in he t westen is, gelet op de rechte hoeken, mogelijk pas kort tevoren door een sloot 
doorsneden; (d) ten noorden van die landtong is nog geen haven aangelegd. Op grond van 
een vergelijking met Afb. 2 moet worden aangenomen dat deze kleine k a a r t verscheidene 
j a ren ouder is dan de kaa r t van Van Bloemswaerdt. Mogelijk werd deze kleine k a a r t ge
maak t omstreeks 1696, bij of kort na de aankoop van Quackenburg door de Vrouwe van Ter 
A a . 6 
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Aangezien het begrip "huis" eeuwenlang zowel voor een kasteel als voor een burgerwo
ning werd gebruikt is het , t e r voorkoming van misverstanden, beter de aanduiding het 
huis Quackenburgin de geschiedschrijving te vermijden. 

Ouderdomsbepaling van twee kaarten van het landgoed 

De twee plat tegronden van het landgoed Quackenburg in de Collectie 
Hulsman (Afbeeldingen 1 en 3) dragen geen jaartal . Evenmin zijn in andere 
s tukken in deze Collectie duidelijke aanwijzingen te vinden over het j aa r 
waarin en de reden waarom die kaarten zijn gemaakt. Het feit dat op beide 
kaar ten maten worden vermeld in Rijnlandse roeden en voeten maakt het 
aannemelijk dat ze vóór de Franse tijd werden getekend. 

Gelukkig is er nog een derde plattegrond van dit landgoed bekend waar
van de ouderdom wel vrij goed bekend is (Afbeelding 2). Door vergelijkingen 
te maken tussen de drie kaarten valt de leeftijd van de ongedateerde kaarten 
redelijk te schatten. Daarbij is het uitgangspunt gehanteerd dat bepaalde 
handelingen in de regel niet werden herhaald; dus een watergang kan zijn 
aangelegd en later weer gedempt, maar zal slechts zelden daarna weer zijn 
opengegraven. Voor de resul ta ten van de onderlinge vergelijkingen wordt 
verwezen naar de onderschriften bij de afbeeldingen. 

Ontwikkeling van het landgoed Quackenburg 

Als we de drie p la t tegronden correct in een tijdsvolgorde hebben ge
p l aa t s t , val t u i t deze reeks in grote lijnen de vervanging van he t slot 
Quackenburg door het landhuis Quackenburg af te lezen. 

De uitleg van het landgoed welke ons in Afbeelding 1 getoond wordt, weer
spiegelt nog sterk een oud kasteelcomplex. Het in de beschutt ing van de 
rivier gelegen slot was omringd door een gracht. Ten zuiden ervan lag een 
voorplein, door een buitengracht omgeven. De toegang tot het geheel zal van
af de weg aan de zuidzijde gesitueerd zijn geweest. Daar waar in het westen 
de buitengracht in de rivier eindigde, stond al vroeg een botenhuis. Ten wes-

Afb. 2. Sterk vergroot detail uit de kaar t van C.C. van Bloemswaerdt, welke werd voltooid 
in 1726 of kort daarvoor. Het feit dat de ouderdom van deze kaa r t vrij nauwkeurig bekend 
is, biedt veel steun bij het dateren van de kaarten op de Afbeeldingen 1 en 3. Er is veel over
eenstemming met de kaa r t in Afb. 3 maar de binnengracht is nog compleet en de haven is 
bl i jkbaar nog niet aangelegd. Het landgoed is, in vergelijking met de toes tand weergege
ven in Afb. 1, flink uitgebreid met bezittingen ten zuiden van de weg. Let ook op de, uit oog
pun t van het Sticht Utrecht, zeer strategische ligging van Quackenburg tussen de Dam in de 
Aa en de Stichts-Hollandse grens. 
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ten van het voorplein bevonden zich een huis en een stal, die mogelijk de 
kasteelboerderij vormden. 

Na het verdwijnen van het kasteel ontwikkelde de boerderij zich tot het 
landhuis Quackenburg en werd het oude voorplein met bomen beplant. Door 
een daarin gegraven watergang werd het opgedeeld in een grote en een klei
ne boomgaard. Ten zuiden van de weg stonden enkele huizen (Afbeelding 2). 
In het westelijkste huis was een herberg gevestigd, terwijl twee andere aan
vankelijk vermoedelijk boerderijen waren. De drie huizen ongeveer ter hoog
te van de ingang naa r het oude voorplein waren waarschijnlijk burger
woningen. 

De oorspronkelijke binnengracht rond het slot Quackenburg verloor zijn 
oude betekenis; het zuidelijkste deel werd in twee fasen gedempt (Afbeelding 
3). Bij het botenhuis werd een haven aangelegd. 

Noten 

1 A.A. Manten, 1992. De grote huizen van Nieuwer Ter Aa in de tweede helft van de 17de 
en he t begin van de 18de eeuw. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 7, nr. 
3, blz. 162-169. 

2 Archief Historische Kring Breukelen, Collectie Hulsman. Kleine kaa r t van he t land
goed Quakenburg , ongedateerd. 

3 Archief Historische Kring Breukelen, Collectie Hulsman. Gedetailleerde kaa r t van he t 
landgoed Quakenburg, ongedateerd. 

4 "Nieuwe Kaert van Loenen", in 1726 of iets eerder vervaardigd door C.C. van Bloems-
waerdt en tussen 1726 en 1737 uitgegeven door Joh. Covens en Cornelis Mortier te Am
s te rdam. Deze k a a r t s t aa t in zijn geheel, maar s terk verkleind, afgebeeld in M. Don
kersloot-de Vrij, 1985. De Vechtstreek. Oude kaar ten en de geschiedenis van he t land
schap. Uitgeverij Heureka, Weesp, blz. 90 - 91. Het voor dit artikel meest relevante ge
deelte is ook te vinden in Manten, 1992, Afb. 1. 

5 Archief His tor ische Kring Breukelen, Collectie Hu l sman . Stichtse "leenbrief van 't 
goet of Heereplaats ter Aa, ten behoeve van Vrouwe Josina van Brederode, Douariere van 
Jacob Frederick van Renesse van Moermond, in leven Heer van Ter Aa. Dato 23 Meij 
1696". Met later toegevoegd op de buitenzijde de tekst: "Quackenburg Deel II toebedeeld 
den 3den Nov. 1875 aan E.S.C.M, van Reede tot Ter Aa". Uithangend zegel niet meer 
aan he t document verbonden. 

6 Archief Historische Kring Breukelen, Collectie Hulsman. Akte van de verkoop van he t 
huis en de plaats Quakkenburg, Anno 1696, door Elizabeth Corver aan Josina Sara van 
Brederode van der Aa. 

7 Archief Historische Kring Breukelen. Collectie Hulsman. Stichtse leenbrief, uitgege
ven a a n de H e e r Max imi l i aan Jacob van Renesse Heer van Ter Aa, be t ref fende 
Quackenburg en omgeving, oftewel "het huijs van juffrouw Oets, gekogt met de selve be-
plantinge, groot drie en een halve mergen, gelegen in he t dorp van Ter Aa, en bij ons be
woont werdende", gedateerd 3 juni 1711; uithangende zegels verdwenen. 

Afb. 3 (op de bladzijde hiernaast ) . Sterk verkleinde weergave van een zeer gedetailleerde 
k a a r t van he t landgoed Quackenburg. De navolgende kenmerken zijn voor de dater ing 
van belang: (a) de b innengracht is aan de zuidzijde nagenoeg geheel verdwenen m a a r een 
gedeelte s taa t nog met een streepjeslijn aangeduid, waarin de notitie "Gedempt"; (b) bijna 
over de hele breedte van het veronderstelde vroegere voorplein loopt (tussen de dan zo ge
heten grote en de kleine boomgaard) een watergang; (c) de hoeken van de sloot door de 
landtong in he t westen zijn opvallend gerond en naar het noorden toe is het eiland boven 
die sloot kor ter en smaller geworden; (d) er is een haven aangelegd; (e) de moestuin in he t 
zuidoosten wordt aan de noordzijde gedeeltelijk door een waterloop begrensd. Deze kaa r t is 
onmiskenbaar een stuk jonger dan de kleine kaa r t van Afb. 1 en vrijwel zeker ook jonger 
dan de k a a r t van Van Bloemswaerdt. Reinoud Abraham van Renesse van ter Aa lijkt in 
he t midden van de 18de eeuw nogal wat aandacht aan he t landgoed besteed te hebben. 
Mogelijk da tee r t de k a a r t ui t zijn tijd. Ten zuiden van de weg is nauweli jks bezit in
getekend, m a a r dat hoeft geen verwondering te wekken want er werd vaker gesproken van 
Quackenburg deel I en deel II en deze gedetailleerde kaar t zou een deelkaart kunnen zijn. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 8, nr. 4, 1993 



212 

Eeuwfeest van het koninkrijk te Breukeleveen 
en omgeving in 1913 

P. Bakker 
Lorentzstraat 15, 7316 GJ Apeldoorn 

Dit jaar 80 j aa r geleden stak een prins van Oranje, voorbestemd om spoe
dig koning van Nederland te worden, van noord naar zuid de Breukeleveen-
se (= Stille) Plas over. De prins was niet echt. Maar het was wel groot feest. 

100 jaar Koninkrijk der Nederlanden uitbundig gevierd 

Aanvankelijk werd de tijd van de Franse overheersing door een deel van 
het Nederlandse volk met vreugde begroet. Maar in de loop der j a ren viel dat 
alles tegen. Ons volk kwam in bittere armoede en ellende te verkeren. 

Napoleons tocht naar Moskou mislukte en in de slag bij Leipzig moest hij 
het onderspit delven. Gijsbert Karel van Hogendorp was toen al bezig met 
het vervaardigen van een grondwet. Toen Napoleons nede r l aag bekend 
werd, verenigde hij zich met Graaf Van der Duyn van Maasdam en graaf 
Van Limburg Stirum tot een driemanschap. Er werd een gezantschap ge
stuurd naar Willem Frederik, de zoon van de in 1806 overleden stadhouder 
Willem V. De prins werd uitgenodigd zo spoedig mogelijk uit Engeland over 
te komen. Hij landde op 30 november 1813 op de kust van Scheveningen. 

Honderd jaar later, in 1913, heeft men de bevrijding op feestelijke wijze in 
het hele land herdacht. Ook in Breukeleveen, Tienhoven en Oud-Maarsse-
veen sloeg men de handen ineen. De drie buurtschappen deden al heel lang 
zeer veel gezamenlijk; zo in 1913 ook de viering van het Koninkrijksfeest. 

Burgemeester M. Fernhout van Tienhoven gaf de aanzet; in juni 1913 nodigde hij een 
aantal heren uit om in een feestcomité zitting te nemen. De samenstelling hiervan was als 
volgt: M. Fernhout, voorzitter; Johannes Petrus de Keizer (hoofd van de openbare lagere 
school te Maarsseveen), secretaris; Hendrik Schoenmaker Ezn, penningmeester; G.B. 
Fijnvandraat (Ned. Herv. predikant te Tienhoven), A.C. Heij (Gereformeerd predikant te 
Tienhoven), H. Bertel (huisarts te Tienhoven), H. Emmens (hoofd van de Gereformeerde 
school te Tienhoven), H.D. Duiveman (manufacturier te Tienhoven), P. ten Have (winke
lier te Tienhoven), N.J. van Hoegee, T. Kroon (veehouder te Breukeleveen), W.G. van 
Oostrom, A. Verhoeff (veehouder te Breukeleveen), C. Verhoef Wzn en E. van der Wilt, 
leden. Mr M.P. Th. à Th. van der Hoop van Slochteren, burgemeester van Breukelen-St. 
Pieters, en S.I. Cambier van Nooten, burgemeester van Maarssen en Maarsseveen, werden 
tot ereleden van het comité benoemd. Bovendien werd een subcommissie ingesteld, be
staande uit jongeren uit de drie dorpen, waaraan een deel van de werkzaamheden werd op
gedragen. 

De voorbereidingen voltrokken zich grotendeels in stilte. Pas toen overal 
in de drie dorpen "groote oranjepapieren" werden aangeplakt, kon de bevol
king kennis nemen van het feestprogramma. 

Dinsdag 9 september 1913, de eerste feestdag 

In de drie dorpen versierden de mensen hun huizen en s taken de vlaggen 
uit. Op de weg werden een aantal erepoorten opgericht. Om 9 uur werden de 
kinderen op school getrakteerd op krentebollen en chocolademelk. De feest
commissie en de drie burgemeesters bezochten beide scholen. Daarna gin
gen de kinderen op weg, getooid met oranje sjerpen, ceintuurs en s tr ikken of 
mutsen, en vaderlandse liederen zingend, naar het feestterrein in de noord
oosthoek van de Bethunepolder. Meisjes en jongens hadden afzonderlijke 
spelletjes: turfrapen, zaklopen, tonnetje rollen, eieren-wedloop, ballen-wed-
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loop en kussentjes-wedloop. Voor allen samen was er een tombola. 
Na de prijsuitreiking kreeg elke jongen een zakje knikkers en elk meisje 

een bekertje. Iedereen kreeg een herinneringsplaat mee naar huis. 
's Avonds was er een openbare bijeenkomst in de Nederlandse Hervorm

de kerk te Tienhoven. Ds. Fijnvandraat sprak het welkomstwoord. 

Hij kon niet nalaten ook een kritische noot te plaatsen. Het had de spreker onaange
n a a m getroffen dat die ochtend een langst rekkend groepje feestelijk geklede k inderen on
ophoudelijk had gezongen: "Honderd j aa r na dezen, Dan zullen we er niet meer wezen, In 
de gloria". Hij schreef dit weemoedig, eentonig zingen toe aan de nabijheid van de grote 
waterplassen, die ook voortdurend hun droefgeestig en eentonig geklots doen horen. Ter 
compensatie liet hij een deel van Psalm 77 zingen, over de grote daden Gods. 

Vervolgens hield Ds. K. Fernhout, de uitgenodigde gastspreker, een zeer 
Oranjegezinde feestrede. Te beginnen bij 17 januari 1795 (vertrek van stad
houder Willem V vanuit Scheveningen) tot 30 november 1813 (landing van de 
zoon van Willem V te Scheveningen) schetste hij hoe ons volk langzaam aan 
in diepe ellende kwam, en de blijde dag toen Oranje weerkeerde in ons land. 

