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Kees van de poffertjestraktatie 
Jan L. Boonacker 

Niftarlakestraat6, 3621 GV Breukelen 

Voordracht uitgesproken bij de Jaarlijkse Herdenking van L.C. Dudok de Wit, Breukelen, 1 oktober 1999 

Leonard Corneille Dudok de Wit, heer van Slange-
vecht, Kees de Tippelaar, een veelzijdig en buite
nissig heer, kindervriend ... Allemaal namen die 
horen bij één en dezelfde persoon, die leefde van 3 
oktober 1843 tot 29 maart 1913. 

Heer van Slangevecht 
Het huis Slangevecht ligt in de voormalige Ge

meente Breukelen-St. Pieters, op een smalle strook 
grond aan de linker Vechtoever, halverwege de dor
pen Breukelen en Maarssen. De naam Slangevecht 
heeft te maken met het bijvoeglijk naamwoord slan-
ge, in de betekenis van slingerend, en de rivier de 
Vecht. Vanaf omstreeks 1700 tot 1914, eenjaar na 
het overlijden van Kees, is dat huis in het bezit ge
weest van de familie De Wit. Kees werd in 1895, na 
het overlijden van zijn moeder, officieel eigenaar 
van het prachtige buiten. Thans is het een bekend 
restaurant. 

Kees de Tippelaar 

En d'r is maar ene goeie Breukelaar 
en dat is Kees sie, en dat is Keessie 
En d'r is maar ene goeie Breukelaar 
en dat is Kees de Tippelaar 

Dit lied is rondom 3 oktober in Breukelen te 
horen als de Dudok de Wit-wandeltocht gehouden 
wordt. 

Wandelen was een grote hobby van Kees. Ei
genlijk was dat zeer bijzonder, want als klein kind 
had hij erg kromme benen en het kostte veel moeite 
hem goed te leren lopen. Hij heeft tochten gemaakt 
in Nederlands Oost-Indië, Oost-Azië, Noord-Ame-
rika, maar ook voettochten naar Parijs, Wenen, 
Antwerpen en talloze wandelingen in Nederland. 
Door deze wandeltochten werd de naam Kees de 
Tippelaar geïnspireerd en heeft hij ook anderen ge
ïnspireerd. 

Reeds in 1915 werd in Den Haag een wandel
mars voor burgers en militairen georganiseerd "naar 
het idee van Dudok de Wit". Onder dat laatste 
moest worden verstaan dat de nadruk lag op het be
vorderen van de ontspanning en gezondheid van de 

wandelaar, niet op het leveren van topprestaties. 
In de jaren 1930 (voor het eerst in 1931) en ook 

in de jaren 1950 werden vanuit Utrecht verschillen
de afstandsmarsen naar Breukelen geleid. Daarbij 
werd gewoonlijk door de wandelaars gedefileerd 
langs het kerkhof waar Kees Dudok de Wit rust. 

Daarna kwamen de eigen Breukelse Dudok de 
Wit-wandeltochten, die nog steeds op de eerste za
terdag in oktober gehouden worden. 

Een veelzijdig en buitenissig heer 
Naast zijn liefde voor de wandelsport had Kees 

eveneens een passie voor zwemmen. Hij hardde 
zijn lichaam en geest onder andere met een dage
lijks bad in de Vecht. Zowel 's zomers als 's win
ters klokslag 7 uur in de ochtend nam Kees een 
duik in de rivier, die toen nog redelijk helder en 
schoon was. Lag er een dikke laag ijs, dan liet hij 
zijn huisknecht een bijt hakken, zodat het baden 
toch door kon gaan. 

Kees was in zijn leven niet alleen omringd door 
mensen, hij was ook erg gesteld op allerlei dieren. 
Zo waren er de tamme eenden en ganzen, die de 
vijver en Kees' stukje van de Vecht bevolkten. Het 
ooievaarsnest op Slangevecht was elk jaar bezet. 
Kees was in wezen ondenkbaar zonder een hond. 
Daarom vinden we hem nu dan ook met hond in 
brons vereeuwigd in het park van Boom en Bosch. 

