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De muziektent in het park van 
Boom en Bosch 

Henk J. van Es en Arie A. Manten 

Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen / Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Het is weer zomer en in Breukelen dus op zondag
middagendrie maanden achtereen weer Parkpodium. 
Dit zeer gewaardeerde initiatief uit de burgerij om 
in het park van Boom en Bosch een ontspannen pu
bliek een keur aan podiumkunsten aan te bieden, 
trad voor het eerst naar buiten in 1994. Toen met 
vier zondagmiddagevenementen in de maand sep
tember. In 1999 wordt dus het eerste lustrum ge
vierd. Met de muziektent als middelpunt. 

Dit artikel is mede bedoeld als een gelukwens 
aan de initiatiefnemers en een blijk van waardering 
aan organisatoren en uitvoerenden. 

Breukelen-Nijenrode werd een fanfarekorps 
rijker 

Het verhaal moet beginnen in 1920. In dat jaar 
werd, op 21 september, de Muziekvereeniging 
"Breukelen" opgericht. Dat was voor een dorp als 
Breukelen een groots gebeuren en de bevolking was 
er zeer mee ingenomen. De ingezetenen brachten 
met elkaar een bedrag van ongeveer ƒ 4000,- bij el
kaar, waarvoor instrumenten voor het nieuwe fanfa
rekorps konden worden gekocht. Voor die tijd was 
dat een zeer aanzienlijk bedrag. 

Al spoedig nam de fanfare een belangrijke plaats 
in de dorpsgemeenschap in. Daar droeg de muziek
vereniging zelf ook flink toe bij. Als er plaatselijk 
iets belangrijks gebeurde, was men er al snel bij om 
dat met een serenade op te luisteren. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld bij de verkiezing van nieuwe raads
leden, ambts- en huwelijksjubilea. Uiteraard liet de 
fanfare ook op koninginnedag, 31 augustus, goed 
van zich horen. Als er een optocht was, liep ze 
voorop en later op de dag was er een concert voor 
het gemeentehuis aan de Nieuwstraat, waarbij de 
muzikanten als comfort slechts konden beschikken 
over op straat gezette klapstoeltjes. 

Wanneer een serenade moest worden gebracht 
ergens in het buitengebied van Breukelen-Nijen
rode, of wanneer gespeeld ging worden op een mu
ziekconcours ergens in de wijde omgeving, dan 
werd de reis gemaakt op door paarden getrokken 
boerenwagens. 

Buitenplaats Boom en Bosch door de Ge
meente Breukelen-Nijenrode tot gemeente
huis gemaakt 

Het Vechtbuiten Boom en Bosch was sedert 
1847 in het bezit van de eigenaar van Gunterstein, 
die het verhuurde. In 1925 werd het buitenhuis met 
3 hectare grond voor ƒ50000,- verkocht aan de Ge
meente Breukelen-Nijenrode, die toe was aan een 
nieuw gemeentehuis. Daarbij werd bepaald dat het 
westelijkste deel van het terrein zodanig mocht 
worden ingericht dat daar voortaan markt kon wor
den gehouden. Het park voor het huis moest echter 
als openbaar wandelpark worden opengesteld. 

Brief van de Muziekvereeniging "Breukelen" 
Op 26 april 1928 kwam op het gemeentehuis 

van Breukelen-Nijenrode een brief binnen van het 
bestuur van de Muziekvereeniging "Breukelen". 
Daarin werd aan de gemeenteraad uitgelegd, dat het 
op een behoorlijke wijze geven van openbare mu
ziekuitvoeringen belemmerd werd door het ontbre
ken van een muziektent in het dorp, maar dat de 
muziekvereniging zelf niet genoeg geld had om een 
muziektent te kunnen aanschaffen. Daarom legden 
ze aan de gemeenteraad de gedachte voor dat het 
"voor den bloei der Vereeniging en voor het genot, 
dat door openbare muziekuitvoeringen aan het pu
bliek wordt bereid van zeer veel belang is, wanneer 
van gemeentewege ten behoeve der Vereeniging 
een muziektent beschikbaar wordt gesteld". De 
brief was ondertekend door A.H. Colenbrander, 
voorzitter van de muziekvereniging, en G. van Dijk, 
secretaris. 

