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L.C. Dudok de Wit ("Kees de Tippelaar"), e e n 
voorbeeldige wandelaar* 

Marcel M. Claassen 
Muntweg 5, 6532 TE Nijmegen 

* Rede, uitgesproken bij de Jaarlijkse Herdenking L.C. Dudok de Wit, Breukelen, 30 sep
tember 1994. De auteur is lid van verschillende werkgroepen binnen de Koninklijke 
Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding en deelnemer aan de Vierdaagse Af
standsmarsen sedert 1961. 

Wanneer we in Breukelen samenzijn om de heer L.C. Dudok de Wit t e 
herdenken, komen we er niet omheen "onze" Kees te p laatsen in het licht 
van zijn tijd, zijn omgeving en zijn betekenis voor de mensen van vandaag 
en morgen. 

In de tijd van Kees Dudok de Wit was lopen heel gewoon. Kees liet vaak 
bezoek met een rijtuig bij het spoorwegstation ophalen, m a a r dat was meer 
u i t hoffelijkheid dan ui t noodzaak. Weinigen zouden he t in die tijd een 
bezwaar hebben gevonden de afstand te voet af te leggen. Men was er aan ge
wend om heel veel te moeten lopen. En als vrijetijdsbesteding was een om
metje maken letterlijk recreatief. 

In Kees' tijd kwam de georganiseerde sportbeoefening op, waaronder het 
wandelen in groepsverband. Zijn broer Bram en hij s t imuleerden dat. Deze 
ontwikkeling bezorgde Kees ook enkele erefuncties, zoals het erevoorzitter-
schap van de Rotterdamsche Athletiek Vereeniging "Pro Patr ia" en van de 
U t r e c h t s c h e G y m n a s t i e k - en Sche rmvereen ig ing "Bato" . In h o e v e r r e 
daarbij de waardering voor Kees' sportieve prestaties belangrijker was dan 
de overweging hem als suikeroom stroop om de mond te smeren is een inte
ressante vraag. 

Met hun steun aan de organisatie van de eerste officiële wandeltocht in 
juni 1893 legden Bram en Kees Dudok de Wit de grondslag voor een vorm 
van bewegen die meer in de sfeer van de lichamelijke opvoeding lag dan tot 
de wereld van de atletiek en de prestatiesport behoorde. 

Ook bij het scheppen van de Vierdaagse stonden trainingsmotieven voor
op: lui tenant Casper Viehoff van het 8ste Regiment Infanterie te Arnhem 
schreef in juli 1907 een brief waarin hij voorstelde met zijn detachement van 
Arnhem naa r Breda te marcheren om daar met zijn m a n n e n deel te nemen 
aan de Spor tdagen voor het Veldleger, die de l a t e re opr ich te rs van de 
Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding (NBvLO) daa r organi
seerden. Hij kreeg ten antwoord dat zo'n vierdaagse mars de prestat ies van 
zijn groep nadelig zou beïnvloeden, maar toen Viehoff daarop voorstelde na 
afloop van de sportdagen naar de kazerne terug te lopen kreeg hij eveneens 
nul op het request. 

De Sportdagen van het Veldleger en de Vierdaagse waren bedoeld om de 
dienstplichtigen die sedert 1899 onder de wapenen werden geroepen te oefe
nen in het dragen van de 22 kilogram bepakking waarmee de recruten toen 
opgezadeld werden en waarbij was vastgesteld dat sommigen na verloop van 
tijd middenvoetsbeenbreuken opliepen (zoals een rappor t van de Mil i tair 
Geneeskundige Dienst uit 1906 documenteert). 

De mensen die zich via de NBvLO inspanden de gezonde lichaamsoefe
ning te bevorderen, zochten in de kring van sportievelingen en in sport geïn
teresseerden naar medestanders. Het is niet vreemd dat Kees Dudok de Wit 
daarbij als uithangbord voor het wandelen in aanmerking kwam. 