In een stille en beschaduwde hoek van de tuin 
van Slangevecht had Kees een dierenkerkhof aan
gelegd. Daar begroef hij zijn gestorven huisdieren. 
Ook dat deed hij op zijn eigen manier, met gepast 
ceremonieel en een toespraak, want Kees vond dat 
het afscheid nemen van een dier waarvan hij jaren
lang vriendschap genoten had, welhaast net zo 
droevig was als de begrafenis van een dierbare 
vriend of een familielid. 

Over een aantal andere onderwerpen, zoals Kees 
de verzamelaar, Kees de fameuze prentbriefkaar-
tenschrijver, Kees de grapjas, Kees de bevorderaar 
van de podiumkunsten, Kees de stille weldoener, 
Kees de knutselaar, Kees de man die van lekker 
eten en drinken hield, is wellicht een andere keer 
iets te vertellen. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 1, 2000 



50 

JXJJL U lUk 
V1" 

'Pi 

J' 

) / Lö^-i. tuufe -kft-tt-rJii. -WVUHJJ? -1-um- -nóU:' cLi.uO 

L L £ £ voTVti -flJïJ^ «A-->-Kr -^jjJk. 

IJ>--L TYù^UILOI. i-n Ai. oX^o^JCsvs*^/ ij-

VJU ». v*k ASAJ^ fa -Mul-b 

¥7f 
d<l^un. •v-fiq-cst , 

/Jiy 
0 

f 
>x. Va rii 

ry •$$*? 

U^Ll/X JïL-rVl Tru-ö-<l. o-i-^K -2<^h^o-o~^vHs^-d 

b^JHyesiJÇjsî e^ta^-L -iM-n oi-vu-n ftA-ttL • ^n. J~e. 

/4ff>. 1 Schoolopstel uit 1974 over Kees Dudok de Wit, 
CNS De Schepershoek. Wat toen lagere school klas 3 
was, is tegenwoordig basisschool groep 5. 

Kees de kindervriend 
De verjaardag van Kees, 3 oktober, werd aan

vankelijk in hoofdzaak met zijn familie en vrienden 
op Slangevecht gevierd. Maar hij liet zich op die 
dag steevast ook wel een poos in het dorp zien, 
waar hij goede bekenden die hem gelukwensten 
graag een glas te drinken aanbood in een van de 
daartoe geëigende lokaliteiten. Het was daarbij voor 
de jarige een probleem op welke wijze hij dan de 
kinderen die hij ontmoette zou kunnen verrassen. 
Soms reed hij in een arreslee op wielen door B reu-
kelen, om stuivers en snoepgoed te strooien voor de 
kinderen. Later kwam Kees er toe de familie Van 
der Steen te vragen om in de week waarin 3 oktober 
viel, met hun poffertjeskraam in Breukelen aan
wezig te zijn, zodat hij aan zijn jeugdige dorpsge
noten een poffertjesbon kon uitdelen. 

Toen Kees op zaterdag 3 oktober 1903 60 jaar 
werd, ging bij veel woningen in Breukelen de vlag 
uit. Van de kinderen die op die dag door Kees gul 
werden onthaald, kreeg hij een taart, waartoe ieder 
van hen een cent had bijgedragen. Kees toonde zich 
zeer geroerd. 

Voor Breukelen werd 3 oktober - of als die 
datum op een zondag viel, de daaraan voorafgaande 

zaterdag - jaarlijks een speciale dag. Zo ook in 
1906. Ongeveer 200 leerlingen van openbare en bij
zondere scholen in Breukelen gingen op 3 oktober 
in dat jaar op kosten van Kees naar Amsterdam. 
Kort na 8 uur 's morgens vertrokken ze van het 
Breukelse station en tegen zessen in de middag 
waren ze er pas weer terug. Eerst gingen ze naar het 
Panopticum in de Amstelstraat en - het vaste pro
grammapunt - Artis. In de middag bekeek een deel 
van hen het Paleis op de Dam en bezocht een ander 
deel het Rijksmuseum. In het dorp werden ongeveer 
400 kinderen onthaald op poffertjes. 