Eerste reacties van B&W van Breukelen-
Nijenrode 

In het college van B&W werd al kort daarna, 
doch met zeer gemengde gevoelens, gesproken over 
de brief van de muziekvereniging. De burgemees
ter, Mr. M.P. Thomassen à Thuessink van der Hoop 
van Slochteren, vroeg zich af, of het plaatsen van 
een muziektent wel iets was dat de gemeente moest 
doen; hij vond het nogal bezwaarlijk daar gemeen-
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telijke geldmiddelen voor aan te spreken. Wet
houder P.G.B. Verbiest opperde het denkbeeld de 
muziekvereniging zelf voor een muziektent te laten 
zorgen en de gemeente de rente voor het daarvoor 
benodigde kapitaal te laten betalen. Het meest posi
tief was wethouder J. Molenkamp. Hij betreurde 
het, dat er in Breukelen geen muziektent was. " 't Is 
toch meermalen voorgekomen dat door gemis daar
van op nationale feestdagen geen uitvoeringen ge
geven worden, 't Komt hem voor dat om de Vader
landsliefde aantekweeken van gemeentewege alles 
moet worden gedaan dat hiertoe kan medewerken". 
De burgemeester gooide het daarop over een andere 
boeg: "als er een muziektent van de gemeente komt, 
zal de thans verleend wordende subsidie à ƒ 100,- in 
het jaar dienen te vervallen". Na nog wat verder 
heen en weer gepraat, werd besloten de gemeente
raad voor te stellen voor rekening van de gemeente 
een muziektent te laten maken en dan, met ingang 
van 1 januari 1929 de subsidie die de muziekvereni
ging ontvangt in te trekken. 

Voor alle zekerheid schakelden B&W ook de 
(overigens alhier nog niet zo ervaren) gemeente
opzichter H.M. Vlug (benoemd per 9 juni 1927) in 
de beleidsvoorbereiding in. Deze becijferde, zonder 
dat nog een uitgewerkt plan ter tafel lag, de globale 
kosten voor een geheel vaste houten tent op stenen 
voet op ƒ 1000 à 1100,- en die voor een geheel losse 
tent op ongeveer ƒ 1200 à 1250,-. Hij dacht aan een 
tent die rondom open zou zijn, met een borstwering 
en uiteraard een bekapping. 

Gemeenteraad werkte mee 
De gemeenteraad ging op 18 mei 1928 akkoord 

met het voorstel van B&W om tevreden te zijn met 
een eenvoudige tent en de muziekvereniging de 
jaarlijkse subsidie te laten inleveren. De muziektent 
zou ten hoogste ƒ1300,- mogen kosten. Op voor
dracht van B&W werd aan het raadsbesluit de voor
waarde verbonden, dat de muziekvereniging ver
plicht zou zijn op de verjaardagen van de leden van 
het Koninklijk Huis en eventueel op andere natio
nale feestdagen een openbaar volksconcert te geven 
van vaderlandse en/of klassieke stukken. 

De muziekvereniging werd per brief d.d. 19 mei 
van het raadsbesluit in kennis gesteld. 

Nadere begrotingen vielen tegen 
Toen in de vergadering van B&W op 19 juni 

1928 het onderwerp muziektent opnieuw ter discus
sie kwam, schoof de gemeenteopzichter mee aan 
tafel. Hij bracht een schets mee van de door de ge

meente te bouwen tent. Die leidde tot "breedvoerige 
beschouwingen". Tenslotte kreeg de opzichter de 
opdracht het terrein voor een muziektent uit te zet
ten. Gekozen was voor "de verhooging in het park 
waar thans nog een tentje staat". Dat laatste zal een 
klein theekoepeltje zijn geweest. De opzichter werd 
ook opgedragen voor een bestek en tekening te zor
gen. Het college wenste het werk, zo mogelijk on
der gemeentelijke ingezetenen, openbaar te laten 
aanbesteden. 

Toen de gemeenteopzichter in de volgende 
B&W-vergadering, op 28 juni, weer verscheen, had 
hij een uitgewerkt plan bij zich. Uitvoering daarvan 
zou volgens zijn begroting ongeveer ƒ2400,- kos
ten. Hij had al voorvoeld dat dit wat veel was, en 
daarom ook een begroting gemaakt voor een kleine
re tent, maar die kwam toch ook nog uit op onge
veer ƒ 1728,-. 

