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De afdeling Breukelen van het Genootschap 
voor Landbouw en Kruidkunde in de tweede 
helft van de 19de eeuw 

H.H.J. Doude van Troostwijk 
Straatweg 244, 3621 BZ Breukelen 

Bij hei doorbladeren van wat oude papieren stuitte ik op een aantal 
stukken betreffende de afdeling (of "onderafdeling' zoals men toen zei) 
Breukelen van het Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde in de 
Provincie Utrecht. Deze regionale organisatie wordt sinds vroeg in de 20ste 
eeuw algemeen het Utrechts Landbouw Genootschap genoemd. Maar statu
tair heet zij tot op de dag van vandaag het Genootschap voor Landbouw en 
kruidkunde in de Provincie Utrecht. Het werd in 1841 opgericht, en bestaat 
dit jaar dus anderhalve eeuw. Gegevens uit de beginjaren van dit genoot
schap zaten er helaas niet tussen mijn papieren. 

Wel ontdekte ik een brief van de onderafdeling Breukelen aan het 
hoofdbestuur, gedateerd 1 november 1856 (welke een reactie was van een 
"missive d.d. 15 October 1856" van het hoofdbestuur aan hen), waarin me
dedeling werd gedaan van de oprichting van een onderafdeling Breukelen 
van genoemd genootschap, en tevens werd geschreven dat deze toen al "het 
aanzienlijk getal van 150 Leden" had bereikt. De Breukeise onderafdeling 
was dus zeer voorspoedig van start gegaan. 

Het genootschap heeft in 1856 in Breukelen een tentoonstelling ge
houden, blijkens een proces-verbaal, opgemaakt op 18 september 1856, 
waarin alle bekroningen nauwkeurig zijn beschreven. Waarschijnlijk is bij 
gelegenheid van deze tentoonstelling het initiatief geboren om in Breukelen 
een onderafdeling op te richten. Van deze onderafdeling werd het bestuur 
gevormd door de volgende personen: 

GD Duuring (burgemeestervan Breukelen) President 
E van Beusekom te Loenen Lid des Bestuurs 
Dirk Jut te Breukelen Lid des Bestuurs en vice president 
W. Koomans te Abcoude Lid des Bestuurs 
Jhr J.P.C, van Reede tot Ter Aa te Loenen Lid des Bestuurs 
Joan Vlug te Breukelen Secretaris 

In het genoemde proces-verb aal lezen wij dat de tentoonstelling werd 
gehouden op de ridderhofstad Nijenrode. Tentoongesteld werden "Vee, 
voortbrengselen van de landbouw en andersints". Het aantal prijzen 
bedroeg 29. Uitgeloofd werden 8 grote zilveren medailles en 18 kleinere, 
benevens getuigschriften "aan hen die het naastebij aan de bekroonde 
evenaarde" alsmede "drie prijzen in stukken zilver voor de beste boter, 
zoetemelksche en komijne kaas". 

Het bezoek aan de tentoonstelling door leden, andere belangstellenden en belang
hebbenden vas zeer aanzienlijk en boven alle verwachting. Vermeld verden voorts 
de namen van de keurmeesters velke onder andere uit Breukelen, Utrecht, Benschop 
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harddraverijen, gehouden bij 
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en De Meern afkomstig waren en met de meeste lof hun taak hadden volbracht. Ten
toongesteld werden 247 stuks vee, landbouwprodukten en andere zaken. Aan de ten
toonstelling namen 140 personen uit verschillende gemeenten van de provincie deel. 

Vervolgens werden nauwkeurig met naam en woonplaats de bekroonde personen 
genoemd, waaronder verschillende wier namen de oudere lezers nog bekend zullen 
voorkomen, alsmede een omschrijving van de bekroonde zaken. Zo kreeg H. van der 
Grift te Breukelen een grote medaille voor "de fraaiste Hengst" en een getuigschrift 
voor zijn "zoetemelksche kaas". De "Grote zilvere Medaille" voor "de zwaarste en vetste 
os" ging naar D. Jut te Breukelen. Een "kleine zilvere Medaille" voor "de beste schoof 
haver en vijf kop zaad' werd toegekend aan G.D. Duuring te Breukelen en een zelfde 
prijs, maar dan voor "de beste schoof garst en vijf kop zaad", aan A, Degenkamp te 
Breukelen. 

Het proces-verbaal eindigt met een bijzondere vermelding van de heer CA. de Wit 
van Siangevecht, de grootvader van L.C. Dudok de Wit, beter bekend als Kees de Tippe
laar. De heer De Wit had namelijk de tentoonstelling opgeluisterd "door plantgewassen 
te hebben tentoongesteld meest vreemd in deze provincie zijnde de Javasche en 
Surinaamsche Mais". Tot zover het proces-verbaal van deze tentoonstelling. 