De vergader ing zong daarop twee coupletten van het Wilhelmus, en 
Margare tha Duiveman zong solo, met begeleiding van het kerkorgel, drie 
liederen. Daarna zongen de twee zangverenigingen "O, schitt ' rende kleuren 
van Nederlands vlag" en "Wien Neêrlands bloed door d'aderen vloeit". Na 
nog een toespraak - door Ds. A.C. Heij, de Gereformeerde dominee van Tien
hoven - sprak burgemeester M. Fernhout het slotwoord. Hij stelde voor om 
een telegram te sturen aan de koningin met eerbiedige betuiging van dank
bare trouw en aanhankelijke liefde. 

Woensdag 10 september 1913, de tweede feestdag 

Er waren keurmeesters in de drie dorpen rondgegaan om de versiering 
van huizen en bruggen te beoordelen. De prijswinnaars werden nu bekend
g e m a a k t . Dat waren in Breukeleveen onze buurvrouw, de weduwe M. 
Manten-VLug en schipper A. Meijers, in Tienhoven de weduwe G. Slot en G. 
van Vliet, en in Maarsseveen K. Pieneman, J. Leeflang, J. de Pijper en G. 
Voorneveld. Van negen uur tot half tien werd de kerkklok geluid. 

Enige tijd later hoorde men in Maarsseveen hoefgetrappel: een twintigtal 
soldaten van het eerste regiment veldartillerie uit Utrecht, koperblazers, die 
doorreden tot de Gereformeerde kerk. Daar bonden ze hun paarden vast en 
beklommen de toren. Van tien uur tot half elf speelden ze plechtige muziek. 

Het hoogtepunt van het feest was de nabootsing van de landing van de 
pr ins van Oranje in Scheveningen. De familie J. Voorneveld had een vrachtr 
schuit ter beschikking gesteld. Het gepavoiseerde schip s tak vanaf de om
geving van de Boomhoeksedijk de Breukeleveense Plas over. Bij Tienhoven 
was een opening in het oude kerkepad tussen Breukeleveen en Tienhoven 
(langs de noordkant van het Tienhovens kanaal), waarvan de doorvaart ech
ter zo ondiep was dat het schip er niet door kon. Twee in de buur t liggende 
vissersboten namen de "prins" en zijn gevolg daarom op en roeiden hen 
n a a r de wal. Intussen waren vreugdeschoten gelost, de Franse vlag gestre
ken en de vaderlandse driekleur gehesen. Toen de vissersbootjes bij de stei
ger aanlegden, speelde de muziek het Wilhelmus. De "prins" (de rol werd 
gespeeld door de heer G.A.B. Fijnvandraat) stapte met zijn gevolg aan wal. 

Graaf Van der Duyn van Maasdam (gespeeld door Th. Ruys uit Amster
dam) en graaf Van Limburg St i rum (J.G. Fernhout uit Amsterdam) be
groetten de prins hartelijk, en Van der Duyn hield een toespraak tot Zijne 
Hoogheid waarin hij de eed van trouw zwoer, welke werd beantwoord door 
een toespraak van de prins. Vervolgens stapte de prins in een gereedstaand 
rijtuig. Reeds om 11 uur zag het zwart van de mensen, die getuigen wilden 
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zijn van de landing en van wat er volgde: een heel lange optocht. De stoet 
was als volgt samengesteld: De feestcommissie in vier landauers bespannen 
met twee paarden. Drie herauten te voet. Acht kurassiers te paard. Een pe
loton infanteristen, aangevoerd door een generaal en twee kapiteins te voet. 
Het rijtuig van de prins en in een volgend rijtuig twee Engelse admiraals en 
twee Neder landse generaals. Negen vissersmeisjes, arm in a rm. De stoet 
werd gesloten door de scheepsbemanning. 

De eerste halte was bij het gemeentehuis van Tienhoven. De schout hield 
een toespraak en stelde de leden der vroedschap voor aan de prins. Daarna 
ging de stoet verder door Tienhoven en Maarsseveen tot het eind van de 
Heuvellaan. In het polderhuis te Maarsseveen gebruikte het hele gezelschap 
de maaltijd, waarna de stoet weer werd opgesteld. Vervolgens ging het t e rug 
door Tienhoven en over de Nieuweweg langs het Tienhovens kanaa l n a a r 
Breukeleveen, tot de Weerbrug bij de erepoort en weer terug naar Tienhoven, 
waar de optocht werd ontbonden. 

De koperblazers begeleidden de optocht. Ze gaven daarna nog een concert 
van 5 tot 6 uur. Maar toen ging ieder die achter de feeststoet had meegelopen 
naar huis om de koeien te melken en zelf ook wat te eten. 

Om 7 uu r was men weer present bij het feestterrein, waar een groep van 
12 leden van de gymnastiekvereniging een uitvoering gaf met oefeningen 
aan de brug. 

Toen het volkomen donker was geworden, vertoonde de heer Hamer ui t 
Amsterdam een film met beelden die verband hielden met de herdenking, 
en ook met andere. Tijdens de filmvoorstelling kwam een telegram binnen: 
"Hare Majestei t de Koningin dank t de bevolking van Tienhoven, Oud-
Maarsseveen en Breukeleveen voor bewijzen van verknochtheid". 

Toen het zeer grote beeldscherm, dat daar in de Bethunepolder tussen 
twee palen was gespannen, geen beeld meer te zien gaf, trok een grote groep 
mensen n a a r Breukeleveen. De kaarsjes in de waxinelichtjes en de lam
pions aan huizen, bruggen en erepoorten waren aangestoken, he t zachte 
schijnsel weerspiegelde in de kabbelende golfjes van de wetering. Daarbij de 
muziek, die was meegetrokken. Dat alles zorgde voor een feërieke vertoning. 

Mijn moeder wekte me uit de slaap en nam me op de arm naa r de weg 
om te kijken naar al die zacht flakkerende vlammetjes tussen het donkere 
groen van onze ereboog. Ik was toen drie jaar , maar herinner het me nog 
goed. 

Anne Fijnvandraat , dochter van de Ned. Herv. dominee van Tienhoven, 
heeft alle gegevens van de feestelijkheden zorgvuldig verzameld en te boek 
gesteld. Er moeten heel wat exemplaren van dit boekje in omloop geweest 
zijn, maa r het heeft me meer dan een jaar gekost om er één van te achterha
len. Dank zij de beschrijving in dit boekje kunnen we nu kennis nemen van 
een manifestatie waarvan nog maar heel weinig mensen weet hebben. 

Literatuur 

A. Fi jnvandraa t , 1913. De Onafhankelijkheidsfeesten te Tienhoven, Oud-Maarsseveen en 
Breukeleveen op 9 en 10 September 1913. Electrische Drukkerij van P. den Boer, Utrecht , 
45 blz. (fotokopie aanwezig in Archief Historische Kring Breukelen). 
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Kees de Tippelaar 150 jaar geleden geboren1 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Kees Dudok de Wit, geboren 3 oktober 1843, hield ervan wanneer zijn ver
jaardag groots en feestelijk werd gevierd. In 1993 herdachten we in stijl, met 
een 9 dagen durende feestweek en een uitvoerig boek over zijn leven, dat hij 
150 j aa r geleden ter wereld kwam. 

Bij het schrijven van dat boek: Een veelzijdig en buitenissig heer. L.C. 
Dudok de Wit/Kees de Tippelaar /1843 - 1913 hebben Ties Verkuil en ik ons 
best gedaan om datgene wat we belangrijk of interessant vonden met betrek
king tot Kees te verwerken. Voor zover de bronnen dat ten minste mogelijk 
maakten, want lang niet altijd leverden die antwoorden op onze vragen. 

Daar kan natuur l i jk nog verander ing in komen. Tijdens het on ts taan van he t boek 
kwam regelmatig ui t onverwachte hoeken aanvullende informatie beschikbaar. Dat blijkt 
ook na he t verschijnen van het boek nog door te gaan. Enerzijds geeft dat soms een spijtig 
gevoel. Anderzijds verschafte het me de mogelijkheid om in de verhalen, die ik tijdens de 
Dudok de Wit Feestweek mocht houden, ook nog wat nieuws te vertellen. Niet alleen dra
gen nieuwe bronnen extra feiten aan, ze helpen vaak ook om details die al bekend waren in 
een breder verband te plaatsen. Tevens stimuleren ze om over bepaalde onderwerpen wat 
meer te lezen, waardoor het zicht op het tijdsbeeld wordt verdiept. 

Want wat het bestuderen van de levensloop van een persoon of familie boeiend maakt , is 
ook d a t j e - als je he t onderwerp niet al te nauw begrensd aanpakt - een goede indruk krijgt 
van een bepaalde periode in de geschiedenis. Daarbij blijven de gegevens geen droge, af
standelijke kost, m a a r komen ze heel direct en levendig op je af; je maakt de tijd van de 
hoofdpersoon als het ware zelf ook een beetje mee. 

De jonge jaren van Kees 

Bram en Kees Dudok de Wit werden in hoofdzaak opgevoed door hun moe
der, die hen met veel liefde en zorg omringde: affecties die ze niet meer kwijt 
kon bij haar jong overleden man. Het leidde in ieder geval bij Kees tot een 
sterke moederbinding. Ook grootvader Cornelis Abraham Dudok de Wit, we
duwnaar sedert lang vóór de geboorte van deze beide kleinzonen, besteedde 
veel aandacht aan de twee jongens. 

Makkelijk hadden ze het met de jonge Kees niet. Als klein kind had hij 
erg kromme benen en het kostte veel moeite hem goed te leren lopen. Het 
sterke karakter van Kees kwam meermalen openlijk in opstand tegen de au
toriteit van zijn opa en moeder. Hij was een ongehoorzaam kind, dat bij her
haling handelde in strijd met de verwachtingen die zijn goedwillende moe
der en grootvader over hem hadden. 

Grootvader kweekte als liefhebberij graag bijzondere planten. Daartoe liet 
hij in de tuin van Slangevecht een bloemenkas bouwen. De kleinzonen Bram 
en Kees mochten op 23 juni 1849 de eerste steen leggen (zie Afbeelding 1). 
Beiden namen ze later die hobby van hun grootvader over. 

Kees had ook in meer algemene zin al vroeg een grote belangstelling voor 
na tuur en landschap èn voor zomaar wat rondzwerven. Hij deed dat lopend 
of gezeten op zijn pony. Broer Bram vertelde later dat Kees dan meestal na 
een vaste tijd weer met zijn pony thuis kwam. Maar in het voorjaar gebeur
de het wel eens dat pony en ruiter bezweet en moe en later dan gewoonlijk te
rugkeerden en ook tijdens een herfststorm kon men zo nu en dan dier en 
ruiter als wilden door het land zien rossen. 

' Dit artikel is een bewerkte versie van de voordracht, die de schrijver hield voor de najaarsverga
dering van de Historische Kring Breukelen op 28 september 1993, welke was ingepast in de 
Dudok de Wit Feestweek. 
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Afb. 1. Begin van de brief, die Kees op 23 juni 1903 zond aan zijn Zeister vriend Franz 
Enge lmann (Collectie J a n van Male, Amsterdam), met een verwijzing n a a r de legging 
van de eerste steen voor de plantenkas op Slangevecht. Kees herinnerde zich he t schort dat 
hij daarbij aan had, de troffel en de kalk waarmee die steen ingemetseld werd. 

Kees was verheugd toen hij ontdekte dat hij goed kon tekenen. Op Slange
vecht, bij zijn omzwervingen in de omgeving en tijdens zijn grote reizen 
heeft hij verscheidene heel goede tekeningen gemaakt. 

Nederlands Oost-Indië ten tijde van Kees Dudok de Wit 

In 1865 reisde Kees naar Nederlands Oost-Indië. Dat was bijna een halve 
eeuw nadat de Nederlandse staat dat gebied in 1816 had geërfd van de Ver
enigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Daarmee was de Nederlandse aan
wezigheid in Indië totaal van karakter veranderd. De souverein Willem I 
had, anders dan de koopman van de VOC, tot taak rechtvaardig te besturen. 

In 1843, het geboortejaar van Kees, kwam in Delft de eerste opleiding tot 
Indisch ambtenaar tot stand. In 1864 wisten in Indië wonende Nederlandse 
ouders die hun studerende kinderen graag bij zich wilden houden te be
werkstelligen dat in Batavia een zogenaamde Afdeling B voor bestuursamb
tenaren in opleiding werd gesticht. In het begin van de 20ste eeuw verhuisde 
de Nederlandse opleiding tot "indoloog" van Delft naar Leiden. In 1913, het 
sterfjaar van Kees, werd de Afdeling B te Batavia weer opgeheven. 

Als reden voor die opheffing werd de constatering van de Leidse hoogleraar Snouck 
Hurgronje aangevoerd, da t he t keurcorps een "kleurcorps" dreigde te worden. Dat keurde 
hij af omdat de inheemse bevolking de gekleurde bes tuursambtenaar niet voor vol zou aan
zien. Mins tens zo belangri jk was echter "de mythe van de voortreffeli jkheid van h e t 
Neder landse koloniale bes tuur , superieur aan dat van andere koloniale grootmachten" . 
Daarin "paste het beeld van de voortreffelijk opgeleide ambtenaren, die hun weerga in de 
wereld niet kenden" (zie het in 1993 verschenen boek van C. Fasseur, De Indologen. Amb
tenaren voor de Oost 1825- 1950, uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam). 

De periode waarin Kees in Nederlands Oost-Indië was, viel in het begin 
van de onrustige fase waarin de Nederlandse kolonisator bezig was uit een 
conglomeraat van talloze koninkrijken, sultanaten en vorstendommen zon
der veel interne samenhang - die trouwens in een immense archipel niet te 
verwachten was - een eenheid te maken. Deze taak werd uiteindelijk door 
generaal Van Heutsz voltooid. (De huidige staat Indonesië is in wezen een 
Nederlandse erfenis; vandaar dat de Indonesiërs in 1993 in Atjeh een monu
ment voor Van Heutsz onthulden.) 
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Kees in het eeuwenlang ontoegankelijke Japan 

In de jaren 1865 - 1867 maakte Kees Dudok de Wit zijn beroemde grote we
re ldre is . Na zijn bekende omzwervingen door Neder lands Oost-Indië en 
bezoeken aan diverse Zuidoost- en Oostaziatische landen deed hij J a p a n 
aan. Dat bezoek van Kees aan Japan was in die tijd nog een bijzondere ge
beurtenis. Slechts een beperkt aantal Westerlingen was hem voorgegaan. 

