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Breukelen in oude reisgidsen 

Johan van Minnen 
Straatweg 224, 3621 BZ Breukelen 

Hoe internationaal stond Breukelen bekend in de tijd, waarin Nijenrode 
nog door autochtone landjonkers werd bewoond en Kees uitsluitend rond 
de plassen tippelde? En nu niet antwoorden "tot aan de Hudson-baai, waar 
op de gevel van het raadhuis van Brooklyn de naam Nieuw-Breukelen 
prijkte", want die Noordamerikaanse nederzetting was tenslotte gewoon 
een verlengstukje van het dorp. 

Nee, om te kijken in hoeverre onze streek internationaal meetelde is het 
veel aardiger er de oude buitenlandse reisgidsen op na te slaan. De gidsen, 
waarop onze voorvaderen uit de gegoede standen - en ook nog onze 
vaderen, want wij spreken over de laatste eeuw - zich bij het program
meren van hun tripjes oriënteerden. In de tijd dus, toen de Stationsstraat 
nog een Stationsstraat en geen doodlopend spoor was. 

Je reisde per trein - en als entre-acte te voet, want de service van de 
Hollandsche ijzeren Spoorwegmaatschappij ging niet zover om ook reeds op 
de stations velocipedes te huur aan te bieden. Je kon nog met de zekerheid 
te vertrekken instappen op het tegenwoordige Spoorwegmuseum, want het 
Utrechtse Maliebaanstation was toen nog gewoon in gebruik en geen 
machinist haalde het in zijn hoofd op de rails te gaan zitten teneinde de 
reizigers te blokkeren. En je kon er ook nog in Nieuwersluis weer uit, want 
de door de landeigenaren van de spoorwegexploitanten afgedwongen 
concessie dat aldaar elke trein, en als erom werd gevraagd zelfs de 
Rheingold, diende te stoppen, was nog onverminderd van kracht. 

Maar je hoefde dus niet meteen zover door te stomen, integendeel, 
wanneer je de raad opvolgde van de heer Albert Goldschmidt uit Berlijn, de 
uitgever van de zeer populaire 'Grieben Reiseführer", dan verwijlde je 
tenminste even in deze bekoorlijke landstreek {m dieser anmutiger 
Gegend) op 12 km afstand van Utrecht te Breukelen om er die 
bekannten groszen ßienenzuchtere/en, dus de bijenhouderijen, te 
bezichtigen - onder een 'Bienenstich' verstond zijn clientèle overigens een 
taartje, dat zich tot vandaag de dag uitstekend-bij de Bohnenkaffee laat 
nuttigen. De vraag waarom uitgerekend deze sector van de Breukelse 
nijverheid in alle achttien tussen 1880 en 1940 verschenen drukken van 
Gnebens 'Band 98 / Holland speciaal wordt gememoreerd, blijft trouwens 
helaas onbeantwoord 

En laten wij ook maar niet ai te trots worden op Breukelens 
advertentiekracht tot in Berlijn. Want voor de heer Goldschmidt blijft de 
attractie van ons dorp tot die imkerij beperkt. Terwijl, 45 Min. zu Fusz, 
aan SchJosz Haarzuylens een veelvoud aan wervende woorden wordt 
gewijd: Das ursprüngliche SchJosz wurde J162-116.5 von 
Godschalk van Woerden bewohnt, 1672 von den Franzosen 
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zerstört und 1890 von P.J.H. Cuypers sehr prächtig erneuert. 
Jetzt Eigentum des Barons van Zuyien van Ni/eveid. (Eintr. Mo. 
Mi. Er. iO-J2 frei, karten beim Direktor des Gemeindesarchivs, 
Utrecht, Drift 27, l'/2 St. zu EuszK U ziet, bij ai deze precisie werd de 
vreemdeling dus niet langs het Staetewapen geleid teneinde daar even uit 
te blazen. 