De burgemeester merkte op dat er geen sprake 
van kon zijn om met het duurste van de twee plan
nen naar de raad te gaan. Zelfs het tweede plan, 
voor een kleinere muziektent, kost bij raming nog 
ruim ƒ400,- meer dan de ƒ 1300,- waarover in de 
raadsvergadering van 18 mei is gesproken. Er zal 
dus geen muziektent komen "zooals de muziekver-
eeniging zou wenschen te bouwen". Op voorstel 
van de burgemeester besloot men met algemene 
stemmen "den gemeenteraad voortestellen het 
kleinen plan te doen uitvoeren". Alvorens dat te doen 
zou echter eerst de muziekvereniging over de resul
taten van het interne beraad worden ingelicht. 

Wethouder Verbiest opperde nog de gedachte de 
Gemeente Breukelen-St. Pieters te vragen om ook 
bij te dragen in de kosten, maar de burgemeester zei 
daarvan niets te verwachten. 

De gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode kreeg 
daarop van burgemeester Van der Hoop van Sloch-
teren op 10 juli 1928 te horen dat voor het uitge
trokken bedrag onmogelijk "een behoorlijke tent" 
kon worden verkregen. Hij maakte melding van het 
voorlopige ontwerp, gemaakt door de gemeente
opzichter. De burgemeester vroeg de raad het ver
leende krediet met ƒ 200,- te verhogen en daarmee 
werd ingestemd. 

Aankoop van een kant en klare muziektent 
heel erg duur 

In de B&W-vergadering op 6 juli 1928 deelde 
de burgemeester mee "te hebben vernomen dat kans 
zou bestaan bij groote houtbewerkingsinrichtingen 
goedkoop een muziektent te kunnen bekomen". Be
sloten wordt bij hen prijzen op te vragen. 
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Afb. 1. Parkpodium-optreden in de muziektent door Vocal 
Society Hilversum, op 31 augustus 1997. 

Het resultaat viel echter bitter tegen. Op 24 juli 
1928 lagen bij B&W offertes van drie van dergelij
ke bedrijven ter tafel. Die bedroegen respectievelijk 
ƒ3684,-, ƒ3435,- en ƒ3015,35 en daarbij was in 
alle drie gevallen het nodige funderingswerk nog 
niet inbegrepen. Duidelijk was dat ze langs die weg 
niet verder kwamen. 

Men werd het er daarna over eens dan toch maar 
een publieke aanbesteding uit te schrijven, maar op 
basis van "een eenigszins vereenvoudigd plan". 

Openbare aanbesteding en creatief begro
tingsbeleid 

Toen B&W op 31 juli 1928 weer in vergadering 
bijeenkwamen, kon de wethouder Verbiest, die bij 
afwezigheid van de burgemeester als voorzitter op
trad, meedelen dat vier inschrijfbiljetten waren in
gekomen, met prijzen die liepen van ƒ 1720,- tot 
ƒ2352,-. De inmiddels aangepaste begroting van de 
gemeente-opzichter bedroeg ƒ 1985,-. 

Men realiseerde zich dat de gemeenteraad 
slechts een krediet had toegestaan tot een maximum 
van ƒ 1500,-. De wethouders zaten daarmee duide
lijk in de verlegenheid. 

Even overwoog Verbiest om de bouw een jaar 
uit te stellen, maar daar verwachtte hij bij nader in
zien toch ook geen voordeel van voor de gemeente. 
Wethouder Molenkamp "meent in dezen de ge
meenteraad te moeten laten beslissen", maar Ver
biest voelde daar niet voor, want de zaak was al 
tweemaal in de raad aanhangig geweest en hij zag 
er geen heil in daar nog weer eens opnieuw met de 
raadsleden over te moeten praten. 

Men besloot na nog enig verder heen en weer 

gepraat dan toch de laagste inschrijver, Joh. Ger-
wig, de opdracht maar direct te gunnen. De ge
meentesecretaris wees er evenwel op "dat voor 
uitgaven boven het toegestane krediet de heeren 
Wethouders persoonlijk aansprakelijk kunnen wor
den gesteld indien de Raad mocht weigeren het 
meerdere dan ƒ1500,- ook voor rekening der ge
meente te nemen". Daar deden de beide heren wat 
laconiek over, en Molenkamp "zou de risico dan 
maar op zich willen nemen". 