Want in 1639 had de shogun van Japan zijn land voor zeer lange tijd afge
sloten voor Europeanen. 

De daar aanwezige Portugezen kregen het bevel Japan te verlaten. Alleen een aantal 
Nederlanders mocht blijven. Zij kregen het 60 bij 100 meter grote kunstmatige eiland 
Dejima, in de baai van Nagasaki, als woonplaats toegewezen. De contacten tussen de 
Japanners en de Nederlanders werden zeer beperkt. De Nederlanders mochten niet van dat 
eilandje af, behalve wanneer men uitverkoren werd deel te nemen aan de jaarlijkse reis 
naar het hof in Edo, die drie maanden duurde. Per jaar deden een paar schepen van de Ver
enigde Oostindische Compagnie Dejima aan. 

Gedurende 215 jaar was Dejima een soort dubbele informatietrechter. Kennis over 
Japan bereikte Europa, ondanks een streng verbod daarop, via de Nederlanders op Dejima 
en omgekeerd sijpelde informatie over Europa via hen naar de Japanners. 

Pas in 1853 besloten de Japanners onder Amerikaanse druk een eind te 
maken aan de lange periode van de afsluiting. De Meiji-periode begon, de 
tijd van de "verlichte regering". In 1859 werd de haven van Yokohama ge
opend; van toen af verviel het belang van de trechter Dejima. Nog geen acht 
j aa r later zette Kees, in het begin van 1867, in Yokohama voet aan wal. 

Belangstelling voor nieuwe produkten van de technologie 

De nieuwe ontwikkelingen in de techniek volgde Kees Dudok de Wit met 
enige gretigheid. 

Bekend geworden is zijn roeiboot, waarin de roeier met het gezicht in de 
vaarr icht ing zat, dank zij een vernuftige "omkeer"constructie van de roeibe-
weging, die in de roeispanen was aangebracht. 

Kees was een van de allereerste Breukelaars die een grammofoon beza
ten. Hij legde een grote verzameling grammofoonplaten aan, die hij op ver
zoek ook best bereid was uit te lenen. Velen bezochten Kees op Slangevecht 
mede om van zijn grammofoonmuziek te genieten. 

Op 18 juni 1896 vond in Nederland voor het eerst een filmvoorstelling 
plaats . Vele technische verbeteringen werden daarna nog noodzakelijk. In 
1904 liet Kees de Amsterdammer Merkelbach met zijn "Kinematograaf ' 
n aa r Breukelen komen om hier een voorstelling te geven. Voor bijna alle 
aanwezigen was dat de eerste kennismaking met dit medium. 

Kees maakte de opkomst van de automobiel mee. Hij aarzelde niet om in 
een dergelijk voertuig te stappen en er zich in te laten vervoeren, maar heeft 
er zelf nooit een in bezit gehad. 

En fietsen kon Kees niet! 

Maatschappijvisie van Kees 

Een interessant gebied, dat nog relatief weinig is uitgediept, betreft de 
maatschappijvisie van Kees en de ontwikkelingen die zich daarin in de loop 
der tijd hebben voorgedaan. Naarmate ik meer brieven en briefkaarten heb 
gelezen, begint echter toch iets van een samenhangend beeld te ontstaan. 

Hoe de jonge Kees, die Nederlands Oost-Indië doorkruiste, tegen de sa
menleving aankeek, is slecht bekend. De beperkte hoeveelheid gegevens uit 
die tijd wijzen op een Europese jongeman die bewonderend keek naa r de 
rijke na tuur , de fraaie landschappen en de fascinerende volkscultuur, maa r 
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aan wie de onderhuids daar aanwezige politieke spanningen grotendeels 
voorbij gingen. Toch moet hij, die op zoveel plaatsen is geweest, de armoede, 
kinderarbeid en vrouwen als lastdieren gezien hebben, evenals de slechte 
sanitaire omstandigheden van een groot deel van de inlandse bevolking en 
de scherpe tegenstelling tussen hen en de welvarende Nederlanders. 

Kees was geen man die zich gemakkelijke schikte in permanente organi
satorische verbanden. In zijn Slangevechtse jaren droeg Kees, zelf lid geble
ven van de Waalse gemeente in Amsterdam, alle kerken een goed ha r t toe, 
maa r een geregeld kerkganger lijkt hij niet geweest te zijn. Voor dogmati
sche zaken voelde hij niet veel; zijn waardering ging vooral uit naa r de kerk 
als hoedster van de algemene zedelijke grondbeginselen der maatschappi j . 
Hij gedroeg zich als een echte liberaal. Vanuit Slangevecht zocht en kreeg 
Kees geleidelijk wel meer contact met de gewone man, maar het eind van de 
19de eeuw kenmerkte zich in het algemeen door een opkomend sociaal ge
voel. Hij volgde de tendens van zijn tijd, maar in versterkte mate. De banden 
van Kees met de notabele klasse bleven, maar hij keek wat kritischer en af
standelijker tegen hun doen en laten aan en aarzelde niet om, als zich een 
gelegenheid voordeed, een autoriteit danig op de hak te nemen. Kees had een 
open oog voor het moeizame lot van de arbeiders, getuige ook zijn lidmaat
schap van de Oranjebond van Orde, maar zag ongaarne dat de socialisten 
daar zijde bij sponnen. De groei van de Sociaal-Democratische Bond (na de 
afsplitsing van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij in 1894 de Socia
listenbond geheten) bezorgde de bezittende klasse toch wel enige angst, van
wege de dreiging met "de grote dag der revolutie". 

Binnen de kennissenkr ing van Kees bevonden zich Kamerleden en min is te r s . Zo h a d 
hij steeds een vriendschappelijke verstandhouding met J .N. Baster t , die op Cromwijck aan 
de overzijde van de Vecht bijna zijn buurman was en, na in 1875 lid van de Tweede Kamer 
te zijn geworden, in 1887 - 1888 korte tijd minister van Waters taat , Handel en Nijverheid 
was. Ook met Mr. W.H. de Beaufort, van het landgoed Den Treek bij Leusden, die van 1877 
met enige onderbrekingen (onder meer in 1897 - 1901, toen hij minister van Bui tenlandse 
Zaken was) tot 1918 als liberaal lid van de Tweede Kamer was, had Kees contact. 

Een speciaal aspect van dit thema is de invloed, die Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis direct of indirect op Kees had. Kees zat gelijktijdig met hem op 
het Eers te Amsterdamsche Lyceum. Hij zag met teleurstelling hoe Domela 
zich ontwikkelde van gelovig lutheraan en predikant tot atheïst. In 1879 brak 
Kees zijn vierde reis door Amerika vervroegd af vanwege de sociale onrust 
die in Amsterdam verhevigd de kop opstak, niet het minst door het optreden 
van Domela Nieuwenhuis en het door hem uitgegeven blad "Recht voor 
Allen". Daar in waren felle aanvallen op de bourgeoisie te lezen, s t r iemende 
zweepslagen naa r de klassejustitie en een ridiculisering van het konings
huis . 

Kees moest van de opvattingen van de socialistische voorman niet veel 
hebben. Dat was vanaf het begin al zo, maar nog sterker nada t Domela in 
1898 de Socialistenbond had verlaten en anarchist was geworden. Anders 
lag dat bij Mr. J.W. Spin, die zeer vele jaren een naaste vriend en medewer
ker van Kees was. Spin steunde Domela Nieuwenhuis op verschillende ma
nieren en laatstgenoemde ontving Spin ook meerdere malen bij hem thuis 
(zoals bijvoorbeeld blijkt uit de brief van Kees aan Franz Engelmann van 4 
januar i 1906). Tussen Dudok de Wit en Spin zullen de socialistische en anar
chistische strijdpunten dus wel niet onbesproken zijn gebleven. 

De heren hadden ook gezamenlijke kennissen. "Vrijdag 18/3 komt hier J.A. For tui jn , 
vroeger Vriend van Domela Nieuwenhuis" en "oud vriend van Spin", schreef Kees op 16 
m a a r t 1904 aan Franz Engelmann. 

Heel graag zou ik willen weten hoe de bereisde, sociaal-voelende liberaal Kees reageer
de op de spoorwegstaking en de vuist die minister-president Abraham Kuyper toen tegen de 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 8, nr. 4. 1993 



219 

arbeidersbeweging maak te , maar helaas is mij tot dusver geen correspondentie van Kees 
uit eind januar i 1903 onder ogen gekomen. 

In 1993 verscheen niet alleen een boek over Kees, maar ook een uitvoerige biografie over 
F . Domela Nieuwenhuis (Jan Meyers: Domela, een hemel op aarde. De Arbeiderspers, Am
sterdam, 439 blz.). 

Uit de herinneringen van George Büfr 

Zijn lange wandeltochten bezorgden Kees de bijnaam de Tippelaar en 
maakten dat hij zijn leven lang - en eigenlijk tot op de dag van vandaag - als 
de grote voorman van het lange-afstandlopen werd en wordt beschouwd. 

In ons onlangs verschenen boek hebt u kunnen lezen over de betrokken
heid van Kees en Bram Dudok de Wit bij de in 1893 gehouden wandelwed
strijd Amsterdam-Breukelen-Utrecht-Hilversum-Amsterdam, die gold als 
het eerste kampioenschap van Nederland in deze tak van sport. 

Een eeuw later, op 11-12 juni 1993, is deze tocht langs ongeveer dezelfde route opnieuw ge
lopen door Marcel Claassen en Gé Nooy, beiden gouden-kruisdragers van de Nijmeegse 
Vierdaagse (dat zijn mensen die de Vierdaagse ten minste tien maal met succes hebben 
volbracht). Ze liepen 87 kilometer in 17 uur en 14 minuten. 

Op 24-25 juli 1897 werd de genoemde wandelwedstrijd voor de tweede 
maal gehouden, maa r in de omgekeerde richting, dus Amsterdam-Hilver-
sum-Utrecht-Breukelen-Amsterdam. Hij werd toen gewonnen door de Rot
terdamse jongeman George Büff, die daarmee voor de rest van diens leven 
de vriendschap van de meer dan dertig jaar oudere Kees verwierf. In oude 
clubbladen van de Rotterdamse Athletiekvereeniging "Pro Patria" (die thans 
Pro Patria-ALO-Combinatie heet, afgekort tot PAC) werden enkele herinne
ringen van Büff aan die sportprestatie en aan Kees aangetroffen. 

Büff vertelde dat hij omstreeks 4 uur in de vroege ochtend van 25 juli 
Slangevecht naderde, dat in de route was opgenomen. "In de verte zie ik een 
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Afb. 2. Kees Dudok de Wit kreeg niet alleen talloze Nederlanders op bezoek, ook vanuit het 
bui tenland toonde men belangstell ing voor hem en zijn museum. Hierboven het begin van 
de brief, die Kees op 7 m a a r t 1906 schreef aan Franz Engelmann (Collectie Jan van Male, 
Amsterdam) en waarin hij melding maakte van een Zweedse en een Deense bezoeker. Die 
Zweed was Lars Hamreé (volgens de brief aan Engelmann van 3 maar t 1906). 
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man staan met een grooten Cowboy-hoed, een forsche gestalte en langs zijn 
landgoed een groot aanta l genoodigden, waaronder ik zag den heer Suther
land. Allen waren gekomen om dezen fameuzen wedstrijd gade te s laan. 
Een controleur die mij per fiets volgde en waarmede ik nog geen woord ge
wisseld had, vroeg ik wie die man was. Hij zeide mij: dat is Kees de Tippe
laar, zonder meer. Wist ik veel! Ik had nog nooit van hem gehoord. Hij riep 
mij een hal t toe. Stel U voor, een persoon die U aanspreekt als een oud 
vriend die dadelijk frère et compagnon met U is zonder dat hij U of U hem 
kent. 'Hartelijk Welkom vriend, moet je iets gebruiken of drinken?' zoo zegt 
hij, 'je bent nog maar 25 K.M. van het eindpunt en je hebt nog een grooten 
voorsprong op het Ie peleton'. Ik dankte voor alles, omdat onze t raining er 
op gericht was om niets te gebruiken." 

Büff liep in 1897 de route in 10 uur 1 minuut en 50 seconden. Dat wande
len toen tot de atletiekbeoefening werd gerekend, blijkt ook uit het feit dat 
deze tijd tot 1938 als officieel Nederlands record te boek heeft gestaan op de 
recordlijst van de Koninklijke Nederlandsche Atletiek Unie (KNAU). 

Twee dagen na die wedstrijd ontving Büff een briefkaart, geadresseerd: 
"Gekuitspierden Kampioen George Buff, Rotterdam" ( s t raa tnaam en huis
nummer ontbraken). Op de achterzijde stond geschreven: 

"Ge8£ Tippelaar , 
Hulde uw uithoudingsvermogen. Gij hebt er alle eer van. De Rot te rdammers hebben 

zich kranig gehouden. Gaarne had ik uwe tronie. 
Groet Slaakstrater 38. Uw levensl . Landlooper 

Wate rch inees Kees" 

Met S laaks t ra te r 38 verwees Kees naar Henry Maasbommel, evenals Büff lid van "Pro 
Patria", die in de wedstrijd 5de was geworden en die op het adres Slaaks t raa t 38 te Rotter
dam woonde. Met "tronie" was foto bedoeld. 

Enige dagen later stuurde George Büff Kees de gevraagde foto. Onmiddel
lijk ontving hij weer antwoord: 

"de Vliegende Hol lander 
Kampioener Mr. George Buff 
Rotterdam 

Ge8e Onvermoeide Kuieraar , 
Dââr is uw pengekras met gespierde afbeelding van uw kr8ig l ichaam, ik vind de opna

me zéér goed. Vurig dank voor die ged8enis. Groet Na38 Slaakst ra ter bedank hem voor zijn 
inktgeschi t ter . 