Toch is er geen direct verband tussen de Vierdaagse en het Breukelse 
wandelfenomeen. Integendeel. Juis t op het moment dat de NBvLO zijn ac-
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tiviteiten begon (1908), trok Kees zich uit het openbare leven terug. 
In de Revue der Sporten is dat ook terug te vinden: alleen in het eerste 

nummer van de tweede jaargang, gedateerd 28 mei 1908, komt "onze beken
de Kees" nog voor in het rijtje gulle gevers van medailles voor de viering van 
he t Eers te Lustrum van de Nederlandsche Korfbalbond op 2 juni van dat 
j aa r . Hij s taat daar genoemd samen met Dr M. Meyers, de Gemeente Am
sterdam, de NBvLO, de Volksweerbaarheid, broer Bram Dudok de Wit (die 
door de pers me t de eret i te l "onze minis ter van sport" begiftigd was -
Manten/Verkuil, blz. 218) en anderen, die de 27 twaalftallen een onvergete
lijk toernooi moesten bezorgen. De medaille van Kees, een zilveren plak als 
tweede prijs in afdeling II, "aangeboden door de heer Dudok de Wit van 
Slangevecht", werd gewonnen door Vitesse I uit Leiden (Revue der Sporten, 
jaargang 2, nr. 2, d.d. 11 juni 1908, blz. 34). 

Dr M. Meyers was niet alleen erelid van de Nederlandsche Korfbalbond, 
m a a r ook b e s t u u r d e r van de Amste rdamsche Bond voor Lichamel i jke 
Opvoeding en als zodanig later de eerste "marsleider" van de Vierdaagse. In 
1918 kwam hij bij een auto-ongeluk om het leven. 

Bij de Amsterdamsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding beschikte men over een bu
reau van drie leden die belangeloos hun werkzaamheden verrichtten en voor grote kinde
ren van 10 tot 14 j aa r op de terreinen van de IJsclub en op die aan de Constantijn Huygens-
s t r a a t en Parkschouwburg openluchtspelen organiseerden, terwijl die voor de kleintjes van 
4 tot 10 j a a r plaatsvonden op de speelplaatsen van de openbare scholen "welwillend afge
s t aan door he t Gemeentebestuur". De groten vermaakten zich met korfbal (!) - onder in
vloed van Meyers? -, slagbal en andere spelen, de kleinen in de zandbak met emmert jes , 
scheppen, zandvormpjes en daarbuiten met hoepels, tollen, ballen enz. (Revue der Sporten, 
15 oktober 1908, blz. 342). Met andere woorden, het had veel weg van de spelen die Kees eer
der in Breukelen voor de kinderen organiseerde. Er speelden in Amsterdam gemiddeld 
zo'n 1500 kinderen mee; opvallend is dat er vóór de vakantie 2761, in de vakantie 4800 en 
na de vakant ie slechts 1050 kleine kinderen kwamen. "De maatschappeli jke positie van de 
mensen brengt [met zich] mee, dat ze hunne spruiten dikwijls alleen moeten la ten . Daarom 
is he t een groote geruststelling voor hen dat ze de hunnen eenige uren per dag goed verzorgd 
weten" (Revue der Sporten, 15 oktober 1908, blz. 342). 

Van Bram Dudok de Wit is bekend dat hij bij de trainingen voor de Olym
pische Spelen van Londen (1908) in Rotterdam Frits Baron van Tuyll van 
Serooskerken, de eerste voorzitter van de NBvLO en later voorzitter van het 
N e d e r l a n d s Olympisch Comité, ontmoet te , alsmede W.C. H a r t m a n , de 
voorzitter van het Uitvoerend Comité, die in 1911 een boekje over het wande
len zou schrijven. Kees was toen (zoals gezegd) al uit beeld. 