Hoe dan ook waren ze het er over eens dat een 
lagere prijs voor het maken van een muziektent 
zoals ontworpen en aanbesteed er gewoon niet in
zat. Dat betekende een tekort ten opzichte van het 
beschikbaar gestelde krediet van ƒ220,- "waarbij 
dan nog komen de kosten voor lichtvoorziening. 
Stel dat rond ƒ 1800,- noodig zal zijn, dan acht de 
heer Molenkamp het toch wel mogelijk een en an
der in den gemeenteraad aannemelijk te kunnen 
maken". 

Aan het eind van deze discussie tussen de beide 
wethouders, in aanwezigheid van de gemeente
secretaris, wordt besloten "het bouwen van een 
muziektent te gunnen aan Joh. Gerwig, alhier, voor 
ƒ 1720,- en op spoedige uitvoering aantedringen". 

Aansluiting op het elektriciteitsnet 
In de korte vergadering van B&W van Breuke-

len-Nijenrode op 24 augustus 1928 waren opnieuw 
alleen de beide wethouders en de secretaris aanwe
zig. Gesproken werd toen onder meer over de 
"prijsopgaven voor aanleg lichtgeleiding naar de in 
aanbouw zijnden muziektent. Voor bovengrondsche 
geleiding zal ƒ38,- en voor ondergrondsche kabel 
ƒ 89,- nodig zijn. De bedragen vallen niet mee. 't 
Meest aanbevelenswaardige wordt ondergr. kabel 
geacht". 

Wethouder Molenkamp kwam daarop met het 
idee "om aan de P.U.E.M. te vragen de lichtaanleg 
voor reclame voor rekening van de Mij. te beko
men". Hij verklaarde zich bereid daarover met de 
directeur van de P.U.E.M. te gaan praten op zater
dag 25 augustus eerstkomende. "Mocht 't plan niet 
slagen, dan zal van gemeente-wege aan Schröder 
opdracht worden gegeven tot het maken eener on
dergr. lichtgeleiding". In de vergaderingen van 4 en 
10 september werd niet op deze zaak teruggeko
men. Dat roept al vragen op inzake het welslagen 
van Molenkamps persoonlijke missie. 

De P.U.E.M. was, zo blijkt tenslotte uit het ver
slag van de B&W-vergadering van 25 september 
1928, inderdaad niet bereid de stroomvoorziening 
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naar de muziektent als een vriendendienstje uit te 
voeren, maar leverde wel een offerte, ter hoogte van 
circa ƒ 350,-. "Na eenige bespreking wordt besloten 
voorloopig niet tot aanleg overtegaan". 

Financiële naweeën 
De begrotingstechnische verwerking van de kre

dietoverschrijding bleek minder eenvoudig dan ge
dacht. Op 22 november 1928 vroeg Molenkamp in 
de B&W-vergadering "op welke wijze de Voorzit
ter" (dus de burgemeester) "dacht te voorzien in het 
bedrag boven de door den gemeenteraad toegestane 
som van ƒ 1500,- voor de nieuwe muziektent ver
schuldigd". Daarvoor bleek echter nog steeds geen 
plan te zijn ontwikkeld. "Besprekingen leiden er toe 
dat bij de wijziging van de begrooting aan den ge
meenteraad machtiging zal worden gevraagd het 
restant op de gemeentebegroting voor 1929 te 
brengen". Aan het eind van die vergadering werd 
meegedeeld dat wethouder Verbiest raad en college 
zou gaan verlaten wegens vertrek uit de gemeente. 

Toch licht in de tent 
Toen het college weer vergaderde, had J.C. Go-

defrooij de vacant geraakte wethouderszetel inmid
dels ingevuld. Over de muziektent werd maanden
lang in de collegevergaderingen niet gesproken. Tot 
24 mei 1929. Toen kwamen de elektrische licht
voorziening der muziektent en de behoefte aan stoe
len voor die tent op de agenda. De sfeer rond die 
muziektent bleek toen in B&W niet erg gunstig te 
zijn. "Omtrent de stoelen wordt de meening uitge
sproken dat de muziekvereeniging daar voorloopig 
zelf maar in moet voorzien en wat betreft de elect, 
verlichting zal door den gemeente opzichter worden 
onderzocht of aanleg eener tijdelijke richtlijn van 
uit 't gemeentehuis mogelijk is". 