Leef gelukkig op dit wereldrond. Vr iend Kees" 

Büff vertelde verder: "Eenigen tijd later ontving ik een uitnoodiging om 
bij hem te komen dineeren en hij stuurde mij alvast een servet van papier. 
Ik kuierde naa r hem toe en werd allerharteli jkst ontvangen. Eers t mijn 
naam in een boek schrijven en daarna wist hij mij aangenaam bezig te hou
den, uren achtereen, telkens met weder iets nieuws en iets aantrekkelijks. 
Hij geneert zich niet voor de menschen, hij kleedt zich zooals het hem het 
gemakkelijkst is, zonder voor een vreemde toilet te maken. Hij geeft zich 
zooals hij is, in zijn ware gedaante, een gul, nobel mensch, die een mensch 
als zijn broeder beschouwt. Rang, aanzien of naam leggen bij hem geen ge
wicht in de schaal. Veel heeft hij gezien in zijn avontuurlijk afwisselend 
leven en veel, zeer veel bijeenverzameld. Doozen, laden, kasten, lessenaars , 
nog erger, een heel museum vol allerlei excentrieke dingen vind ik bij hem. 
Talrijke eigenaardigheden van zijn vele reizen. Ongelooflijk veel en al die 
snuisterijen zijn kostbaar en merkwaardig, omdat zij alle een historische 
waarde bezitten." 
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Afb. 3. Begin van de brief, die Kees op 1 maar t 1906 stuurde aan Franz Engelmann (Collec
tie J a n van Male, Amsterdam). Kees reageerde op vrijwel alle poststukken die hij ontving 
en deed dat gewoonlijk ook zeer prompt, meestal in de stille nachtelijke uren. Bijna iedere 
nacht die hij op Slangevecht doorbracht, schreef hij tientallen (prent)briefkaarten en brie
ven. Topti jden waren rond zijn ver jaardag en met nieuwjaar . Het recordjaar in zijn 
nieuwjaarspost was 1902, met 391 poststukken, in 1905 kreeg hij er 322 en in 1906 waren het 
er 343 (brief aan Franz Engelmann, 4 januari 1906). 
Kees kon vermoedelijk zijn leven lang met weinig s laap toe. Reeds tijdens zijn Indische 
omzwervingen volstond hij met een korte nacht rus t . In react ie op een opmerking van 
Franz Engelmann schreef Kees op 19 april 1906: "In 1865 en 1866 zag ik op Java 's-morgens 
om half 2 zóó dikwijls de wolken beneden mij". 

Nog twee korte citaten uit de memoires van George Büff: "Ik begreep hem 
vaak niet, omdat hij een andere na tuur had dan ik. Hij moest steeds in een 
zenuwachtige gejaagdheid leven, telkens afwisseling op zijn pad ondervin
den, anders was zijn leven te eentonig, te saai." En - typerend voor de zorg 
die Kees aan zijn vriendschappen besteedde - : "Na elke overwinning die ik 
hier of in het buitenland behaalde, alsmede op mijn geboortedag ontving ik 
steeds briefkaarten en kaartjes-gelukwenschen". 

Kees deel van een uitgebreid sociaal netwerk 

Kees had een zeer uitgebreide kennissenkring. In het bewaard gebleven 
deel van zijn correspondentie (en dat is maar een heel bescheiden fractie 
van wat hij in zijn leven naar het postkantoor heeft gedragen) komen - voor
al en passant - zeer veel namen voor. Een probleem is, dat vaak niet duide
lijk is wie en wat zij waren. 

Op zich is dat geen ongewoon verschijnsel. In 1993 promoveerde aan de 
Universi tei t van Amsterdam Jacqueline Bel op een proefschrift, getiteld: 
Nederlandse literatuur in het fin de siècle. Daaruit blijkt dat van de honder
den romanschrijvers, die gedurende de laatste 15 jaa r van de 19de eeuw in 
ons land actief waren, thans nog maar vier of vijf gewaardeerd worden; de 
rest van al die auteurs is vergeten, al thans door de meesten van ons. Als dit 
al het geval is in een sector, die het motto "Wie schrijft, blijft" in zijn banier 
voert, hoeveel te meer moet die vergetelheid dan niet hebben toegeslagen in 
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groepen waarbinnen de samenhang vooral bestond uit persoonlijke contac
ten, die naar hun aard minder goed geconserveerd blijven. 

Bij het uitpluizen van het sociale netwerk van Kees, werden wij extra ge
hinderd door het veelvuldig gebruik - meestal zonder toelichting - van bij
namen en het vaak weglaten van voornamen of initialen. 

Zo werd de Utrechtse jur is t Mr. Hamburger in de correspondentie van Kees met Franz 
Engelmann aangeduid als Mr. Jambon Citoyen (23 januar i 1904 en 2 februari 1905), Spek-
burger (15 februari 1904), Burgerham (6 februari 1905) en Mr. Jambon (22 november 1905). 

Ook voor ondernemingen gebru ik te Kees soms b i jnamen. Hij h a d geld be legd in 
Duinoord te 's-Gravenhage, waarvan zijn neef J a n Wind Gzn directeur was (brieven a a n 
Engelmann van 18 juni 1903 en 14 april 1904). Vanwege de goede dividenden die dat ople
verde, noemde Kees he t meermalen "Goudoord" (bijvoorbeeld in br ieven a a n E n g e l m a n n 
van 6 en 15 februari 1904; zie ook ons boek, blz. 186). 

Ondanks deze extra hindernissen is het zinvol pogingen te blijven doen 
meer te weten te komen over de relaties van Kees. In de gevallen waarin het 
toch lukt om meer over een vriend of goede kennis van Kees te achterhalen, 
blijkt dit bijna altijd het beeld van zowel Kees als zijn tijd iets te verscherpen. 

De achtkante boer 

Naarmate we meer te weten komen over het netwerk van familie, vrien
den en kennissen waarbinnen Kees zich bewoog, wordt eveneens duidelijker 
hoezeer er van onderlinge beïnvloedingen sprake was. 

Een van de vele persoonlijkheden, met wie Kees ja ren lang omgang had, 
was de 13 j a a r oudere Amsterdamse predikant , schrijver en dichter Dr. 
Eliza Lauri l lard. Deze redigeerde, samen met de onderwijzer Taco H. de 
Beer, het "met medewerking van vele mannen van wetenschap" samenge
stelde boek Woordenschat, in 1893 gepubliceerd bij de Amsterdamse uitgever 
Joh. G. Stemler. Dit 1280 bladzijden dikke werk was niet een gewoon woor
denboek, m a a r een "verklaring van woorden en u i tdrukkingen , w a a r a a n 
eene geschiedenis verbonden is". Die geschiedenissen zijn niet zelden zeer 
curieus en het boek is daardoor een van de allerleukste woordenboeken uit 
de 19de eeuw. 

In deze Woordenschat van De Beer en Laurillard vinden we bij het tref
woord "Achtkante boer" het spannende verhaal over een beruchte dief en in
breker, die aan het eind van de 17de eeuw Amsterdam en de Vechtstreek on
veilig maakte . "Hij was vermaard om zijne verbazende sprongen, zooals 
over de Goudsbloemgracht te Amsterdam met eene vrouw in zijn a rm en 
van den oever op eene voorbijvarende trekschuit in den Vaartschen Rijn". 
De ach tkan te boer gedroeg zich als een soort Robin Hood: "vandaar he t 
spreekwoord [zo lezen we in de Woordenschat]: 'hij doet als de achtkante 
boer: hij steelt het bij den een en brengt het bij den ander'." Gedurende heel 
de 19de eeuw werd verteld, dat de geest van de achtkante boer nog immer op 
en nabij de Vecht spookte. 

Kees Dudok de Wit voelde zich aangesproken door de persoon van die 
achtkante boer. Waarschijnlijk heeft hij met Laurillard over deze legendari
sche figuur gesproken. Maar voor Kees bleef het daar niet bij. Op schemer-
avonden in herfst en winter, als het wat heiig was op en rond de rivier de 
Vecht, verkleedde hij zich soms als een angstaanjagend spook, da t wild 
springend en zwaaiend en afgrijselijke kreten uitstotend, voorbijvarende bij
gelovige schippers de stuipen op het lijf joeg, omdat zij meenden de beruchte 
achtkante boer te hebben gezien en gehoord. 

Dit j a a r is he t een eeuw geleden dat deze Woordenschat verscheen en is t evens bij 
RuitenbergBoek te Soest een fotomechanische herdruk ervan uitgebracht. 
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Een crimineel verhaal 

De grappen en streken die Kees uithaalde, sloten meestal aan bij iets wat 
hij had gehoord, gelezen of gezien. Iets wat hem trof, werkte dan enige tijd 

A^t^ ^uAy KxA\r ipiJ^u^ ( JUUAQ 

2. 

Afb. 4. Begin van de brief van Kees aan Franz Engelmann van 9 m a a r t 1906 (Collectie J a n 
van Male, Amsterdam). Franz h a d Kees bericht dat hij de gezochte crimineel F rans Rosier 
over s t r aa t had zien gaan. De "Latijner" was Kees' Amsterdamse vriend Eg de Jong, jour
nal is t bij he t Algemeen Handelsblad en schrijver van een boekje over Kees, dat zowel in 
he t Nederlands als het Engels werd gepubliceerd. 

Afb. 5. De opmerkingen over F rans Rosier waren in het achterhoofd van Kees blijven han
gen. In de brief die hij op 14 maar t 1906 aan Franz Engelmann schreef (Collectie J a n van 
Male, Amsterdam), begon hij met een grap over deze crimineel. Onduidelijk is op welke 
k r a n t Kees zinspeelde met zijn "De ware Jacob" en of dit zogeheten bericht wel ooit in druk 
verschenen is . 
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in zijn achterhoofd door, totdat het in iets geks werd omgezet. Ik geef nog 
een voorbeeld. 

Uit de brief die Kees op 9 maart 1906 aan Franz Engelmann schreef, blijkt 
da t zijn Zeister vr iend hem had geschreven over een cr imineel , F r a n s 
Rosier geheten (zie Afbeelding 4). Op aanwijzingen die tot zijn aanhouding 
zouden leiden, stond een beloning van ƒ 500,- (zo lezen we elders in diezelfde 
brief). Binnen vijf dagen had Kees die gegevens vertaald in een krantebe-
richt (zie Afbeelding 5). 

Bindingen met verschillende steden 

De heer Lisman wees in een bespreking van het nieuwe boek over Kees 
Dudok de Wit op het opmerkelijke feit dat hij, in tegenstelling tot veel andere 
uit Amsterdam afkomstige bewoners van buitenplaatsen aan de Vecht, bin
dingen had met zowel Utrecht als Amsterdam. 

Ik denk dat dit samenhing met de vele omzwervingen van Kees. Hij kon 
vergelijken, aan de hand van criteria zoals assort iment, kwali tei t , prijs, 
trendgevoeligheid en dienstbetoon. "Haarsnijder Brukman" uit Utrecht was 
zijn kapper (brief aan Franz Engelmann van 18 april 1905) en de zalm, waar 
hij zo dol op was, liet hij bezorgen door de Utrechtse vishandel van de Wed. 
Reinke ("Vischmarkt F 34, 2e huis v/d Servetstraat" vermeldden de rekenin
gen als adres), terwijl ook de Firma A. van der Most van Spijk, Schouten
s t raa t 15, Utrecht hem meerder keren vis leverde (brieven aan Franz Engel
mann van 10 en 25 november 1903). Maar zijn grammofoonplaten kocht hij 
bij een leverancier uit Amsterdam. Foto's liet hij zowel maken door "het 
k iekwonder vr iend C F . Albert Greuner (Nieuwendijk 89) Ams te rdam" 
(brief aan Engelmann, 16 maart 1904) als door de begaafde jeugdige Breukel-
se amateur-fotograaf Jac. Schippers Jr . Kees hield van de podiumkunsten 
en liep voor een voorstelling die hem interesseerde graag naa r Amsterdam 
of Utrecht, maa r - als hem dat zo uitkwam - evenzogoed naar Zeist of Doorn. 

Aan de Utrechtse voorbeelden kan ik nog een aardige toevoegen. Kees 
was donateur van de daar actieve Vereeniging "Voor de Kunst". Deze orga
niseerde jaarli jks minstens vijf tentoonstellingen van beeldende kuns t en 
kunstnijverheid. Ook hield ze ieder jaar een kunstverloting. De vereniging 
kende drie categorieën aangeslotenen: leden (voor ƒ 2,50 per jaar) , buitenge
wone leden (ƒ 5,-) en donateurs (ƒ 10,-). In de contributie was inbegrepen dat 
buitengewone leden één en donateurs twee "aandeelen" in die kunstverlo
ting ontvingen. Deze Vereeniging "Voor de Kunst" ging er pra t op dat ze veel 
leden en donateurs van buiten de stad Utrecht telde. Kees wekte in 1897 zijn 
vriend Dr. C.J.M. Blankenheym op om na terugkeer in de Vechtstreek even
eens donateur te worden. 

Hoewel door de ligging van Breukelen tussen Amsterdam en Utrecht de bindingen van 
Kees met die twee steden het sterkst waren, had hij ook relaties elders, bijvoorbeeld in Den 
Haag en Rotterdam. Die met Rotterdam lagen in hoofdzaak op sportief gebied, niet op he t 
terrein van de cultuur. Dat zal evenwel ten dele hebben samengehangen met he t k a r a k t e r 
van die stad. In Rotterdam stond de bedrijvigheid ver voorop. Sedert de opening van de 
Nieuwe Waterweg in 1876 deed zich daar een snelle economische expansie voor, gepaard 
aan een massale toestroom van vooral Zeeuwse en Brabantse arbeidskrachten. De Nieuwe 
Rotterdamsche Courant , die een belangrijke nieuwsdienst was voor de plaatseli jke regen
ten en de top van het bedrijfsleven, concentreerde zich vooral op economisch nieuws; in he t 
eind van de 19de eeuw voerde de hoofdredactie zelfs een beleid dat erop gericht was Kunst en 
Letteren uit de kolommen te weren. 

Verwarrende tijden 

Als Kees een afspraak maakte over een komend bezoek of een visite die hij 
zelf ergens zou maken, werden vaak tijdstippen afgesproken. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 8, nr. 4, 1993 



225 

Zo had hij voor 18 november 1900 A.J. Jansen uit Rotterdam bij hem uit
genodigd voor een middagbezoek. Jansen zou per trein reizen en Kees zegde 
toe dat er bij het station een rijtuig klaar zou staan om hem af te halen, '"s-
nam. lU over 12 uur (spoortijd)" (zie ook Afbeelding 6). 

Een dergelijke precisering komen we vaak in zijn correspondentie tegen 
en niet zonder reden. 

Heel lang had, zelfs binnen het kleine Nederland, elke stad haar eigen 
tijd. Tot 19Ó9 wezen de klokken op verschillende plaatsen verschillende tij
den aan (de "plaatselijke ware tijd"). Torenklokken en kettinghorloges wer
den gelijk gezet op de plaatselijke zonnewijzer; was de zon in de stad op haar 
hoogste punt, dan was het daar twaalf uur. De klokken in het oosten van 
Nederland liepen daardoor altijd voor op die in het westen, soms wel een 
kwart ier of meer. 