In 1907 vierde Kees zijn "jaardag" op een be
scheidener wijze dan in 1906. 's Middags werden 
de jongste leeftijdsgroepen uit de Breukelse school
jeugd in de tuin ontvangen voor het bijwonen van 
een poppenkastvoorstelling. Via de scholen ontvin
gen ze bovendien nog ieder een poffertjesbon. De 
oudere schooljeugd kreeg, evenals in een aantal 
voorgaande jaren, een reisje naar Amsterdam aan
geboden, ditmaal met bezoeken aan Artis en het 
Panorama. Vanaf 1908 vervielen ook de laatste pu
blieke verjaardagsactiviteiten op Slangevecht. Kees 
voelde zich er niet meer toe in staat. Het reisje of 
het poffertjeseten werd voortaan, op kosten van 
Kees, volledig door de scholen geregeld. 

Het "poffertjesfonds" 
Na het overlijden van Kees Dudok de Wit maak

te de Breukelse notaris J.J. Schalij de laatste wil 
van Kees bekend. Deze was beschreven in een tes
tament van 18 augustus 1905. Daarin werd ook de 
oprichting van de Stichting L.C. Dudok de Wit's 
Fonds te Breukelen bepaald met als doel: op Kees' 
verjaardag "de in de gemeente Breukelen-Nijenrode 
schoolgaande kinderen, zoowel die van de Openba
re Lagere School als van de Bijzondere Bewaar- en 
Naaischolen, van welke godsdienstige gezindheid 
ook, een aangename feestdag te verschaffen". Over
eenkomstig het testament van Kees Dudok de Wit 
wordt tot op de dag van vandaag de schooljeugd 
van Breukelen uit "zijn" Fonds inderdaad jaarlijks 
een aangename feestdag verschaft. 

Op vrijdag 3 oktober 1913 was er voor het eerst 
na het overlijden van Kees een "schoolfeest ter eere 
van Dudok de Wit". De hoogste klassen van de la
gere scholen, in totaal 168 leerlingen, gingen naar 
Amsterdam om Artis te bezoeken, terwijl de kinde
ren van de overige klassen in Breukelen op poffers 
getrakteerd werden. 

Vanaf 1915 heeft de feestelijke traktatie ter gele
genheid van de verjaardag van wijlen de stichter 
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van het Fonds, met slechts één onderbreking 
(1944), jaarlijks plaatsgevonden, met dien verstan
de dat nog voor het uitbreken van de Tweede We
reldoorlog de uitstapjes naar Amsterdam om finan
ciële redenen geheel werden stopgezet. Het Fonds 
was in de loop der jaren steeds minder koopkrachtig 
geworden, maar dankzij giften en legaten is het ge
lukt om de traditie te handhaven. 

Toen de oude Gemeente Breukelen-Nijenrode 
ophield te bestaan en opging in een nieuwe, grotere 
Gemeente B reukeien, waarvan tevens Nieuwer Ter 
Aa en vervolgens ook Kockengen deel uitmaakten, 
werden de leerlingen van de daar gevestigde basis
scholen ook in de jaarlijkse traktatie betrokken. 

In de loop van de laatste jaren is op allerlei 
manieren geprobeerd de naam van Dudok de Wit 
bekend te maken bij de Breukelse jeugd. In eerste 
instantie door over hem te vertellen als de jeugd 
weer poffertjes ging eten. De Commissie Jaarlijkse 
Herdenking L.C. Dudok de Wit wilde de jeugd ook 
meer betrekken bij die jaarlijkse herdenking. Daar
toe liet ze een beeld van Kees de Tippelaar maken 
en in het park van Boom en Bosch plaatsen, zodat 
de kinderen ook werkelijk een beeld kregen wie die 
Kees de Tippelaar nu eigenlijk was. De officiële 
onthulling vond plaats op vrijdag 4 oktober 1991. 