Overigens nam aan die vooroefeningen en de Spelen in Londen de in 1886 geboren Rot
t e r d a m m e r H.J . van de Wal deel, die nog in 1976 voor de 19de maal deelnemer zou zijn aan 
de Vierdaagse te Nijmegen. En George Büff, die in 1897 de revanche van de eerste wandel
tocht winnend afsloot (op Slangevecht), zat in 1940 met William Sutherland - die onder an
dere in 1916 de Vierdaagse liep - in het Comité van Aanbeveling voor de Dudok de Wit Her
d e n k i n g s m a r s , maar is op de Vierdaagseparcoursen niet gezien (vgl. Manten /Verku i l , 
blz. 270). 

In 1931 had de eerste Dudok de Wit herdenkingsmars plaatsgevonden en 
te r gelegenheid van het 10-jarig bes taan schreef William Suther land , de 
Haagse lange-afstandsloper die Kees nog persoonlijk gekend had, een lo
vend stuk dat goed aansloot op het boekje dat deze wandelfanaat in 1925 al 
het licht had doen zien en waarin hij fel van leer trok tegen de onzorgvuldige 
wijze waarop met Kees' nala tenschap was omgesprongen. "Wat door één 
hand met zoveel zorg bijeengebracht was werd openbaar verkocht en ver
spreid n a a r alle windstreken" (Verkuil, blz. 93). Ik teken hierbij aan dat 
zowel Verkuil (blz. 93 - 94) als in zijn voetspoor Manten/Verkuil (blz. 144 -
145) de veiling laten plaatsvinden in 1915, terwijl de afbeeldingen 1913 als 
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j aa r vermelden! Dat laatste jaartal lijkt mij het juiste. 
Dat de eerste Dudok de Wit Herdenkingsmars pas in 1931 georganiseerd 

werd, is niet zo vreemd als we ons realiseren dat de eerste specifiek als wan-
delclub opgerichte vereniging uit 1928 (Rotterdam) stamt. 

In de d a a r a a n voorafgaande decennia hadden andere spor ten min of 
meer vaste regels en organisaties gekregen, maar behalve he t t ra inen voor 
de Vierdaagse was wandelen als sport een rare eend in de bijt gebleven, 
omdat de atletiek het wedstrijdelement node miste (bij snelwandelen is er 
wel sprake varf een winnaar) en het toerisme zich niet kon vinden in de 
lengte van de af te leggen afstanden en het militaire karak ter van de dag-
m a r s e n . 

Daarom is het verwonderlijk dat de uitstraling van de Vierdaagse tot op 
de dag van vandaag stand houdt, waar wandelverenigingen veel meer a a n 
ups en downs onderhevig zijn geweest, zoals Manten en Verkuil ook aan de 
hand van de Dudok de Wit-wandeltochten aantonen (blz. 287 - 288). 

Honderd jaar en 48 uur na Neerlands eerste Wandeltocht liepen vertegen
woordigers van allerlei soorten wandelen zo goed en zo kwaad als he t (nog) 
ging de route van Amsterdam over Abcoude naar Breukelen en via Hilver
sum en Weesp naar de hoofdstad terug. Allen die het meebeleefden zullen 
het hun leven lang niet vergeten. 

Ik moge daarom het Comité Jaarlijkse Herdenking L.C. Dudok de Wit -
onderdeel van de Historische Kring Breukelen - hierbij als aandenken de 
trofee overhandigen die ook de deelnemers aan deze wandeling over 85 kilo
meter is uitgereikt, met het verzoek deze een plaats te geven bij die archiva
lia van de Kring die tot in lengte van jaren getuigen van de betekenis van 
Kees de Tippelaar voor Breukelen en de wandelsport in Nederland. Ik her
haal daarbij de woorden van de 82-jarige Jac. Heidendaal, die de laats te 33 
kilometer van Hilversum naar Amsterdam meeliep en vier dagen la te r 'om 
het af te leren' van Amsterdam naar Hilversum wandelde: "Het zou fijn 
zijn als over honderd jaar tien anderen deze dag net zo mogen beleven". 

Zo zijn de voettocht van Kees over Java , zijn marsen n a a r Wenen en 
Parijs, m a a r vooral zijn steun aan schijnbaar dwaze init iatieven blijvend in
spiratie voor wie geen gebaande wegen willen gaan. 
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