De onregelmatige snelheid waarmee de aardbol om zijn as draait , maakte de si tuat ie 
nog ex t ra ingewikkeld. Eigenlijk moest men de klok bijna dagelijks een klein beetje bij
stellen, over he t hele j aa r gemeten ongeveer een half uur . Dat deed men ook heel lang, 
maar in de 19de eeuw gaf het toch zoveel verwarring dat een aantal plaatsen besloot over te 
gaan van de "plaatselijke ware tijd" op de "plaatselijke middelbare tijd", een gemiddelde, 
die het bijstellen van de klok tot een paar keer per jaar beperkte. Amsterdam deed dat in 
1832, m a a r Haar lem ging nog heel lang door met zijn "plaatselijke ware tijd". Het gevolg 
was da t de stadsklokken in Amsterdam in februari ongeveer een kwartier voor liepen op 
die in Haa r l em en in november ongeveer een kwar t ie r achter. Voor de dienstregelingen 
van he t openbaar vervoer (de diligences en trekschuiten) was dat erg verwarrend. De mi
nister van Binnenlandse Zaken vroeg daarom in 1835 en 1836 aan de belangrijkste steden 
van he t land om alle klokken gelijk te zetten en een algemene middelbare tijd in te voeren. 
In Holland, Utrecht en Friesland gaf men daar gehoor aan, maar andere provincies deden 
niet mee. P a s toen de spoorwegen werden aangelegd en de telegraaf in gebruik kwam werd 
de behoefte aan een nationale tijd groter. In 1858 verzocht de minister van Binnenlandse 
Zaken dan ook om één spoortijd (de Amsterdamse tijd), maar weer hielden steden bui ten de 
Randstad vast aan hun eigen tijd. Ook in 1892 bleef dat onderscheid bestaan, toen de spoor
wegen de Amsterdamse tijd loslieten en de Westeuropese of Greenwich-tijd gingen gebrui
k e n . 

Zo kende Nederland rond de overgang van de 19de naar de 20ste eeuw een chaotische 
tijd, met drie soorten kloktijden: de Westeuropese, de Amsterdamse en de lokale tijden. In 
1908 werd bij wet geregeld dat heel Nederland de middelbare Amsterdamse tijd moest 
gebruiken. Pas op 16 mei 1940 werd Nederland, op last van de Duitse bezettingsmacht, bin
nen de Middeneuropese tijdzone gebracht. 

Bezoek van de R A V . 'Pro Patria" aan Slangevecht 

Kees was ere-voorzitter van de Rotterdamsche Athletiek Vereeniging "Pro 
Patria". Hij koesterde zijn betrokkenheid bij deze vereniging, mogelijk mede 
omdat ze hele goede lange-afstandslopers in haa r midden had. Verschei
dene leden van "Pro Patria" gingen met enige regelmaat bij Kees op bezoek. 
Kees steunde de vereniging financieel bij het organiseren van wedstrijden. 

Ja r en l ang voerde Kees een geregelde correspondentie met de actieve eerste secretaris 
van "Pro Pat r ia" , die hem vanui t Rotterdam brieven, (prent)briefkaarten en te legrammen 
zowel als tekeningen en gedichten toezond. Dat leverde Kees inspiratie voor fraaie adres
ser ingen , zoals "Het 'Pro Pa t r i a ' Wonder", "Den Dichter en Tekenaar Mr. A.J. J a n s e n " , 
"Aan P a p a A.J. Jansen" , "Den Snelpenner", "Het Sportwonder" en "Het Nij lpaard Won
der T e e k e n a a r Mr. A.J. Jansen" , of een aanhef als "Ge8te Rijmelaar". Beide heren gin
gen ook bij elkaar op bezoek (zie bijvoorbeeld Afbeeldingen 6 en 7), hetgeen Kees de kin
dervriend tevens de genegenheid opleverde van dochter Johanna Jansen. 

Met P inks t e r en 1899 bracht "Pro Pa t r ia" als geheel een bezoek a a n 
Slangevecht . George Büff, die zichzelf toen aanduidde als "Captain der 
R.A.V. Pro-Patria", heeft daarvan een vrij gedetailleerd verslag geschreven, 
waaraan de navolgende samenvatting is ontleend: 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 8, nr. 4, 1993 



226 

• , , , DE V E C H T , BIJ B R E U K E L E N , , i t / 4 / 

Afb. 6. Prentbriefkaart , door Kees Dudok de Wit op 15 november 1900 ges tuurd aan A.J. 
Jansen te Rotterdam. Kees liet weten er voor te zullen zorgen dat op zondag den 18e van 
s lachtmaand (= november) 1900 een rijtuig bij het Breukelse station gereed zou s taan om 
Jansen daar op te halen voor een bezoek aan Slangevecht (Collectie Ties Verkuil Sr). 

MUlZe füJT"Ght- ( Kreukelen 

* ** 

Afb. 7. Op vrijdag 30 augustus 1901 kwam de secretaris van "Pro Pa t r ia" opnieuw n a a r 
Breukelen, samen met een ander bestuurslid (prentbriefkaart aan A.J. J a n s e n te Rotter
dam, in Collectie Ties Verkuil Sr). 
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Het vertrek van de wandelaars was bepaald op Eerste Pinksterdag om 6 uur in de mor
gen, vanaf he t clublokaal aan de Korte Hoogstraat te Rotterdam. Ze liepen via Gouda, 
Bodegraven en Woerden naa r Harmeien, waar ze om 3 uur in de middag aankwamen. 
"Hier s tonden de wandelvereenigingen Achilles en Excelsior uit Ut rech t onder leiding 
van den Heer Monné ons op te wachten. Na met elkaar kennis gemaakt te hebben trok men 
gezamenli jk over De Meern n a a r Ut rech t waar wij om 4.40 uu r a r r ivee rden . In hotel 
Willems zetten de Rot te rdammers zich neder." 

In de vroege ochtend van de Tweede Pinksterdag voegden zich in Utrecht nog een aantal 
"Pro-Patria"-leden bij hen. "Om 8 uur werd de stoet voor het Hotel opgesteld. Eers t een 
korps poli t ieagenten, daa rach te r een flink korps muziek, daarna de Pro-Pa t r ianen met 
h a a r fraaie banier , d a a r n a de wandelvereenigingen Achilles en Excelsior. Een m a s s a 
volk was er reeds op de been. Volkslied en Wilhelmus werden geblazen en op marsch ging 
he t onder vroolijke marschmuziek naar Vleuten waar het Kasteel de H a a r werd bezich
t igd ." 

Van De Haar trok men op naar Slangevecht. "Reeds in de verte hoorde 
men de eresalvo's van Kees. Toen zag men een paar vlaggen wapperen en 
daar lag het einddoel van den tocht. Kees stond daar met een dubbelloops ge
weer in de hand en een muts van konijnenvel op het hoofd. Onder de tonen 
van de muziek en het zingen van het clublied van Kees trok men naar bin
nen. Op het grasveld voor de deur werd plaats genomen. Een welkomstglas 
werd ons aangeboden en nu begon de wandeling, eerst door den tuin naar de 
druivenkassen, vervolgens n a a r de zwemplaats en daarop n a a r he t mu
seum. Hier werden vele bezienswaardigheden bewonderd. Na afloop van het 
bezoek aan het museum begon de eigentlijke feestvreugde. De flesschen wer
den ontkurkt en onder een flinke speech van den president werd aan Kees, 
die Eere Voorzitter van Pro-Patria is, een prachtige ledenlijst aangeboden, 
die door den Heer Jansen , secretaris der vereeniging, kunst ig afgewerkt 
was. Kees hield een speech, die klonk als een klok. De glazen werden weer 
gevuld en allen opstaande werd het Banierlied der Vereeniging gezongen 
waarvan een der coupletten als volgt luidt: 

Wijze: Transvaalsche Volkslied. 
"Pro Pat r ia" alom bekend 

Door athletiek en kunst, 
J a zelfs bij Kees de waterrot 

Staat PP in de gunst. 
Daarom voorwaarts op onzen baan 

Geen tocht die ons bezwaart, 
Trouw aan de Vaan en pal te staan 

Blijft steeds deez' kr ing vermaard. 

De terugreis naar Utrecht geschiedde in de beste orde. Kees geleidde ons 
tot Maarssen, waar wij allen met een ferme handdruk en een luid tot we-
derziens van hem afscheid namen. Om ca. 7.30 uur kwamen de wandelaars 
onder vroolijke tonen van het muziekkorps de Bisschopsstad weer binnen. 
Een dichte drom van menschen omsloot den stoet. De politie handhaafde 
hier uitstekend de orde. In het hotel Willems aangekomen werden nog een 
paar gezellige uurtjes doorgebracht en den Heer Monné uit Utrecht harte
lijk dank gezegd voor de genomen moeite. Per spoor keerden allen welge
moed huiswaarts ." 

Toen "Pro Patria" in 1900 zijn eerste lus t rum vierde, werden 's middags atletiekwed-
strijden gehouden, welke door Kees werden bijgewoond. "Een groote foto met bes tuur en 
Kees in he t midden en alle leden daarachter geschaard" vormt, in de woorden van George 
Büff, nog "een blijvende her inner ing aan dezen goeden ouden tijd". U vindt deze foto gere
produceerd in het boek van Ties Verkuil en mij op bladzijde 250 (maar toen wisten we nog 
niet dat hij in 1900 werd gemaakt) . De lustrumviering eindigde met een grootse feestavond, 
waarop he t vaandel officieel werd aangeboden. 

"Pro Patr ia" was niet de enige sportclub uit Rotterdam, waarmee Kees contact had. Op 7 
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juli 1895 en 9 juli 1899 kwam de Algemeene Turnvereeniging uit Rotterdam op Slangevecht 
op bezoek (prentbriefkaart van Kees aan A.J. Jansen, 5 juli 1899). 

Koninginnedag 

In ons boek citeerden we (blz. 262) een opmerking van Kees uit 1905, 
waarin deze zei dat de verjaardag van de koningin in Breukelen zonder fes
tiviteiten voorbijging, omdat iedereen zijn kruit droog hield voor het vieren 
van de verjaardag van Kees. 

Henk te Velde, van het Instituut voor Geschiedenis van de Rijksuniversi
teit te Groningen, maakte mij er opmerkzaam op, dat ook dat gegeven bezien 
moet worden in het kader van zijn tijd. Het vieren van Koninginnedag is pas 
iets meer dan een eeuw oud en was in de begintijd zeer omstreden. 

De tr i ts "God, Nederland en Oranje" dateert uit de 19de eeuw. Isaac da Costa formuleer
de de samenhang van deze drie begrippen, als interpretat ie van de passage "Een drievou
dig snoer wordt niet spoedig verbroken" uit het Bijbelboek Prediker. 

In de vooral "bovenwerelds" gerichte visie van de Calvinisten in de 17de eeuw lag de 
nadruk op het t hema God en Zijn Woord. De 18de-eeuwers voegden daar een meer wereld
lijk gericht perspectief aan toe en die ontwikkeling zette in de 19de eeuw verder door. He t 
spreken over "God, Nederland en Oranje" is typisch 19de-eeuws romant isch . Maa r de in
vulling van da t begrip verschilde per "zuil". 

De geboortedag van koning Willem III was geen nationale feestdag. Voor 10 juli 1884 
stond een herdenk ing van de sterfdag van prins Willem van Oranje op de nat ionale agen
da, m a a r door politiek gekrakeel werd dat geen succes. Liberalen schilderden Willem van 
Oranje g raag af als een held van tolerantie, ondogmatische gewetensvrijheid en verzoe
ning. De orthodox-protestanten en rooms-katholieken hadden een ander zicht op de ge
schiedenis. Bovendien was de schoolstrijd toen op een hoogtepunt en stond voor de confes
sionelen verzoening gelijk aan onderwerping aan het dominante l ibera l isme. Ze weiger
den daarom hun medewerking te geven aan de voorgestelde nationale herdenking. 

Op 26 juli 1885 stelde het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad voor, de verjaar
dag van pr inses Wilhelmina als "een nieuwen nat ionalen feestdag in he t leven te roepen, 
waarop wij alle grieven en veeten ter zijde stellen en ons alleen her inneren , da t wij land-
genooten zijn en er a l thans nog een band is, die ons allen vereenigt". Deze k r a n t volgde 
een behoudend-liberale koers en streefde - zoals ook uit het citaat blijkt - politieke en sociale 
pacificatie na . De liberalen wilden dit voorstel wel s teunen en vrijzinnig-liberale notabe
len namen de organisatie op zich; de socialisten werden door de ini t iat iefnemers opzette
lijk bui tengesloten, de rooms-katholieken stelden zich betrekkelijk neu t raa l op en de ant i 
r e v o l u t i o n a i r e n w a r e n fel tegen. Deze o r thodox-p ro t e s t an t en w a r e n w e l i s w a a r zeer 
Oranje-gezind, m a a r wilden vasthouden aan herdenkingen van de his tor ische Oranjes in 
p laa ts van feest te gaan vieren om een prinsesje. Ook wezen ze de verbroederingsstrategie 
van de l iberalen van de hand . De liberalen waren niet monarchaal , m a a r om pragmat i 
sche redenen Oranje-gezind. Zo schreef W.H. de Beaufort, die tot de kenn i s senkr ing van 
Kees Dudok de Wit behoorde, in 1905, na te hebben gewezen op de zeer uiteenlopende karak
te r s b innen de Neder landse bevolking: "Om voor Nederland, met zijn koloniaal bezit , een 
geschikte republ ikeinse regeeringsvorm te vinden zou een bij ui ts tek moeilijke t a a k zijn". 

Tevens hadden de orthodox-protestanten bezwaar tegen het voorgestelde ka rak te r van 
h e t nieuwe Oranjefeest. Koninginnedag was uitdrukkelijk bedoeld als volksfeest en moest 
hier en daar in he t land de plaatselijke kermis vervangen. Het tafereel van een feestende 
menig te , die - n a a r een omschrijving in de ant i - revolut ionaire k r a n t De S t a n d a a r d -
"hoste en joelde en schreeuwde zonder ophouden" trok de rechtzinnige pro tes tan ten niet 
aan . Het duurde verscheidene jaren voordat Koninginnedag een feest voor iedereen werd, 
vooral in plaatsen met een overwegend orthodox-protestants stempel. 

