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L.C. Dudok de Wit: den vroolijken tippelaar 
te Breukelen 

M. Verkuil 
Niftarlakestraat 1,3621 GT Breukelen 

Over de legendarische L.C. Dudok de Wit, oftewel Kees de Tippelaar -
ex-bewoner van huize 'Slangevecht' - bestaan vele anekdotes. De hierna 
volgende, alsmede een stukje levensverhaal van Kees, zijn een licht 
bewerkte versie van een verhaal dat in 1903 werd opgeschreven door de 
heer C. Nannes Gorter, die Kees in zijn jeugd verschillende keren ontmoette 
en hem goed heeft gekend. Het is mij niet bekend of, en zo ja waar, dit 
verhaal ooit eerder gepubliceerd is. 

Bedelman, edelman . . . . 

Mijn eerste kennismaking met de heer L.C. Dudok de Wit, de bewoner 
van het buiten "Slangevecht" te Breukelen (St. Pieters), was al een héél 
eigenaardige. Ik woonde destijds te Loosdrecht en op een goede morgen zag 
ik uit de tuinkamer van onze villa een bedelaar het hek van de tuin 
openmaken en de stoep opkomen. 

"Moeder! Daar is een bedelaar!" riep ik en terwijl ik deze woorden uitte 
kwam mijn vader net binnen en zei: "Wacht, ik zal wel even naar voren 
gaan." Ik was nieuwsgierig en ging mijn vader achterna. De bedelaar belde 
en mijn vader deed open. Nooit van mijn leven heb ik hem verwonderder 
zien kijken dan toen hij de bedelaar zag. 

"Dag dokter!" sprak de man. 
"Wel De Wit, hoe heb ik het nôu met je? Is het je nu helemaal in je bol 

geslagen? Wat zie je eruit!" 
"Vind je? Ben ik niet presentabel?" 
'Kom, geen gekheid, hoe ben je in hemelsnaam aan zo'n kostuum 

gekomen?" 
'Een grap: ik wilde mijn opwachting bij je vrouw maken." 
"Maar zó kan ik je toch niet aan mijn vrouw voorstellen? Zij zou niet 

weten wat ze zag als ik zei dat jij nu Dudok de Wit bent, van wie ik haar 
wel eens 't een en ander verteld heb .. 

"Nou, wacht dan maar even, ik kom straks terug." 
De bedelaar ging met vlugge tred heen. Ik begreep er niets van. "Wie 

was die man?", vroeg ik mijn vader. "Das nou mijnheer De Wit jongen, uit 
Breukelen. Een zonderling heerschap zoals je ziet. De man ziet eruit als een 
bedelaar, maar hij is zeer rijk." Ik vroeg niet verder en ging de tuin in. 

Na een half uur zag ik dezelfde man weer ons hek binnenkomen, doch nu 
keurig net in het zwart met een hoge hoed op en een verbazend dikke 
wandelstok in de hand. 
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Ik vloog naar binnen. "Vader! daar is die bedelaar weer, maar nu véél 
netter gekleed." 

Inderdaad, het wàs de heer De Wit. Wàt bleek, toen hij bij ons in de salon 
heel deftig zat te praten met mijn vader en moeder en ik van hem een paar 
prachtige peren had gekregen. Eenvoudig het volgende. Vader, specialist in 
zenuwziekten, had De Wit vroeger onder behandeling gehad. Nadat deze 
genezen was had hij gezegd dat hij hem eens te Loosdrecht zou komen 
opzoeken. 

De Wit had nu een grap willen uithalen en zich om deze reden eerst als 
bedelaar verkleed, doch tevens gezorgd - als hij zó niet ontvangen kon 
worden - een ander kostuum in zijn onmiddellijke nabijheid te hebben. Het 
kostuum had hij bewaard in een rijtuig, dat hij bij onze stalmeester had 
achtergelaten en waarmee hij van Breukelen was komen rijden. Toen hij in 
zijn bedeiaarspakje niet ontvangen kon worden, had hij spoedig zijn ander 
en beter kostuum aangetrokken. 

' : . \ 

Afb 1 Kees Dudok de Wit als van delaar 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg.l nr .3 , 1986 



93 

Afb. 2. De jonge Kees Dudok de Wit als ruiter 

Afb 3 Kees Dudok de 
Wit als zwemmer. Hij 
begon elke dag 
zomer en winter -
met een bad in de 
Vecht. 
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Afb. 4. Kees Dudok de 
Wit temidden van de 
curiositeiten die hij 
van zijn verschillen
de reizen meebracht 
naar'Slangevecht" in 
Breukelen. Rond de 
foto zijn typische 
handschrift. De on
dertekening luidt: 
"UwnachtpitKees". 
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„ï)v Ontvangkamer van K>.-. X . 

Afb. 5 De ontvangkamer en handtekening van Kees. 
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Dit is een staaltje van een van zijn vele excentriciteiten. Sinds die dag 
kwam hij herhaaldelijk bij ons, meestal te paard, en bracht - steeds héél in 
de vroegte - de eerste jonge groente, mooie druiven uit eigen kassen, een 
haas die hij zelf geschoten had, enz., mee. 

Ik raakte al spoedig met deze goedige zonderling op de beste voet en heb 
in mijn jongenstijd veel bij hem genoten. We werden goede vrienden in de 
beste betekenis van het woord. 

Gasten op "Slangevecht" 

Ik zei dat De Wit een zonderling man is en dat J'S ZO. Reeds in zijn jeugd 
had hij vreemde neigingen, aanvallen van zwaarmoedigheid, die hij trachtte 
te verdrijven door het maken van grote reizen en wandeltochten. Dit is hem 
volkomen gelukt. Hij maakte een prachtige reis door een gedeelte van 
Indië. En hij wandelde ondermeer van Amsterdam naar Wenen en Parijs. 