Dat werd vermoedelijk niet zo'n succes, want op 
25 juni 1929 spraken B&W opnieuw over de ver
lichting in de muziektent. Er bleken intussen van 
H.A.W. Schröder twee prijsopgaven binnengeko
men te zijn, ter hoogte van respectievelijk ƒ55,85 
en ƒ 37,40. Wat aan het verschil tussen beide opga
ven ten grondslag lag, wordt niet duidelijk. Wet
houder Molenkamp vond de uitvoering à ƒ 55,85 
" 't meest aantebevelen", maar wethouder Gode
froot was van mening "dat de prijzen nogal hoog 
zijn". Na veel gepraat werd de conclusie "na te 
doen gaan of de prijsopgave concureerend is". 

In de B&W-vergadering van 9 juli rapporteerde 
de burgemeester "nadere opgaven voor aanleg 
electr. licht in de muziektent te hebben ontvangen, 

doch geen voordeeliger aanbieding dan in de vorige 
vergadering ter tafel gebracht". Hij heeft daarom 
Schröder opdracht gegeven "spoedig tot den aanleg 
overtegaan". 

Na zo'n 15 maanden was de bouw van de mu
ziektent in het park van Boom en Bosch afgerond. 
In de handelingen van het gemeentebestuur bleef 
het daarna lange tijd stil over deze tent. In en rond 
de tent was tot aan de Tweede Wereldoorlog de mu
ziekvereniging regelmatig te horen. 

Opknapbeurt in 1978 
In het najaar van 1978 kreeg de nauwelijks meer 

gebruikte en wat haveloos geworden muziektent 
voor ongeveer ƒ10000,- een goede opknapbeurt. 
Het metselwerk werd opnieuw gevoegd, enkele 
vloerdelen werden vervangen, er kwam nieuw lood 
in de bloembakken en alles werd fris in de verf ge
zet. 

In 1983-1984 werd ook het huis Boom en Bosch 
gerestaureerd en werden de twee zijvleugels van het 
huis herbouwd. 

Bij het bevrijdingsfeest op 5 mei 1985 deden het 
park van Boom en Bosch en de muziektent weer 
dienst bij de plaatselijke viering van een nationale 
festiviteit. Het koor Jesus Joy, onder leiding van 
Greet Buitelaar, verzorgde er als eerste een klein 
concert. Daarna was er, op diezelfde middag, een 
samenzang van vier Breukelse koren: Avondzang, 
Jesus Joy, de John Baptist Singers en Sonnevanck. 
Het r.k.-parochiekoor droeg bij dat evenement mo
gelijk een gelegenheidsnaam, vanwege de aanwe
zigheid onder het publiek van Engelse oorlogsvete
ranen en hun begeleiders. 

In de eerstvolgende jaren daarna stimuleerde het 
gemeentebestuur enkele concerten in de muziek
tent. Toen werd het er weer stil. Tot, in 1994, Park
podium kwam . . . . 

Bronnen 

Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (1569-1948) en Breu-
kelen (1949-1988) (gemeentehuis te Breukelen), inv. nr. 13 
(Notulenboek vergaderingen gemeenteraad van Breukelen-Nij
enrode, sept. 1927 - sept. 1931), inv. nr. 64 (Notulenboek ver
gaderingen van Burgemeester en Wethouders van Breukelen-
Nijenrode, 3 augustus 1926 - 24 mei 1929), inv. nr. 65 (Notu
lenboek vergaderingen van Burgemeester en Wethouders, 6 
juni 1929 - 17 september 1931), inv. nr. 281 (Ingekomen stuk
ken en afschriften van uitgegane stukken, 1928) en inv. nr. 992 
(Jaarrekening van ontvangsten en uitgaven van de Gemeente 
Breukelen over 1978). 
Vechtstroom, 8 mei 1985, artikel: Veel belangstelling 5 mei
viering. 
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