Deze gang van zaken werkte mogelijk nog na in het Breukelen van 1905. 
Kees zal er ambivalente gevoelens over hebben gehad. Hij was genoeg libe
raal om zich te kunnen scharen achter het ideaal van een nationale verbroe
dering. Maar hij was tegelijkertijd ijdel genoeg om er van genoten te heb
ben, dat men de voorrang gaf aan het vieren van zijn verjaardag boven die 
van de koningin. 
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Reddingsboot "C A A . Dudok de Wit" 

In ons boek zijn we ook relatief uitvoerig ingegaan op de oudere broer van 
Kees, Bram Dudok de Wit. Deze broer en de relaties tussen Bram en Kees 
verdienen eveneens nog veel nadere bestudering. 

In een gesprek met leden van de familie Dudok de Wit, in het najaar van 
1992, werd opgemerkt dat Bram vermoedelijk ook betrekkingen had met het 
reddingswezen, want men wist zich te herinneren dat er een reddingsboot 
had bestaan die zijn naam droeg. In het jaar dat volgde vonden we geen 
nieuwe gegevens, zodat Ties en ik in ons boek dat onderwerp lieten rusten. 

Eind augustus 1993 vestigde de heer M.N.J. van Kralingen echter mijn 
aandacht op het boek Tusschen Mijnen en Grondzeeën, geschreven door 
H.Th. de Booy en uitgegeven door de N.V. Uitgevers Maatschappij G.A. van 
Oorschot te Amsterdam. Dit 124 bladzijden tellende boek vermeldt geen j aa r 
van verschijnen, maa r gelet op de inhoud en op de technische kwaliteit van 
papier en drukwerk is het hoogstwaarschijnlijk tijdens de eerste paar ja ren 
na de Tweede Wereldoorlog gepubliceerd. 

Op bladzijde 68 s taa t in dat boek, dat de Noord- en Zuid-Hollandsche 
Reddings Maatschappij in de zomer van 1941 een motorstrandreddingsboot 
in gebruik nam, die de naam "C.A.A. Dudok de Wit" droeg en was geschon
ken door mevrouw de weduwe A.M.H. Dudok de Wit-Moltzer. Zij was de 
schoondochter van Bram Dudok de Wit. 

Deze reddingsboot werd aanvankelijk te Zandvoort gestationeerd (blz. 68), maar toen de 
Dui tse bezet t ingsmacht de Noordzeekust steeds ingrijpender ging afgrendelen, om een 
landing van invasietroepen te verhinderen, werd de boot daar weggehaald (blz. 102). De 
Zandvoortse bemanning, die op deze boot geacht werd te varen, behield door zorgvuldig ma
nipuleren echter hun "Ausweis", welke hen vrijwaarde van iedere vorm van gedwongen 
"Arbeitseinsatz" (blz. 106). Tijdens he t laa ts te oorlogsjaar lag de reddingsboot "C.A.A. 
Dudok de Wit" in Enkhuizen. Van daar uit werd met deze boot tijdens een zware storm op 
het IJsselmeer op 19 januar i 1945 de Volendammer botter VD 17 gered en werden begin april 
1945 twee Nederlandse sleepschepen, die al enkele dagen hulpeloos over het IJsselmeer had
den rondgedreven, in veiligheid gebracht (blz. 110 - 111). Nadat door de Duitsers op 18 april 
1945 onverwacht de ringdijk van de Wieringermeerpolder op twee plaatsen was vernield, 
waardoor de hele polder onder water kwam te staan, voer in de vroege ochtend van 19 april 
de "C.A.A. Dudok de Wit" met grote behendigheid door een van de beide gaten, waar toen 
nog een verval van één meter stond, de polder in om te helpen bij het reddingswerk (blz. 
112). Op de ongenummerde fotopagina tegenover bladzijde 81 s taat een foto waarop de mo
tors t randreddingsboot "C.A.A. Dudok de Wit" goed te zien is . 

Dat er een reddingsboot met de naam "C.A.A. Dudok de Wit" bes taan 
heeft, is nu dus wel zeker. Maar niet bekend is, of de schenking van deze 
boot een op zichzelf staand gebaar was van de weduwe Dudok de Wit, of dat 
daarmee werd gehandeld in de geest van de persoon naar wie de boot was 
genoemd. Sterker nog, we weten niet eens wie hier vernoemd werd, want 
zowel schoonvader Bram, die officieel Corneille Abraham Adrien Dudok de 
Wit heette, als de overleden echtgenoot van Anna Maria Henrietta Dudok de 
Wit-Moltzer, die als Cornelis Abraham Adriaan Dudok de Wit bij de burger
lijke s tand stond ingeschreven, had de initialen C.A.A. Misschien was de 
naam zelfs wel bewust zo gekozen, om zowel man als schoonvader te eren. 

Slotopmerking 

Ik wil met dit verhaal duidelijk maken, dat er in de geschiedvorsing in 
diverse opzichten nog veel te doen valt en de HKB dus graag iedereen wel
kom heet die daar actief iets aan zou willen bijdragen. Dat geldt zowel met 
betrekking tot de Dudok de Wits en hun tijd als voor iedere andere periode in 
de Breukelse geschiedenis. 
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Verslag van de Dudok de Wit Feestweek 1993 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Reeds in 1991 stelde de Commissie Jaarlijkse Herdenking L.C. Dudok de 
Wit vast, dat voor haar 1993 een belangrijk jaar zou worden, omdat Kees de 
Tippelaar dan 150 jaar geleden geboren was en 80 jaar geleden overleed. 

Deze commissie van de Historische Kring Breukelen bestaat u i t W.F.E. Baron van der 
Feltz (voorzitter), Arie A. Manten (vice-voorzitter), Ties Verkuil Sr (secretar is) , A.A.P. 
Mulder (penningmeester) , J . Boonacker, J .H. de Jager en Mw. K.J. Nieuwhoff-Verbeek. 

Gedacht werd aan het opzetten van een feestdag in de stijl van de volks
feesten en wedstrijden die Kees bij zijn leven organiseerde. Al spoedig bleek 
echter dat zo'n dag niet zou kunnen plaats vinden op dezelfde za te rdag 
waarop de jaarlijkse Dudok de Wit Wandelmars wordt gehouden. Zo groei
den de plannen uit naa r twee achtereenvolgende zaterdagen, verbonden 
door diverse andere activiteiten in de tussenliggende dagen: een Dudok de 
Wit Feestweek. 

Omdat het real iseren van een dergelijk ambitieus programma de krach ten van de her
denkingscommissie te boven zou gaan, werd een ruim beroep op de Breukelse samenleving 
gedaan. Op één ui tzondering na zegden alle organisaties en personen die benaderd werden 
zonder aarzeling hun medewerking toe. 

Zo ontstond een breed samengestelde voorbereidingsgroep, met vertegenwoordigers van 
gemeentebestuur , brassband, Gunters te inrui ters , Historische Kring, Oranjevereniging, de 
poffertjesbakkersfamilie Van der Steen, politie, de beide winkel iersverenigingen en de 
wandelspor tvereniging. Daaru i t werd een kleine organisat iecommissie gevormd om de 
plannen nader uit te werken, fondsen te werven en de uitvoering te coördineren. Deze be
stond uit Arie A. Manten (voorzitter), Ties Verkuil Sr (secretaris), Ton Mulder (penning
meester), J a n Bloem en J a n uit ten Bosch. Spoedig daarna voegde zich nog Jules Schweppe 
daarbi j , als PR-man. 

Financiële s teun werd verkregen van het SBB-Fonds, de Stichting Socubel, de Rabo
bank Vecht- en Plassengebied, de ING Bank, de familie Van der Steen, de heer C. van 
Zadelhoff, schildersbedrijf C. Vervat en garage Knoop BV. Ook waren er verscheidene gif
ten in na tura . Drukkerij Van Dijk bood voor de publiciteit twee maal een volle pagina in de 
VAR aan en verschafte de posters. De verdere regionale media (Vechtstroom, U t r ech t s 
Nieuwsblad, Radio Utrecht en Maarssense Omroep Stichting) leverden eveneens gewaar
deerde publicistische ondersteuning. Ook Het Parool schonk aandacht aan de Feestweek. 

Als een voorschot op de Feestweek verscheen medio 1993 een nieuw boek 
over Kees, getiteld Een veelzijdig en buitenissig heer / L.C. Dudok de Wit / 
Kees de Tippelaar / 1893-1913, geschreven door Arie A. Manten en Ties Ver
kuil Sr en uitgegeven door de Stichting Historische Reeks Breukelen (doch
ter van de Historische Kring Breukelen). 

De poffertjeskraam van de familie Van der Steen kwam voor de Feestweek 
eerder dan gebruikelijk naar Breukelen. Zij zorgden ook voor diverse prij
zen, in de vorm van poffertjesbonnen. Gedurende de hele Feestweek werd op 
de Markt kermis gehouden. 

De Feestweek begon op vrijdagavond 24 september officieel met de ope
ning van de tentoonstelling over Kees Dudok de Wit, die de Historische Kring 
Breukelen had ingericht in en rond de vitrines in de Openbare Leeszaal en 
Bibliotheek en in de HKB-vitrinekast in 't Heycopcentrum. De voorzitter van 
de Commissie Jaar l i jkse Herdenking L.C. Dudok de Wit, bu rgemees te r 
W.F.E. Baron van der Feltz, hield in de Bibliotheek een door de genodigden 
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Afb. 1. Gedeelte van de tentoonstelling in de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Breuke-
len (foto Pat r ic ia Poelmann). Links boven ziet u onder meer het schilderij van Slange-
vecht, dat eens aan Kees toebehoorde. Op de plank daaronder het borstbeeld van Kees, in 
1966 gemaakt door de Breukelse pottenbakster Adri Coljee. Rechts van de vi tr inekast een 
groot por t re t van Bram Dudok de Wit, dat evenals het hiervoor genoemde schilderij in 
Kees ' tijd in Slangevecht hing. 

zeer gewaardeerde toespraak. Na het bezichtigen van het tentoongestelde, 
werden de gasten met koffie ontvangen in restaurant l'Escargot (het vroege
re Het State Wapen, waarvan Kees ook zo vaak gebruik maakte). 

Velen stelden belangeloos voorwerpen voor deze expositie beschikbaar. Voor de inrich
t ing van de tentoonstelling komt vooral dank toe aan H. van Walderveen en J. Bokma. 

Blikvanger was he t koperen, met bosjes kreupelhout gestookte fornuis, waarop achter
eenvolgende generaties Van der Steen tot ver in de 20ste eeuw hun poffertjes bakten (in hun 
vak taa l werd dat fornuis de "houtpan" genoemd). Het bijbehorende mededelingenbord uit 
omstreeks 1950 vermeldde dat de poffertjes toen 40 cent per portie kostten (vóór de Tweede 
Wereldoorlog was dat 20 cent voor een portie van toen nog 20 poffertjes - thans gaan er 15 in 
één portie). Ook was een poffertjesbus te zien, waarmee vroeger poffertjes op bestelling aan 
hu i s werden bezorgd (een "middenmaat"; er bestond ook een groter en een kleiner formaat 
poffertjesbus). 

Een belangrijk expositiestuk (uit de collectie van mevrouw Regina Klüvers) was he t 
oude bureaulessenaart je van Kees, waarop hij heel veel van zijn beroemd geworden prent-
br iefkaar ten en brieven heeft geschreven. Ui teraard waren ook diverse s tukken uit zijn 
correspondentie te zien, alsmede enkele door Kees ontvangen uitzonderlijke posts tukken. 

N a a s t veel foto's was er een schilderij van Slangevecht met het omringende Vechtland-
schap (uitgeleend door de familie Dudok de Wit), dat ooit jarenlang in de woning van Kees 
heeft gehangen. 

Historisch belangwekkend was een bergstok, door Kees gebruikt bij een wandeltocht 
door Zwitser land ( thans in bezit van mevrouw WJ.R. Baardman, Maarssen) . Uit de in
scripties daar in is de route af te lezen, welke hij volgde: Genève - Saleve - Montanvert - Mer 
de Glace - Mauvais-Pas - Chapeau - Col de Balme - La Forclaz - Martigny - Loueche - Les 
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Bains - Gemmi - Kanders teg - Thun - Bern - In ter laken - Giesbach - L a u t e r b r u n n e n -
Gr inde lwald - Baregg - Mer de Glace - Zäsenberg - Scheidegk - Meijr ingen - Brun ig -
Alpnach - Luzern - Brunnen - Pluelen - Zurich. Een samenhangend overzicht over deze 
voettocht was uit andere bronnen nog niet bekend. De stok vermeldt geen jaar ta l . 

In de v i t r inekas t in 't Heycop waren, naas t her inneringen aan Kees, ook veel s tukken 
ui t de rijke geschiedenis van de Wandelsportvereniging Dudok de Wit te zien. 

Op de zaterdagen 25 september en 2 oktober alsmede op woensdagmiddag 
29 september werden de festiviteiten door Kees de Tippelaar "persoonlijk" 
bijgewoond (in een meesterlijk vertolkte rol van onze bekende dorpsgenoot 
J a n van Leusden). 

Bij een van zijn bezoeken aan de poffertjeskraam trof hij daar, op 2 oktober, verscheide
ne leden van de familie Dudok de Wit aan, die aangenaam werden verras t door de voor 
hen onverwachte confrontatie met hun roemruchte oud "familielid". 

De Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Gunterstein had in samenwer
king met de feestcommissie voor de ochtend van zaterdag 25 september 
prachtige ringrijwedstrijden voorbereid op de laan in het park van de rid-
derhofstad Gunterstein. Kasteelbewoner Jh r . W.H.D. Quarles van Ufford 
had de feestcommissie desgevraagd alle medewerking toegezegd om de wed
strijden met paarden en aanspanningen op zijn terrein te laten plaatsvin
den. Om te voorkomen dat de ondergrond te dras zou zijn voor dit doel wer
den vanwege de commissie op vrijdagmiddag 24 september enkele vrachten 
zand over de laan gespreid. Terecht, zo bleek, want in de loop van de wed
strijdochtend begon het hardnekkig te motregenen. 

De deelnemers te paard en op ponies maakten tevoren een rit vanaf de 
manege, via Broekland, Straatweg en dorpscentrum, naar het wedstrijdter
rein. De aanspanningen trokken in optocht via Breukelen-Noord en he t 
dorpscentrum naar het park van Gunterstein. 