Als hij van zijn reizen en trekken in Holland terug kwam, was hij 
nergens liever dan op "Slangevecht", waar Antje van Kooten, zijn huis
houdster, hem trouw verzorgde. Op dit buiten omringt hij zich steeds met 
gasten, die hem op hun beurt allerhande dingen verhalen waarin hij belang 
stelt. Hij laat hun eerst al zijn bezienswaardige zaken bewonderen die hij 
van zijn reizen heeft meegebracht - en dat is héél wat, een museum vol! -
en als men zich dan verzadigd heeft aan al dat moois, heeft hij niets liever 
dan dat zijn gasten vrolijk en opgewekt zijn, hem vertellen uit hun leven en 
hun omstandigheden. Hij zorgt daarbij dat steeds de glazen goed gevuld 
blijven en zo eindigt welhaast elk onderhoud dat men op "Slangevecht" met 
zijn bewoner heeft in de meest vriendelijke stemming. 

Allerhande soort mensen hebben op "Slangevecht" een gastvrij dak 
gevonden: studenten en professoren, doktoren en predikanten, wielrijders, 
zwemmers, wandelaars, scherpschutters, schaatsenrijders, jagers, roeiers, 
vissers, dichters en prozaschrijvers, toneelspelers, zangers, winkel
bedienden, tram-, spoorweg- en telegraaf ambtenaren, kandidaat
notarissen, kooplieden, marskramers, bedelaars, akrobaten en kermis-
reizigers, enzovoort enzovoort, en last but not least . . . ook vorstelijke 
personen. De heer De Wit heeft de eer gehad de Sultan van Siak en de 
Indische prinsen, die tijdens de inhuldigingsfeesten van koningin Wilhel
mina hier vertoefden, op zijn buiten te mogen ontvangen. Toen deze hier te 
lande waren had de heer Dudok de Wit hen uitgenodigd eens een kijkje op 
"Slangevecht" te komen nemen. Hoe de prinsen ontvangen werden zal ik De 
Wit zelf laten vertellen. 

"Mijn eerste gedachte was: hoe zal ik de Heren ontvangen? Ik wilde 
'gewoon' blijven en dacht: in mijn dagelijks kostuum, maar Bram - mijn 
broer - zei: "Kees, doe dat niet jong, denk aan de eerste indruk, die blijft. ." 
Ik dacht: Bram heeft gelijk, en ik stak me in mijn zwart lakens pak. Toen 
het bootje met de prinsen op de Vecht in 't zicht was, ging ik in mijn 
roeischuitje hen een eindje tegemoet met mijn geladen geweren bij mij. 
Nauwelijks had ik ze onder schot of ik loste zes saluutschoten, hetgeen ze 
blijkbaar erg aardig vonden. Ik zorgde bijtijds weer aan wal te zijn om mijn 
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Afb. 6. Ontvangst van een aantal vorsten uit het toenmalige Nederlands Oost-Indië, 
met hun gevolg, op "Slangevecht" in 1898 

gasten op eigen grondgebied te ontvangen. Ik werd heel deftig aan hen 
voorgesteld . . . alles liep goed . . . ik was in mijn schik. Toen we 
binnenkwamen viel Bram ineens uit de toon en terwijl hij me mijn hoge 
hoed over de ogen drukte zei hij zomaar: "Wel Kees, ouwe jongen, nu zullen 
we eens pret hebben!" Toen was het ijs gebroken, wèg was alle deftigheid 
en spoedig werd ik weer gewoon "Kees de Wit" en de prinsen vonden dit 
blijkbaar erg aardig." 

Correspondentie 

De Wit houdt er een buitengewoon uitgebreide correspondentie op na, 
die hij 's nachts in orde maakt. Elke brief wordt dadelijk beantwoord en 
met fraaie letter kort en duidelijk geschreven. 

De dag na zijn verjaardag - 3 oktober - zond hij mij eens een 
gedetailleerde opgaaf van het aantal gelukwensen dat hij had ontvangen. 
Daar dit 290 stuks bedroeg, zond ik hem een briefkaart, waarop ik hem 
tekende als 't ware bedolven onder de kaartjes, brieven en telegrammen. 

De brieven die hij ontvangt zijn soms van de vreemdsoortigste adressen 
voorzien. Zo zagen wij er een waarop niets stond dan twee vechtende 
slangen en een ander met de woorden: "Zoekt en gij zult vinden!" Holland. 
Beide brieven kwamen terecht. 

Dat niet altijd een enveloppe nodig is om een brief te verzenden kan wel 
blijken uit een afgerafelde manchet met de woorden: 

Zou meneer van de Post 
zoo vriendelijk willen wezen 
dit te sturen aan mijn 
jongen vriend 

te 
•) 
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Afb 7 Kees Dudok de Wit ontving veel post, waaronder soms op vreemde wijze 
geadresseerde kaarten. Deze kaart uit 1904 werd, als verscheidene andere, keurig door 
de posterijen bij de "Heer Tippelaar" te "breuk - el - en" bezorgd. 

en een schoenzool, ook voorzien van de nodige postzegels, met de woorden 
'Den vroolijken tippelaar te Breukelen", welke vreemdsoortige poststukken 
alle bij hem bezorgd werden. 

Wellicht is er over geen enkele Hollandse burger zoveel geschreven ais 
over Kees; toch hoop ik dat hetgeen ik hier verteld heb, voor velen nog 
nieuw is. 
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