Interessant zijn voorts een aantal nota s van de plaatselijke Breukelse 
middenstand, betreffende voor de tentoonstelling verrichte werkzaam
heden. Ik noem er een van meester-timmerman H. van Grimpel voor het 
maken van schapenhokken en "aanhoorn", hetgeen waarschijnlijk toe
behoren betekent. Wij lezen daarin: 

De baas41/2 dag.Kees4dagen.Evert 3,/2 dag. f 16,57'/2 
Gerrit 3'/2 dag. Hein 4 dagen. f 6,50 
Materialen o.a. 600 stuks haken en lasijzers. f 3,55 
Toon Koenen 1 dag. Lamfert 1/2 dag. f 1,20 
Voor gebruik van hout en schaven en zagen en materialen gerekend f 10,-

Samen f 37,82'/2 
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Afb. 2. Gedeelte van een me
tershoog aanplakbiljet, sterk 
verkleind, waarin een ten
toonstelling werd aangekon
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25-jarig bestaan van de 
Afdeling Breukelen van het 
Genootschap. 
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Leden en medewerkers van de onderafdeling consumeerden hun ver
teringen in restaurant Het State Wapen, dat gedreven werd door de familie 
Kubatz. Deze familie stamde uit Duitsland en was omstreeks 1850 naar 
Nederland gekomen. Nog heden ten dage wonen nazaten van de familie 
Kubatz in ons land, één zelfs nog in Breukelen. Uit een gespecificeerde reke
ning van 1856 valt op te maken dat Het State Wapen toen werd gedreven 
door de heer F.L. Kubatz en dat onder andere zes 'dienaars' brood, koffie, 
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bier, borrels en een fles wijn gebruikten voor de totale som van f4,95-
Voorts vermeldt genoemde nota 8 dejeuner voor f 5,60 en voor 9 personen 
diner voor f 18,-. 

Een andere nota ten bedrage van 1 36,60 betren een geleverd diner + vertering van 
de heren keurmeesters alsmede voor andere onkosten voor de politie en muzikanten 
ter gelegenheid van harddraverijen gehouden op 5 augustus 1858. Tot slot is er nog 
een nota ten bedrage van f 3,95 wegens vertering door de heren leden van het 
bestuur tijdens een vergadering gehouden op 29 december 1858. 

Verder zijn er twee notas van H. Kenkel. handelende in manufacturen, garen, 
band, sajetten, goud, zilverwerk enz. Hij leverde rozetjes welke 171/2, 20 en 25 cent 
per stuk kostten. De zaak van Kenkel zat in het pand waar nu de firma Pols gevestigd 
is, de opvolger van de dames Zuidam. 

Nog een interessante nota is afkomstig van J, Vlaanderen; deze luidt als volgt: "Van 
een balijn zweep met ijvoor gemaakt, peeze en 30 vaam marlijn. Bedrag f 12,90 In 
een oud woordenboek vond ik het volgende over het woord marlijn: "Marli of marly 
naar het Frans. Licht enigszins stijf weefsel van garen of zijde, ook halfzijden stof, 
genoemd naar het dorp "Marli-la-Machine" waar zij voor het eerst werd vervaardigd." 
Het marlijn diende dus waarschijnlijk als omwikkeling van de zweep waarvan het 
buigzame binnenwerk uit een balein bestond. 

De laatste nota, ten bedrage van f4,15, volgens kwitantie betaald door de secretaris 
Joan Vlug, betrof een advertentie die in het jaar 1858 is geplaatst in de Utrechtsche 
Courant. 

Uit de in mijn bezit zijnde stukken blijkt verder dal de onderafdeling 
Breukelen over een bode beschikte, genaamd Johannes van der Burg. In 
een brief d.d. 14 januari 1864 staat te lezen dat de timmerman T. Hoogen-
doorn te Breukelen zich borg wilde stellen "wel hoofdzakelijk voor de 
nauwkeurige verantwoording der door de heer van der Burg (ook Verburg 
genoemd) te verantwoorden contributies der leden van de afdeling waar
van de kwitantiën door den penningmeester tot ontvangst derzelven zullen 
worden toevertrouwd". In een aanhangsel bij bovenvermelde brief, even
eens van 14 januari 1864, getuigt burgemeester Duuring "de gegoedheid 
van bovengenoemde Hoogendoorn tot het bedoelde bedrag ten behoeve van 
de bode J. van der Burg". 

Uit een schrijven van Johannes van der Burg blijkt dat hij op 12 decem
ber 1881 na 25 dienstjaren om gezondheidsredenen ontslag vroeg. Dit ont
slag werd hem per brief van 31 januari 1882 verleend met ingang van 1 
januari 1882. De ontslagbrief is ondertekend door de heren H.J. Doude van 
Troostwijk (overgrootvader van schrijver dezes), die toen voorzitter was, en 
de heer E. van Beusekom die als secretaris optrad. 

Tot slot vermeld ik nog een aantal in mijn bezit zijnde aankondigingen 
van tentoonstellingen en evenementen, georganiseerd door de onder
afdeling Breukelen van het genootschap. Daaronder zijn enkele affiches die 
gebruikt zijn bij het 25-jarig bestaan. Afbeelding 1 toont één daarvan. 
Gezien het formaat van de grootste aankondiging, die ongeveer 2 meter 
lang is, kan daarvan slechts een klein gedeelte gereproduceerd worden (zie 
Afbeelding 2). 

Weet iemand meer te vertellen uit de oude geschiedenis van het 
Utrechts Landbouw Genootschap in Breukelen? 
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