Per r i t moest iedere ringsteker proberen vier ringen te bemachtigen. Het 
bleek een zware opgave, die slechts in 8% van de beurten met succes werd 
volbracht. Bij de ruiters lukte het alleen Spenser van Roosen (zelfs twee
maal!), die daardoor onbedreigd de eerste prijs won. De tweede prijs ging 
n a a r Larissa Noorlander, de derde en vierde plaats werden gedeeld door 
Joost Blom en Maartje Klop, vijfde werd Ingrid Schalij. Het minste aanta l 
ringen werd gestoken door Oscar Samwel en Danielle Buter, die te zamen 
een ongezadeld boerenpaard bereden en hun optredens van veel capriolen 
vergezeld lieten gaan; dat leverde hen wel de originaliteitsprijs op. 

Bij de 21 deelnemende aanspanningen, waaronder acht tweespannen, 
werden de meeste ringen binnen gehaald door de Breukelse familie Bijster-
bos, op een gedeelde tweede en derde plaats gevolgd door de combinatie van 
Harry Smit uit Breukelen, met een in 1908 gebouwde koets Spider, en de fa
milie Zeldenrijk uit Ouderkerk aan de Amstel, met een in Kamerik gebouw
de Utrechtse kaasbrik, waarmee vroeger nog naar de Breukelse kaasmark t 
werd gereden. De vierde prijs ging n a a r de combinatie van H e n k van 
Schaick uit Baambrugge, de vijfde naar de familie Coster uit Abcoude. 

De alom bekende Chris van Elk - evenals Kees de Tippelaar altijd te vinden voor een 
goede grap - verscheen op het landgoed Gunterstein per transportfiets met voorop een grote 
koffer, waarop de mededeling "fiets van Chris, koffer van Kees". Op een gegeven moment 
begaf hij zich tussen de aanspanningen op he t r ingri jparcours. Daa r werd hij evenwel 
aangehouden door dienstdoend agent Ruud Fra ters , gekleed in een veldwachtersuniform 
uit omstreeks 1900, compleet met lederen helm, sabel en knevelkett ing. De veldwachter 
leidde de overtreder zonder omhaal voor aan de burgemeester. Die wilde Chris in he t cachot 
la ten zetten, maar op voorspraak van een jongetje dat het hele gebeuren had gevolgd, kwam 
Chris er tenslotte met een vermaning van af. 

De uitmonsteringen van aanspanningen en berijders waren een lust voor 
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het oog. Velen hadden zich gestoken in kleding uit het begin van de 20ste 
eeuw. Voor de mooiste en origineelste combinaties waren extra prijzen be
schikbaar . De jury , onder voorzit terschap van wethouder mevrouw Mr. 
M.W. van Dijk-Witjas, en met als leden de heren W. van de Bosch ui t 
Abcoude en L. Smit uit Breukelen, had geen gemakkelijke taak. Uiteindelijk 
ging de prijs voor het elegantste geheel naar de rood/zwarte combinatie van 
de dames Hoogendoorn uit Breukelen met hun dogcar; de jongedames De 
Heul uit Breukelen kregen met hun groen met gele ponywagen en kleding 
de prijs voor het leukste geheel; prijzen voor originaliteit gingen naar de 
jachtwagen van de familie L. Bijsterbos uit Breukelen en de met houten 
kazen geladen Goudse kaasbrik van de familie Henk van Schaick uit Baam-
brugge. 

De motregen van de ochtend ging rond het lunchuur in steeds slechter 
weer over. In een inderhaast op het gemeentehuis belegde bijeenkomst van 
de organisatoren en andere betrokkenen kon slechts worden besloten tot het 
annuleren van het verdere openluchtprogramma voor die dag. 

De Oranjevereniging had zich zeer ingespannen om, met hu lp van scouting, jeugd-
brandweer en Winkeliersvereniging Centrum Breukelen, op diverse plaatsen in het park 
van Boom en Bosch en de dorpskern een grote verscheidenheid aan activiteiten voor jong 
en oud te bieden. Voor het ringrijden op de fiets was een forse heks gemaakt , in de stijl zoals 
ook Kees die op door hem georganiseerde wedstrijden gebruikte. 

Door de gestaag toenemende regenval kwamen maar weinigen om naa r de wedstrijden 
te kijken of daaraan deel te nemen. Onder de laatsten sprong de prachtig geklede Jeroen 
Schalij met zijn fraai versierde fiets er uit; hem werd prompt een eerste prijs toegekend. 

Teleurgeste ld moest een ieder in de afgelasting van he t aangekondigde middagpro
g r a m m a berus ten . Verschuiven van de wedstrijden- en spellenmiddag n a a r een wat latere 
da tum bleek niet mogelijk vanwege het al gevorderde jaargeti jde en de vele betrokken 
vrijwilligers. Geprobeerd zal worden een aanta l onderdelen (waaronder he t ringrijden op 
de fiets) op te nemen in de Koninginnedagfeesten 1994. Het optreden van de Brassband 
Breukelen in de muziektent in he t park van Boom en Bosch kon evenmin doorgang vin
den. De Molukse gemeenschap had zich tevergeefs voorbereid op de verkoop van verrukke
lijke Oosterse hapjes. 

Improviserend werd een vervangend middagprogramma samengesteld. 
Een telefoontje naa r het verzorgingshuis De Aa, om te informeren of 

"Kees" met een klein gevolg (de veldwachter, burgemeester Van der Feltz en 
de voorzitter van de HKB) daar welkom zou zijn, leverde een enthousiaste re
actie op. Bij aankomst trof de delegatie, dank zij snelle actie van Mevrouw 
Roelofs en haar medewerksters, een recreatiezaal vol belangstellenden aan. 
In een ontspannen sfeer werd een ronde langs alle tafeltjes gemaakt, waar
na "Kees" een spontane speech weggaf, die met veel aandacht werd gevolgd 
en met het zingen van het lied over de "ene goeie Breukelaar" werd beant
woord. Verschillende personen haalden herinneringen op ui t hun jeugd, 
toen ze op kosten van het nog maar kort bestaande L.C. Dudok de Wit's 
Fonds naar Artis gingen. Ook vertelden ze hoe ze destijds genoten van het 
poffertjesfeest, want t raktat ies kreeg een kind vroeger nauwelijks. Enkelen 
complimenteerden "Kees" met zijn goede conditie en spraken de hoop uit dat 
zij op hun 150ste er ook nog zo goed uit zouden mogen zien. Een aantal gebo
ren en getogen Breukelaars, die niet meer zo goed ter been waren, kreeg op 
hun kamer bezoek van "Kees" en zijn begeleiders. 

Vervolgens bracht het viertal een bezoek aan Slangevecht, het oude Vecht-
buiten van Kees. Deze vond de situatie er sedert 1913 nogal veranderd. 

Ook het dorp Breukelen zag er volgens onze "Kees" na 80 j a a r heel anders uit en niet al
tijd in gunstige zin; al die huizen en auto's maken het dorp vol en rusteloos, zo merkte hij 
op; hij had liever gezien dat de technische vooruitgang had volstaan met de fiets. Hij miste 
he t oude middenstuk van het dorp (waar nu de Kerkbrink ligt), maar was blij dat men ten 
mins te de N.H.-kerk had laten s taan! 
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De Winkeliersvereniging Centrum Breukelen had voor haar leden een 
Dudok de Wit etalagewedstrijd georganiseerd. De eerste prijs daarvan ging 
naa r Schröder Verlichting (Kerkbrink 2), de tweede naar Boekhandel Van 
Kralingen (Herenstraat 6) en de derde naar Brood- en Banketbakkerij Muijs 
(Brugstraat 4). De prijsuitreiking vond aan het eind van zaterdagmiddag 25 
september in het bijzijn van "Kees" plaats in de poffertjeskraam. Bovendien 
bezocht "Kees" op woensdagmiddag 29 september, vergezeld van de voorzit
ter van de HKB, de deelnemers aan de etalagewedstrijd om hun prestaties te 
aanschouwen en ze persoonlijk voor hun inzet te bedanken. 

De door ongeveer 150 mensen bezochte openbare najaarsbijeenkomst van 
de His to r i sche Kr ing Breukelen op d insdagavond 28 sep tember in de 
Scholengemeenschap Vegtstede aan de Engel de Ruyterstraat stond vanzelf
sprekend ook geheel in het teken van onze bekende Breukelaar. De avond 
werd geopend door de voorzitter van de Kring, die onder meer stil stond bij 
de betekenis die de Kees de Tippelaar-traditie voor het Breukelen van nu zou 
kunnen hebben: 

"Haar lem heeft zijn Kenau Simonsz Hasse laar , Barneveld zijn J a n van Schaffelaar, 
Utrecht zijn Cathrijn van Leemput, Den Briel zijn Alva en Loevestein zijn Hugo de Groot. 
Assen heeft Bartje, Den Bosch zijn Zoete Lieve Gerritje en Stavoren zijn Vrouwtje. 

En Breukelen? Breukelen heeft zijn Kees de Tippelaar. Een man die er voor zorgde dat 
in zijn tijd bi jna iedere Neder lander wist waar Breukelen lag. Wonderlijk eigenlijk da t 
Breukelen d a a r n a zo weinig heeft gedaan om zich via de reputa t ie van Kees nadrukkeli j 
ker te profileren. De voorbeelden die ik noemde, maken duidelijk dat plaatsen beter in de 
gedachten van mensen blijven leven indien ze geassocieerd zijn met bepaalde personen of 
gebeur ten issen . 

Breukelen wordt ieder j a a r door veel mensen van elders bezocht en diverse groepen 
worden op he t gemeentehuis ontvangen. Waarom de gemeente daarbij niet ook geaffichee
rd als de woonplaats van Kees de Tippelaar? 

Kees had een grote belangstelling voor en allerlei bemoeienissen met de cultuur en de 
sport . Waarom in Breukelen niet periodiek een Dudok de Wit Festival georganiseerd? 
Daarvoor moeten we natuurli jk beschikken over een - om verschillende redenen toch al 
lang broodnodig - dorpshuis met een goede theater/concertzaal. Dat gebouw zou dan mooi 
"Sociëteit de Gezelligheid" kunnen heten (zie ons boek, blz. 109), met een afbeelding van 
Kees in zijn logo. 

Waarom ook van gemeentewege niet een L.C. Dudok de Wit legpenning ingesteld, die 
jaar l i jks zou kunnen worden uitgereikt aan een instell ing of persoon die zich verdienste
lijk heeft gemaakt voor de cultuur of de sport in de gemeente Breukelen? 

Veel s teden en dorpen hebben in de Carnavals t i jd een speciale ge legenhe idsnaam. 
Breukelen tot dusver niet. Waarom voor die gelegenheid Breukelen niet, in de stijl van 
Kees, omgedoopt in bijvoorbeeld Dudokdorp, Keesoord of Tippelaarslust? 

Afb. 2 (op de bladzijde hiernaast) . Zes foto's, gemaakt tijdens de Dudok de Wit Feestweek. 
Links boven: Aanspanningen op zaterdagochtend 25 september 1993 over de Kerkbrink on
derweg naa r he t ringrijden in het park van Gunterstein (foto G. Hof). 
Midden l inks: Oscar Samwel en Danielle Buter deden samen op een boerenpaard mee aan 
he t r ingrijden (foto G. Hof). 
Rechts boven: Ruim 80 jaar nadat Kees op zijn "grootste reis" Breukelen verliet, was hij 
voor korte tijd in zijn oude aardse woonplaats terug. Hier flankeert hij, samen met veld
wachter Ruud Fra te rs , Jeroen Schalij, die zaterdagmiddag 25 september een prijs kreeg 
voor zijn mooi versierde en verlichte fiets (foto G. Hof). 
Links onder: Op woensdagmiddag 1 oktober was Kees op bezoek bij poffertjesbakkers Joop 
(rechts) en Johan (midden) van der Steen (foto Mw. M. van Dommelen-van Leusden). 
Midden rechts : Op zaterdag 2 oktober liepen alle routes van de Dudok de Wit Wandelmars 
over Slangevecht (foto G. Hof). 
Onder rechts : Zaterdagmiddag 2 oktober defileerden de wandelaars , met muzikale onder
steuning, langs het bordes van het Breukelse gemeentehuis Boom en Bosch (foto G. Hof). 
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Deze voorbeelden zijn best nog met diverse andere aan te vullen. Waa rmee ik m a a r 
zeggen wil dat Breukelen met zijn Kees Dudok de Wit-traditie heel veel meer zou k u n n e n 
doen dan thans het geval is. Laat men er eens over nadenken." 

Het programma van de HKB-avond bood daarna een diaserie van Ties 
Verkuil Sr, getiteld: Een bezoek aan Slangevecht. Daarin schetste hij hoe ie
mand die omstreeks 1900 Dudok de Wit op zijn Vechtbuiten bezocht en door 
hem in tuin, huis en museum werd rondgeleid, een dergelijk bezoek heeft 
ervaren. Vervolgens vertelde Arie A. Manten het een en ander over Kees en 
zijn tijd. De nader uitgewerkte tekst daarvan staat als artikel elders in dit 
tijdschrift. Na de pauze werd een door Adriaan Prins en Ties Verkuil Sr sa
mengestelde uitgebreide videofilm over de levensgeschiedenis van Kees de 
Tippelaar vertoond, die terecht een dankbaar applaus oogstte. 

Voorafgegaan door een inleiding door Arie A. Manten werden de diaserie 
en videopresentatie op donderdagmiddag 30 september voor de Breukelse se
nioren opnieuw vertoond in de recreatiezaal van 't Heycop. Deze bijeenkomst 
trok omstreeks 80 belangstellenden; verscheidene van hen her innerden zich 
verhalen over Kees, die ze in hun jeugd van hun ouders hadden gehoord. De 
coördinator ouderenwerk, Maarten Stulemeijer, toonde zich voor allen een 
voortreffelijk gastheer. 

De Winkeliersvereniging "Noord" verzorgde op woensdagmiddag 29 sep
tember in haar winkelcentrum een goed bezochte poppenkast- en goochel-
voorstelling en een uitdeling van "spekkies" aan de verzamelde jeugd door 
de tijdelijk in Breukelen teruggekeerde kindervriend "Kees". Presenta tor F. 
Elink Schuurman maakte voor de gelegenheid gebruik van een draagbare 
poppenkast, die hij de "Tippelkast" had genoemd. Aan het eind van de mid
dag kreeg hij een exemplaar van het nieuwe boek over Kees aangeboden. 