In 1993 was er een feestweek Dudok de Wit om 
de 150ste verjaardag van Kees te vieren, waarin 
allerlei activiteiten waren georganiseerd. Hierover 
kunt u lezen in jaargang 8 (1993), nr. 4, blz. 230 -
237 van dit tijdschrift. 

Herinneringen 
Om er achter te komen wat men nog v/eet om

trent Dudok de Wit en wat daarmee samenhangt, 
heb ik een tiental gesprekken gevoerd met oud-
Breukelaars in de leeftijd van 40 tot 93 jaar. Enkele 
opmerkelijke uitspraken zijn: 

• "Ik weet nog dat de meisjes met witte schortjes om via de 
draaibrug over het Merwedekanaal naar het Breukelse 
station gingen. Vandaar gingen we met de trein naar 
Amsterdam en verder lopend naar Artis. We hadden een 
zak pinda's voor de apen bij ons en een zak boterhammen. 
Het was een fijne dag." 

• Een mevrouw van 86 vertelde dat ze ook toen al probeer
den hun naam op het schot van de poffertjeskraam te schrij
ven. Voor de geest staat nog de grote boterberg en de hoe
veelheid poedersuiker die over de poffertjes ging. 

• "We gingen zingend hand in hand naar de poffertjeskraam" 
en op de vraag welk lied er toen gezongen werd, zong deze 
mevrouw "Er is maar ene goeie Breukelaar ...". 

• "Ik herinner me ook nog een Sinterklaasfeest dat op Nijen-
rode gehouden werd en dat door het Fonds betaald zou 
zijn" (dat laatste schijnt overigens niet juist te zijn). 

"In mijn tijd", vertelde een 40-jarige, "kreeg je ook een 
kaartje voor de zweefmolen. De zweefmolen was ook de 
enige attractie die er stond, je probeerde dan de takken van 
de bomen te raken. Later is het geheel uitgebreid met ande
re attracties." 
"Vroeger was de wandeltocht indrukwekkend. Militairen, 
politie en brandweer liepen mee. Ik weet niet of er toen ook 
lintjes waren. Het feest van Dudok de Wit hoorde er ge
woon bij." 
"Uit heel Nederland kwamen ze om in Breukelen te lopen 
en er waren veel muziekkorpsen om de mensen, oud en 
jong, in te halen." 
"Tijdens het poffertjes eten moest ik altijd niezen zodat we 
onder de poeder kwamen te zitten. Ik herinner me nog de 
lange banken en de vettige kleedjes." 
"Door het dorp reed de dorpsomroeper, die aankondigde 
dat heden de poffertjeskraam was geopend." 
"We gingen op klompen en dan lekker herrie maken op de 
houten vloeren. Dat mocht natuurlijk niet van de meester, 
die dan ook boos werd." 
"We riepen tijdens het wachten op de poffertjes heel hard: 
1, 2, 3, 4 komt er nog wat van, 5, 6, 7, 8 we wachten al zo 
lang." 
"Ik ging poffertjes eten bij Van der Steen, die toen op de 
Loswal stond, naast het meelhuis van Donselaar; dat was 
bijna het eind van het dorp." 
"We gingen met zijn tienen in een hok" [namelijk van de 
poffertjeskraam]. 
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Afb. 2. Opstel van een leerling van klas 2 van De 
Schepershoek over zijn deelname in 1977 aan de Dudok 
de Wit-wandeltocht. 
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/Aft). 3. Tekening van 
de poffertjeskraam, ge
maakt door een 3de-
klas leerling van De 
Schepershoek in 1975. 
De bordjes met pof
fers staan te wachten 
op de scholieren die 
heel spoedig zullen 
komen. 
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Ik nam ook contact op met de heer J. van Erkel, 
die van 1952 tot 1979 leiding gaf aan de openbare 
lagere school Prinses Christina (voorganger van De 
Regenboog) als h.d.s., wat de ouderen onder ons 
onmiddellijk als hoofd der school zullen invullen, 
maar dat de speelse Kees Dudok de Wit graag las 
als hoofdopzichter der schavuiten of iets dergelijks. 
Van de heer Van Erkel ontving ik ook een brief met 
opgeschreven herinneringen, waaruit ik hier graag 
een deel wil citeren: 

