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Stichting "L.C. Dudok de Wits Fonds" 

B. Barelds 
Vrijheidslaanl26, 3621 HK Breukelen 

Dat 3 oktober voor Breukelen "dag van de Dudok de Witherdenking" 
betekent, daarmee wordt u, lezer, waarschijnlijk niets nieuws verteld. Dan 
klinkt ook weer het lied van "die ene goeie Breukelaar". Als dit artikel u 
onder ogen komt, is de schare wandelaars weer uit Breukelens dreven 
verdwenen en is de poffertjestijd achter de rug. 

Wellicht is er over geen burger van Breukelen zo veel geschreven als 
over L.C. Dudok de Wit, alias Kees de Tippelaar. Er werd een boek aan hem 
gewijd1 en in ons tijdschrift is over hem gepubliceerd.2 Uiteraard ging de 
belangstelling eveneens uit naar het karakter van Kees.3 Kees was begaan 
met het lot van zijn medemens en daarbij werden de kinderen van Breu
kelen zeker niet vergeten. De hedendaagse dorpsjeugd profiteert daarvan 
nu nog. Hoe dat mogelijk werd gemaakt is het onderwerp van dit artikel. 

Stichting van het Fonds 

De heer L.C. Dudok de Wit, die op 30 maart 1913 op zijn buiten 
"Slangevecht" te Breukelen overleed, heeft bij zijn leven de Stichting "L.C. 
Dudok de Wit's Fonds te Breukelen" opgericht. Zijn testament d.d. 18 
augustus 1905 bevat de stichtingsakte (zie Afbeelding 1). 

Het statutaire doel van de Stichting is om jaarlijks op de naamdag van de 
stichter, te weten 3 oktober, de kinderen die in de gemeente Breukelen-
Nijenrode een lagere school bezoeken of naar een bewaar- of naaischool 
gaan een aangename feestdag te verschaffen. Toen de gemeente Breukelen-
Nijenrode als zodanig ophield te bestaan en opging in een nieuwe gemeente 
Breukelen werd het doel van het Fonds aangepast; alle leerlingen van de 
Breukelse kleuter- en lagere scholen kregen voortaan poffertjes. Toen later 
Nieuwer Ter Aa en vervolgens ook Kockengen tot de gemeente Breukelen 
gingen behoren werden de leerlingen van de daar gevestigde basisscholen 
in de jaarlijkse traktatie betrokken (zie ook Afbeelding 2). 

In 1914 kwam het nog niet tot uitvoering van de doelstelling van het 
Fonds (als gevolg van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog). Vanaf 
1915 heeft de feestelijke viering van de verjaardag van wijlen de stichter 
van het Fonds 39 jaar achtereen plaatsgevonden. In 1944 moest men door 
de benarde oorlogsomstandigheden één keer verstek laten gaan.4 Sedert 
1945 is de traditie weer ononderbroken voortgezet. Zodoende verscheen de 
poffertjeskraam in 1990 in Breukelen met het getal 75 in top (zie 
Afbeelding 3). 
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Afb. 1 (op de twee vooraf gaande bladzijden en hierboven). Uittreksel uit het testament 
van L.C. Dudok de Wit van 18 augustus 1905, eertijds gemaakt ten behoeve van het L.C. 
Dudok de Wit's Fonds. 
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Viering van de verjaardag 

Aan de verantwoording van de burgemeester van Breukelen-Nijenrode 
van januari 1930 aan de gemeenteraad wordt het volgende ontleend: "De 
feestelijke viering van den jaardag van wijlen den Stichter van genoemd 
Fonds bestond steeds in het tracteeren op poffertjes aan de kleinere 
kinderen en in een reisje naar Amsterdam, waar als regel "Artis" werd 
bezocht, van de kinderen der hoogere klassen. Waren de renten van 
evengemeld kapitaaltje, na onkosten van inning, overzending enz. + f 252,-
bedragende, vóór de oorlogsjaren ruim voldoende voor bovengenoemde 
wijze van viering van den 3en October, thans is dit niet meer het geval. De 
waarde van het geld is zooveel verminderd en dientengevolge zijn 
verschillende prijzen zóó gestegen, dat de reis naar Amsterdam nu nog 
maar om het andere jaar kan worden gemaakt. De viering bestaat thans 
derhalve het eene jaar uit de gebruikelijke tractatie op poffertjes aan alle 
schoolkinderen en het andere jaar uit de reis naar Amsterdam voor de 
hoogste klassen en genoemde versnapering voor de thuisblijvers." 

Tot slot schrijft de burgemeester in zijn verantwoording: "Terwijl de 
nagedachtenis aan een bekend, menschenlievend en kinderlievend 
bewoner van Breukelen alzoo levendig wordt gehouden, geniet onze 
schooljeugd van de royaliteit van wijlen den heer L.C. Dudok de Wit. Ten 
slotte wil ik nog vermelden, dat de heeren en dames, hoofden en personeel 
der scholen steeds alles doen wat in hun vermogen is om de viering van 
den 3en October te doen slagen; met name wanneer naar Amsterdam wordt 
gegaan is het voor hen een inspannende en vermoeiende dag, doch zij zien 
zich ruimschoots beloond door het genot, dat de kinderen smaken op dit 
steeds leerzame en echt vermakelijke uitstapje." 