De vaste Jaarlijkse Herdenking L.C. Dudok de Wit - op vrijdagmiddag 1 
oktober - begon, met vele genodigden, in het Koetshuis van Boom en Bosch. 
Doordat de voorzitter van de Commissie Jaarlijkse Herdenking door een be
langrijke verplichting elders verhinderd was, werd deze bijeenkomst geleid 
door de vice-voorzitter. De herdenkingsrede had ditmaal als thema 'poëzie in 
het leven van L.C. Dudok de Wit'. Door mevrouw Rita Plomp-van Harmeien 
werden acht gedichten voorgedragen, die op verschillende manieren beteke
nis hadden in het leven van Kees; Arie A. Manten zorgde voor de inleidende 
en verbindende teksten. Wegens ruimtegebrek in dit t i jdschriftnummer zal 
het geheel volledig worden gepubliceerd in de eerstvolgende tijdschriftafleve
ring. Na de voordracht ging iedereen naar buiten, waar Ties Verkuil Sr na
mens de herdenkingscommissie en mevrouw Y. van der Wiel n a m e n s de 
wandelsportvereniging bloemen legden bij het beeld van Kees in het park 
van Boom en Bosch. Nada t alle genodigden waren te ruggekeerd in he t 
Koetshuis was er, behalve andere consumpties, aan het eind van de bijeen
komst, een traktatie op poffertjes. 

Op zaterdag 2 oktober vond de 43ste Dudok de Wit Wandelmars plaats. Er 
waren 1089 deelnemers, wat zo'n 10% meer was dan he t j a a r daarvoor. 
Groepen van scholen en verenigingen kozen vooral de korte afstanden (604 
wandelaars de 5 kilometer, 273 de 10 kilometer); 90 deelnemers liepen 15 ki
lometer, 55 kozen voor de 20 kilometertocht en 67 voor de 30 kilometer. 

Om 13.00 uur begon het défilé van de groepen langs het bordes van het 
Breukelse gemeentehuis, waarop B&W van Breukelen en andere genodig
den van de Wandelsportvereniging Dudok de Wit stonden. De lopers werden 
begeleid door Fanfare 77 uit Kockengen in samenwerking met de drumband 
Dudok de Wit, alsmede de band Triviant uit De Ronde Venen, welke laats te 
voor een kleine show zorgde. 
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Alle routes gingen dit j aa r - mede dank zij de medewerking van de regio
politie - via Slangevecht, waar "Kees" iedereen verwelkomde en uitzwaaide. 
De eigenaar van restaurant-hotel Slangevecht, het echtpaar J an Willem en 
Inge de Bruin, bood alle wandelaars versnaperingen aan. Heel wat mensen 
wilden op Slangevecht met "Kees" op de foto. 

Alle wandelaars bereikten de finish. De (evenals op de voorafgaande za
terdag weer parate) EHBO-ers hadden weinig te doen. In verband met de 
viering van de 150ste geboortedag van Kees Dudok de Wit kreeg iedere wan
delaar bij terugkeer een speciale herinneringsmedaille. 

Na zijn bezoeken aan Slangevecht en de poffertjeskraam, ging "Kees" die middag 
naar het park van Boom en Bosch om daar het van hem gemaakte beeld te bewonderen en 
m a a k t e hij opnieuw een wandeling door de dorpskern. Tot zijn u i t rus t ing behoorde nog 
steeds de holle wandelstok, waarin hij een pittig drankje voor onderweg kan meenemen. 

Gedurende de hele Feestweek zorgde res taurant Slangevecht voor een 
speciaal Dudok de Wit menu voor twee personen tegen de prijs voor één. 

De Historische Kring Breukelen verzorgde ter gelegenheid van de Feest
week een lesbrief over Kees Dudok de Wit voor alle leerlingen van de basis
scholen in de gemeente Breukelen. Voor de kinderen in de groepen 1, 2 en 3 
had deze het karakter van een kleurplaat; voor de groepen 4 en 5 was er een 
beknopte tekst, voor de groepen 6, 7 en 8 een uitvoerige, geïllustreerde tekst. 
Vooral de heer J. Boonacker leverde een grote bijdrage in het realiseren van 
dit programma-onderdeel. 

Op de middagen van maandag 27 september, woensdag 29 september en 
zaterdag 2 oktober signeerden de beide schrijvers van Een veelzijdig en bui
tenissig heer in de poffertjeskraam gedurende enige tijd exemplaren van 
hun boek. Hetzelfde deden ze in de pauze en na afloop van de HKB-bijeen-
komst op dinsdagavond 28 september, waar het boek voor leden ook te koop 
was. Bij het in de scholengemeenschap Broeckland in de Nassaus t raa t on
dergebrachte start- en aankomstbureau van de Dudok de Wit Wandelmars 
op 2 oktober was eveneens een verkooppunt voor het boek ingericht. Op 29 
september werden exemplaren van het boek officieel aangeboden aan de "ge
reïncarneerde Kees" en aan de huidige eigenaar van de poffertjeskraam, 
Joop van der Steen, die evenals Kees op 3 oktober jarig is. 

De Fees tweek kende ook onverwachte elementen. Zo organiseerde de Wil l ibrordus-
school een ochtend met spelletjes uit de oude tijd, zoals de hoepelrace, het oud-Hollands 
kn ikke r spe l en een kr ingspel . Massaa l kwamen de k inderen daarvoor n a a r school in 
kleding uit grootmoeders tijd; ook de leerkrachten waren prachtig ouderwets uitgedost. De 
organisatiecommissie van de Feestweek bet reur t dat ze pas achteraf van dit evenement 
hoorde, zodat ze daarbij niet van haar belangstelling kon laten blijken. 

Een met enige drankjes en hapjes versierde evaluatiebijeenkomst van de
genen die aan de organisatie van de Dudok de Wit Feestweek hadden bijge
dragen, besloot in de vooravond van zaterdag 2 oktober de eigenlijke Feest
week. 

Er was echter nog een "staartje". In de week erna vond de traditionele t rakta t ie op pof
fertjes van de schooljeugd in de gemeente Breukelen plaats. Toen op donderdag 14 oktober 
door dee lnemers , leiding en vrijwillige medewerkers van he t dagverzorgingsprojekt 'De 
Twijg' he t 12V2-jarig bestaan werd gevierd, mocht schrijver dezes tijdens een café-complet 
op S langevecht nogmaals over Kees de Tippelaar vertel len. Hetgeen hij opnieuw met 
plezier deed. 
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Mededelingen van het bestuur 

Over de Kringactivitei ten tijdens de afgelopen drie maanden kunnen we hier kor t zijn. 
De belangrijkste HKB-inspanning was de Dudok de Wit feestweek (24 september - 2 ok

tober), waarvan u elders in dit tijdschrift een uitgebreid verslag kun t lezen. Vanaf de op
richting heeft onze Historische Kring he t principe gehuldigd dat de belangrijkste zaken ui t 
onze eigen geschiedenis in ons tijdschrift vastgelegd behoren te worden. Die beleidslijn 
wordt met dit verslag vastgehouden. 

Onze najaarsledenbijeenkomst op dinsdagavond 28 september 1993 maakte deel ui t van 
die feestweek. Gedurende de maand oktober hadden we behalve de Dudok de Wit tentoon
stelling in Breukelen ook een bescheiden historische expositie in de bibliotheek te Kocken-
gen. Daa r waren, naas t oude prenten van Kockengen en kar ika tu ren van bekende dorpe
lingen uit de jaren zeventig, onder meer een pop in de oude Utrechtse klederdracht en twee 
zogeheten Utrechtse mutsen te zien; inmiddels weet al bijna niemand meer dat ook onze 
omgeving ooit een eigen streekdracht heeft gekend. 

Op woensdag 10 november 1993 hield de Kring een zeer geslaagde historische vertel-
avond in Nieuwer Ter Aa. Zoals ook met de resul taten van de vertelavond van 1992 is ge
daan, wordt de informatie die uit de voorgesprekken en de avond zelf beschikbaar k w a m 
verwerkt tot ar t ikelen in dit tijdschrift. 

Vooraankondiging van enkele activiteiten in het eerste halfjaar van 1994 

De voorjaarsledenvergadering wordt gehouden in de Scholengemeenschap Vegts tede , 
Engel de Ruij terstraat 40, Breukelen. op woensdagavond 23 maart 1994. Om 19.30 uur be
gint de gebruikelijke korte huishoudelijke vergadering, rond 20.00 uur gevolgd door h e t in
houdelijke gedeelte van de avond. Daarin zal mevrouw Judi th Hokke uit Utrecht ui tgebreid 
vertellen over liefde, huwelijk en gezin tijdens de 17de en 18de eeuw. 

In gebouw Irene te Kockengen houdt de Kring op dinsdag 19 april 1994 om 20.00 uur een 
avond over he t historisch boerenerf in onze omgeving, met medewerking van de heer C.J. 
van Rooij (Boerderijenstichting Utrecht). Beide avonden: leden grat is , anderen ƒ 5,-. 

De jaarl i jkse grote excursie van de Kring is op zaterdag 4 iuni 1994 van 10.00 tot om
streeks 14.00 uur een lange vaartocht over de Vecht met het luxe passagiersschip Grazyna . 
Omdat dit schip veel hoger is dan een rondvaartboot of plezierjacht krijgt u vanaf he t dek 
een ongekend ruim uitzicht over het Vechtlandschap. De Kring zorgt voor een gedegen toe
lichting op al datgene wat er te zien valt. Vooraf aanmelden bij de 1ste secretaris is noodza
kelijk. De inschrijfprijs voor leden is ƒ 10,- per persoon, niet-leden betalen de kostpri js van 
ƒ 25,- (misschien voor huisgenoten een reden om voor ƒ15,- gezinslid van de HKB te wor
den, gelet op de vele interessante kortingen die dat eenjaar lang biedt?). 

Gekregen 

Regelmatig wordt onze Kring verblijd met zaken die voor de lokale geschiedbeoefening 
van belang zijn en verdienen voor het nageslacht bewaard te blijven. Niet alles k u n n e n we 
vermelden en niet iedere gever wil zich genoemd zien. We zijn er n ie t temin altijd dank
baar voor. 

Mw. M. van Gent-Bouman te Heemstede (dochter van wijlen de heer P. Bouman, die tot 
1938 directeur was van de Middenstandsbank te Breukelen en commandant van de plaatse
lijke Vrijwillige Burgerwacht) schonk de HKB lste-prijs medailles die de Burgerwach t in 
1931, 1933 en 1934 won bij wedstrijden geweerschieten, alsmede twee prijzen gekregen bij 
wandelwedstr i jden en drie oude prentbriefkaarten. 

Van de heer W. Brouwer te Breukelen kregen we een handgesmede plaat waa raan twee 
ogen met een schuifgrendel en twee bevestigingsbouten waarop stervormige moeren; h e t 
slot was afkomstig van een door schilder Van Vulpen afgedankt raamlu ik in de k leuren 
van kasteel Nijenrode. Mw. V. Spelde deed ons de voordeursleutel van he t voormalige ge
meen tehu i s a a n de Nieuwstraat cadeau. Van de heer J.H.W. van Bemmel te Maa r s sen 
kregen we een kopie van memoires van M. Onnes van Nijenrode en drie bij Het Kraaye-
nest genomen foto's van he t bevrijdingsfeest 1945. 

We hopen dat deze goede voorbeelden nog veel navolging zullen vinden. Indien u oude 
foto's of papieren hebt, die u zelf wilt bewaren, dan maken we daar graag kopieën van; de 
originelen krijgt u daa rna van ons terug. 
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Een ueelzijdig en buitenissig heer 
L.C. Dudok de Wit / Kees de Tippelaar / 1843 - 1913 

door flrie fl. Manten en Ties Uerkuil Sr 

Geschiedenis uan de 
Gereformeerde Kerk uan Breukelen 

door H.J. uan Es 

Beide boeken kosten in de boekhandel ƒ 49,50. Voor leden van de Historische Kring Breukelen 
geldt een gereduceerde prijs van ƒ 37,50 per deel indien zij de boeken tegen contante 
betaling afhalen op een van de onderstaande adressen: 

Helmbloem 13, Breukelen (Mw. N. Peppink-Greven) 
Oud Aa 37, Breukelen (A.A. Manten) 
Portengen 97, Kockengen (G. Versloot) 
Straatweg 27, Breukelen (J. Burggraaf) 
Vrijheidslaan 126, Breukelen (B. Barelds) 

De Stichting Stichtse Geschiedenis (SSG), waarbij ook onze Historische Kring Breukelen is 

aangesloten, geeft sinds enige tijd een kwartaaltijdschrift uit: 

Bfcidhte ffistarisdfo <C©mtadfc 

Dit blad houdt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en methoden in de geschied
beoefening, nieuwe publikaties en tentoonstellingen op het gebied van de lokale en regionale 
geschiedenis en andere wetenswaardigheden. 

leder nummer heeft een aantal vaste rubrieken, zoals een bericht van de provinciaal 
archeoloog en een bespreking van een archiefbron door medewerkers van het Rijksarchief in 
de Provincie Utrecht. 
Centraal staat telkens een themakatern, waarin deskundigen een thema bespreken uit de 
dagelijkse praktijk van de geschiedbeoefening (bijv. biografieën, verzamelen en tentoon
stellen, archeologie, onderwijs en monumentenzorg). 

Een. abonnement van vier afleveringen kost ƒ 10,-. Bestellen bij de Stichting Stichtse 
Geschiedenis, Mariaplaats 23, 3511 LK Utrecht, tel. 030 - 343880. 
Tot 1 maart 1994 kunt u ook een gratis proefnummer aanvragen. 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: Huis en park van Slangevecht 
omstreeks 1890 getekend door de eigenaar-bewoner van dat Vechtbuiten de 
befaamde Breukelaar L.C. Dudok de Wit ("Kees de Tippelaar"). In het mid
den heeft hij zichzelf afgebeeld met zijn favoriete paard Kee. Deze tekening 
komt voor op fraai verzorgde papieren servetten die Kees had laten drukken 
ten behoeve van zijn vele gasten. 

In 1993 is het 150 jaar geleden dat Kees Dudok de Wit werd geboren en 80 
jaar geleden dat hij op Slangevecht overleed. 