"De herdenking van de geboortedag van Kees, op of rond 3 
oktober, met als hoogtepunten een bezoek aan de poffertjes-
kraam van de familie Van der Steen en de schoolwandeltoch-
ten, deed de leerlingen van de basis- en kleuterscholen al 
weken van tevoren naar het feest uitzien. De leerkrachten van 
de scholen en vele ouders zetten zich in voor de organisatie en 
begeleiding van de wandeltochten op de eerste zaterdag van 
oktober: 5 km voor de leerlingen van de lagere klassen en 10 
km voor de hoogste klassen. Vlaggen, waaronder de school-
vlag, werden meegedragen. Er was muziek op de Markt, waar 
toen inmiddels al een aantal jaren het kermisvermaak een extra 
dimensie aan de feestelijkheden gaf. Ik herinner me dat het dan 
bijna altijd mooi nazomerweer was. Veel ouders vonden het 
leuk met de klas van hun kind mee te wandelen, een drankje of 
een snoepje te verzorgen, of als voorzorg een jas of mantel 
voor hun kinderen te dragen. Mocht het al eens een keer zo zijn 
dat het weer zorgelijke vooruitzichten bood, dan waren er altijd 
wel ouders die met volgeladen auto's met regenjassen tussen de 
wandelgroepen reden, o.m. langs de Kanaaldijk richting 
Nieuwer Ter Aa. Niets kon aan het plezier afbreuk doen en 
vanzelfsprekend lokte het vooruitzicht dat de kinderen na het 

volbrengen van de wandeling een herinneringsmedaille werd 
uitgereikt." 

"Vervolgens vond dan gedurende de eerste dagen van de 
volgende week, keurig per school ingedeeld en klas voor klas, 
het bezoek aan de poffertjeskraam plaats. Het was maar goed 
dat dit gebeurde in de morgen-schooltijd, als het bezoek van 
het publiek aan de kraam nog minimaal was. De kinderen 
gaven uiting aan hun enthousiasme o.m. door zo hard mogelijk 
op de tafels te roffelen en door het zingen van het bekende lied 
'Er is maar eene goeie Breukelaar en dat is Kees de Tippelaar'. 
Voor zover ik mij kan herinneren zijn er nooit nare voorvallen 
gebeurd." 

Over poffertjes eten en de Dudok de Wittocht 
weten velen nog wel het een en ander te vertellen. 
Anders wordt het, wanneer je vraagt: "Weet u nog 
iets over Dudok de Wit zelf te vertellen?" Dat le
verde antwoorden op als: "Daar werd bij ons niet 
over gesproken, want wij hoorden er niet bij, wij 
hoorden bij St. Pieter". "Dat was iemand die in een 
groot huis langs de Vecht heeft gewoond en hield 
van grapjes uithalen, bijvoorbeeld, hij sprong in het 
water en deed alsof hij verdronk. Hij riep dan 'help, 
help!'" "Dudok heeft veel geld nagelaten, waarvan 
de kinderen nu nog poffertjes eten. Hij heeft ook 
een keer van Slangevecht naar Parijs gelopen." 
Veel verder komen de meesten niet. 

Ik hoop u daarom in dit verhaal een breder beeld 
van Dudok de Wit te hebben gegeven, zodat de 
hoofdpersoon van de herdenkingen en de poffertjes-
traktatie meer voor u is gaan leven. 
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