1945 1950 1955 1960 1965 1970 
JAAR 

1975 1980 1985 1990 

Afb. 2. Grafische voorstelling van de aantallen schoolkinderen die in de periode 1945 
1990 uit het L.C. Dudok de Wits Fonds op poffertjes verden getrakteerd en van het 
prijsverioop van een kinderportie poffertjes. De sprongsgewijze toeneming van het 
aantal kinderen in 1964 hield verband met de wijziging van de gemeentegrenzen per 
1 april 1964, waarbij Nieuwer Ter Aa deel van de gemeente Breukelen werd en de daar 
schoolgaande kinderen voortaan ook poffertjes kregen. Sedert 1971 nam het aantal 
Breukelse schoolkinderen geleidelijk af. De sterke toeneming in 1989 kwam door de 
toevoeging van Kockengen aan de gemeente Breukelen. 
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Afb. 3. De poffertjeskraam van de nabestaanden van D. van der Steen, zoals die eind 
september / begin oktober 1990 op de Markt te Breukelen stond, trots gesierd met het 
getal 75 omdat het toen de 75ste maal vas dat deze familie de poffertjestraktatie aan de 
Breukelse schooljeugd verzorgde (Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

Grootte van het Fonds 

Ter uitvoering van de erfstelling is op 11 juni 1913 in het Grootboek der 
Nationale Schuld ingeschreven een bedrag van f 8500,00, rentende 3% 's 
jaars. Op 19 november 1948 werd bovengenoemde inschrijving uitgebreid 
met een bedrag van f 300,00. De jaarlijkse opbrengst bedroeg 3% van 
f 8800,00 oftewel f 264,00, provisie f 3,84; netto derhalve f 260,16. 

Door de toename van het aantal schoolgaande kinderen (het aantal 
bedroeg in het jaar 1955 rond 1200) en de prijs van een kinderportie 
poffertjes ad f 0,30 plus 3% omzetbelasting, was de rente van het kapitaal 
niet meer voldoende om de traktatie te bekostigen. Teneinde de traditie te 
kunnen voortzetten moesten maatregelen worden beraamd om het Fonds te 
versterken. 

Op 1 oktober 1955 was voor de traktatie nog een bedrag van f 452,88 
beschikbaar. De viering van 3 oktober 1955 moest dus nog plaats vinden, 
zodat op korte termijn moest worden gereageerd wilde de traditie 
gecontinueerd kunnen worden. 

Er werd in dat jaar een comité gevormd onder leiding van de heer J. 
Molenkamp. Dit comité bestond uit de heren Molenkamp, voorzitter, J.H.G. 
Goeman Borgesius, secretaris, Alb. van der Grift, M. Kastelijn en Huib van 
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Nimwegen. Het doel was tweeërlei, te weten de inzameling van geld en de 
organisatie van festiviteiten rond de poffertjesbakker Dirk van der Steen 
(voor het 40ste jaar in Breukelen). De grote bedragen werden door dit 
comité verantwoord op de zogenaamde gouden (inteken)lijst, de overige 
bedragen op de zilveren lijst. 

Ultimo 1956 bedroeg het voor de traktatie beschikbare saldo f 37,28. 
Uit het verslag van de burgemeester van Breukelen over 1957 blijkt, dat 

van het comité een tweetal bedragen werd ontvangen, f 1813,48 en 
f 993,94 (totaal f 2807,42), zijnde de netto-opbrengst van de aktie. Dat 
deze afdracht van de ingezamelde gelden eerst in 1957 plaatsvond, werd 
veroorzaakt door gerezen problemen inzake het beheer van deze gelden 
(namelijk door het comité of door de beheerder van het Fonds). 

Dank zij giften van rector en docenten van Nijenrode en de heer P. Land 
kon de rekening voor de verstrekte poffertjes worden voldaan. 

Van de heer Van der Steen werd in dat jaar een gift van f 500,- ont
vangen, welk bedrag samen met de opbrengst van het comité werd belegd, 
teneinde de jaarlijkse opbrengst te vergroten. 

In juni 1958 ontving het Fonds een legaat van f 1500,- van mevrouw 
Matthes-Varossieau. Daarmee was het voortbestaan van de traditie voor
lopig gered. 

De beheerder van het Fonds liet in zijn verslag aan de raad d.d. 16 
oktober 1974 weten dat "het tot die tijd is gelukt de basis van het fonds te 
verbreden. Het zou immers jammer zijn, wanneer deze traditie moest 
worden beëindigd. Toch hangt dat lot het fonds steeds boven het hoofd. 
Elke prijsstijging doet een resultaat van jarenlang sparen te niet. Anderzijds 
is het ook weer zo, dat deze toestand reeds jaren bestaat en, vooral dank zij 
het ontvangen van giften, toch het kapitaal niet aangetast behoefde te 
worden. Zou dat moment aanbreken, dan heb ik er het volste vertrouwen 
in, dat een beroep op de inwoners van Breukelen om het fonds te 
versterken weerklank zal vinden." 

Aan het Fonds kon op 15 maart 1984 een legaat van de heer J.H. van den 
Broek groot f 50 000,- worden toegevoegd. Na aftrek van 11% successie
rechten resteerde netto f 44 500,-. Hiermee werd het voortbestaan voor 
geruime tijd gegarandeerd. 

Bij het schrijven van dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van informatie ont
vangen van de administrateur van het Fonds, de heer A.A.P. Mulder. De heer B. 
Hoornstra verschafte gegevens over de samenstelling van het comité. 

Noten 

1 M. Verkuil, 1985. L.C. üudok de Wit oftewel Kees de Tippelaar "Heer van Slange-
vecht". Uitgave Marinus van Kralingen, Breukelen/ Canaletto, Alphen aan den 
Rijn, 103 bl2. 

2 M. Verkuil, 1986. L.C. Dudok de Wit: den vroolijken tippelaar te Breukelen. Tijd
schrift Historische Kring Breukelen, jaargang 1, nr. 3, blz. 91-97. 

3 A.A. Manten, 1990. Karakterisering van Kees de Tippelaar door een tijdgenoot. 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 4, blz. 167, 

4 Mededeling van de heer JA. van der Steen, 11 oktober 1991. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 6 nr. 4, 1991 