Ofschoon - en de gast bevond zich nog steeds in der näheren 
Umgebung Utrechts - een alternatieve route dem einigermaszen 
sportiichen Wanderer toch nog op het rechte zandpad kan brengen: Die 
Strecke von Utrecht über Maarssen und Breukeien bis Loenen ist 
für die Herrschaften zu Eusz, fur die Damen gegeben enfa/is mit 
dem Dampfer zurückzuiegen. Aan de heren werd dus aanbevolen de 
Vechtstreek te voet te gaan bezichtigen, terwijl de dames dat eventueel 
met de stoomboot konden doen. En waarom dan wel? Ein iandschaftiich 
ungemein reizvo/ies (=aantrekkelijk) Gebiet, dasz sich von der 
Vecht bis in die Nähe HiJversums erstreckt, eine Gegend die im 
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17. und 18. Jahrhundert der Vergnügungsort der Patrizier und 
reichen kau f leute aus Amsterdam war. Sie konnten von der 
Handelsstadt mit ihren Jachten auf den Binnengewässern ohne 
Mühe hierher gelangen. De patriciërs en rijke kooplieden uit 
Amsterdam konden dus in de 17de en 18de eeuw zonder moeite met hun 
vaartuigen over de binnenwateren naar hun recreatiegebied komen. Een 
opmerking waarvan je moet zeggen, wanneer ik kijk wie er thans om me 
heen wonen, dat ze eeuwigheidswaarde heeft behouden, al komen ze dan 
tegenwoordig moeiteloos met de krachtwagen over de weg van Amsterdam 
naar hier. 

De bezienswaardigheden zijn al evenzeer van alle tijden: de heer 
Goldschmidt vielen vooral die schonen Schlösser Doornburg, 
Goudestein. Cromwi/ck, Slangevecht, Oudaan. Gonterstein und 
JVi/enrodeop. Vechtvliet kwam op zijn lijstje niet voor, maar het zou nog 
erger voor ons worden. Want - zo vervolgt hij over deze aanbevolen 
wandeling -, hoe wunderschon diese Spaziergang auch sei. am 
schönsten gelegen ist wohl Zoenen. 

Het mooiste aan Breukelen zou dus Loenen moeten zijn? Laat mij, onder 
lokaalpatriotten, het citeren liever staken. Of toch nog even Goldschmidts 
apotheose over het landschappelijke karakter van het gebied vermelden: 
Einen prachtvollen Einblick in die landschaftliche Eigenart des 
Gebietes gewahrt das angrenzende, dicht bei Loenen gelegene 
Landgut Ä'alorama (nach schriftlicher Anfrage bei dem Besitzer, 
Herr Dr. N.J. CM. kappeyne van de Coppello, zu besichtigen). 

Troosten wij ons met de gedachte dat Breukelen tenminste voorkomt in 
alle registers van alle reisboeken die in het tijdperk van de toeristische 
exploratie als "gezaghebbend" golden. En zelfs met verwijzing naar meer 

59. Von Amsterdam nach Utrecht. 
a. Ü b e r B r e u k e l e n . 

35km. S t a a t s b a h n in 3/4-l1/4 St. Abfahrt am Zentralbahnhof, nur 
einiger Lokalzüge an der Weesperj>oort (vgl. S. 388), wo auch die andern 
Züge alle halten. — Dampf boot von Vreeland auf der Vecht über Nieu-
wersluis nach Utrecht 4 mal tagl. in 2'/4 Std. für 521/» ct.. ganz lohnend. 

Amsterdam s. S. 388. — Die Hahn durchzieht gar tenar t ig an
gebaute Tolder (S. 292). L. der Diemer meer-Polder, einer der 
tiefstliegenden Hollands (5m unterm Meeresspiegel). — 11km Ab
coude; 16km Loenen-Vr eelartd ; 19km Nieuvj er sluis, wo die Bahn 
einen Arm der Vecht (S. 293) überschreitet . 

281cm Breukelen, zugleich Station der Linie Gouda-Arnsterdam 
(S. 335). — 28km Maarssen. — Die Vecht, die von der Bahn nicht 
sichtbar ist, ist besonders zwischen Maarssen und Loenen an bei
den Ufern mit Schlössern und Landhäusern besetzt. 

35km Utrecht (Zentralbahnhof) s. unten. 

Afb. 2. Gedeelte van blz 441 uit de Baadeker v a n 1910 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg.l nr. l . l9S6 



30 

dan één pagina, want Breukelen was immers spoorwegknooppunt, een 
positie die Loenen dan toch maar nimmer heeft kunnen bereiken ! 

Zo wees ook de allerberoemdste handleiding, het prototype van de 
moderne reisgids kun je wel zeggen, naar ons geliefde dorp. De Baedeker 
dus. Karl Baedeker, die er prat op ging alles wat hij beschreef met eigen 
ogen te hebben geïnspecteerd, stelde reeds in 1839 vast dat er langs de 
Vecht einen einzigen groszen ausgedehnten Garten lag, waarmee 
naar zijn gevoel die Perfektion des Talenten der Holländer für die 
Blumenkultur was aangetoond. De bloementuinen als een cultureel 
erfgoed dat volgens de waarnemer naarmate je Amsterdam naderde steeds 
meer vervlakte in saaie polders {langweilige Polder), zoals, warempel 
toen reeds, der Bijlmermeer, afschrikwekkend dus in heden en verleden. 

Baedeker, die als boekhandelaar in Koblenz begon de passagiers van de 
daar veelvuldig aanleggende raderboten gidsen over de Rijn aan te bieden, 
nam als onmiddellijk hierop volgend eerste buitenlandse project "België en 
Holland" op de korrel. In een tijd toen de wateren nog de belangrijkste 
wegen waren - vier mal wöchentlich mit dem Dampfer von Utrecht 
nach Muiden. Het ontgaat hem uiteraard evenmin, dat in Utrecht der 
Rijn sich in zwei Arme gabelt (= in twee armen splitst), der eine 
genannt Ouden Rijn welche sich bei katwijk in die Noordzee 
windet, der andere genannt Vecht welche unter Mulden in die 
Zuiderzee mündet. 

In latere drukken, en "Holland" zou er zesentwintig beleven, wordt ook 
deze steun en toeverlaat landvaster, per spoor en te voet. Inmiddels was de 
uitgeverij al snel naar het toenmalige boekenmekka Leipzig verplaatst en 
was de naam een begrip geworden. Elke reiziger droeg het boek in de zak 
van zijn vest mee, dan wel in de hand, ook door Breukelen, speurend naar 
het onder zijn aandacht gebrachte fenomeen van het scheuern und 
reinmachen, das sogenannte 'schoonmaken', welches von den 
Hausfrauen allwöchentlich mit wahrer Leidenschaft (= hartstocht) 
betrieben wird. En zó befaamd was alleen al de rode kleur van Baedekers 
bandjes, dat concurrerende ondernemingen de kleur ervan overnamen, 
waartegen Baedeker ("mijn auteursrecht") op zijn beurt weer, zij het 
tevergeefs, procedeerde. 

Het zou bij dit alles overigens te ver gaan om te concluderen dat ook toen 
reeds de Vechtstreek was vergeven van de Duitsers. Baedekers clientèle 
was internationaal, evenals de opzet van zijn onderneming. Zijn symbool 
verscheen in de drie "moderne" talen en was bij Engelsen en Fransen dus 
even sterk in zwang. Soms kwamen die met de pose van eigen plaatselijk 
drukwerk onder de arm. Ze werden weliswaar niet geconfiskeerd, de 'Black 
Guide' uit Londen, de 'Guide Pratique Conty' uit Parijs - het nuttigen van dit 
meegenomen leesvoer was toegestaan -, maar het menu was identiek aan 
wat door Baedeker werd opgediend. Wie de alinea's vergelijkt, stuit op 
letterlijk dezelfde bewoordingen. Zou alleen de auteur Karl Baedeker het 
met eigen ogen hebben gezien? Nog intrigerender echter is: hebben zijn 
voetstappen echt ooit de Vechtstreek gedrukt, of heeft toch ook hij gedrukt 
wat anderen hem vertelden? 
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