
‘Veertig jaar wonen en werken in het huis van Kees de Tippelaar’ 
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Inleiding  

Toen mij gevraagd werd een bijdrage te leveren aan het jaarlijkse herdenkingsfeest van 
Kees de Tippelaar door wat te vertellen over mijn tijd op Slangevegt moest ik nog wel 
even nadenken. 

Iets vertellen over jezelf in de raadzaal van het voormalig gemeentehuis van Breukelen 
leek me op voorhand niet echt interessant. Verder relativerend veranderde ik stilaan van 
inzicht. Het grootste deel van mijn leven bracht ik immers in dit spraakmakende 
Vechthuis door, mijn ‘roots’ liggen daar overduidelijk. Dat besef ik nog meer nu ik recent 
na dik 62 jaar uit Breukelen vertrokken ben. 

Achteraf kan ik zeggen dat het graafwerk in mijn verleden ook nog eens een positieve 
invloed heeft gehad op mijn humeur. Het was immers geen straf daar op Slangevegt. 

Hieronder vindt u een samenvatting van mijn presentatie op 6 oktober 2018. Niet 
geschreven als geschiedschrijver, historicus of anderszins. Geschreven vanuit mijn 
ervaringen met behulp van familie en soms op waarheid nagezocht in betrouwbare 
bronnen. 

Ligging en historie  

‘De Vecht slingert zich als een slang door het landschap’: Slangevegt. Op de oudste 
prenten komen we de benaming ‘Hofstede Slangevegt’ tegen. Wat speurwerk leert ons 
dat de hofstede 6,5 hectare omvatte en zich uitstrekte van de theekoepel nabij 
Nijenrode tot aan het Vechthuis ‘Vrede en Rust’, nu het ‘Logement aan de Vecht’. Het 
behelsde een boerderij, tuinderijen, koetshuis en een museum van volkenkunde, 
rondom het houten hoofdgebouw. We hebben het over begin 1700. 

Kadastraal viel het onder ‘Sint Pieters’ dat een eigen gemeentehuis(je) had pal tegenover 
Slangevegt, nu bekend als ‘het Kraaiennest’ met een kleine sluis naar het plassengebied. 

Bewoners van 1913 tot 1955: 

1843-1913: L.C Dudok de Wit woonde tot zijn overlijden in Slangevegt. Alle bezittingen 
werden kort na zijn dood verkocht en er vond een verkaveling van land plaats. 



1914-1918: Gerhard Bruna, een rentenier die belangrijke veranderingen aan het gebouw 
heeft doorgevoerd. Zo heeft hij Slangevegt in steen opgetrokken door rondom het hout 
een binnen- en buitenmuur te plaatsen. Er zijn twee erkers aangebouwd en binnen is de 
indeling totaal op zijn kop gezet. Slechts de marmeren vloer en het voor Vechthuizen 
belangrijke kenmerk, de symmetrie, bleef gehandhaafd. 

1918-1922: Mr. A.M.A Baron van Doetzelaer, adel op Slangevegt . De Baron was 
burgemeester van Loenersloot en Ruwiel en woonde er vier jaar. 

1922-1945: Familie W.J Vos, deze familie woonde er een stuk langer. De heer Vos was 
tabaksplanter en gebruikte de kassen van het landgoed om tabak te drogen. Hier komen 
mijn eerste herkenningspunten, het bijbehorende ketelhuis heb ik nog zien afbreken. 

1945-1955: Familie van Oord, leidekker van beroep. Hij heeft Slangevegt voorzien van 
het leien dak dat er nu nog steeds op ligt. 

 

J.A.F de Bruin ( 1897-1980) 

1955-1980 : J.A.F (Jan) de Bruin, mijn vader, kocht Slangevegt op 57 jarige leeftijd om er 
samen met zijn vrouw en vier kinderen te gaan wonen. Op het perceel Slangevegt, toen 
nog 2,5 ha groot, rustte een agrarische bestemming en Jan kon hier met zijn 
tuinderspapieren invulling aan geven. Zo kon hij andere gegadigden de loef afsteken en 
een tuinderij gaan exploiteren. Voor zover ik weet was er op voorhand niet echt een plan 
wat te doen met het hoofdgebouw, dat kreeg hij op de koop toe. Jan woonde (net als 
Kees) tot aan zijn dood op Slangevegt. Hier volgt een korte beschrijving van 25 
turbulente jaren waarvan ook ik deel heb uitgemaakt. 

Al snel na de verhuizing naar Breukelen trok het gezin in het hoofdgebouw. De kleine 
tuinmanswoning was immers veel te klein voor zes personen. De nood was nog hoger 
toen zich nog een ‘nakomeling’ aandiende. Op 16 september 1955 werd zoon Jan Willem 
geboren. 

Inmiddels was het plan opgevat om kamers te gaan verhuren in het hoofdgebouw. Dit 
huis was immers nu weer te groot voor zeven en denkelijk ook te kostbaar. Mooi om te 
constateren dat men zich vroeger gewoon liet leiden door de omstandigheden en dingen 
soms toevallig tot stand kwamen. Op 30 April 1956 verwelkomde Hotel Pension 
Slangevegt zijn eerste gasten. Jaren van hard werken volgden waarin mijn moeder (ik ken 
haar uit die tijd niet anders dan aan het werk) met hulp van mijn zussen het pension 
runde en heerlijke maaltijden kookte die ik nog weleens na probeer te maken. Mijn 
vader en broer Gerard stortten zich op het buitengebeuren, park en tuinderij. Later ging 
mijn broer als zelfstandige op de tuinderij aan de slag en ging er snijbloemen kweken. 
Nog later vestigde hij er een kalkoenmesterij. Eind jaren 70 stopt dit, een verdere 



afsplitsing van grond is een feit. De huidige 0,75 ha behoort nog steeds het hoofdgebouw 
van Slangevegt toe. 

Het gezin waaiert uit, broer en zusters trouwen en gaan hun eigen weg. Jan Willem volgt 
‘met voorbedachten rade’ de hotelschool en rondt deze in 1978 af. Na wat praktijkjaren 
elders is hij er in 1982 klaar voor … zeggen ze dan geloof ik, 26 jaar.  

 

Hotel Restaurant : Hofstede Slangevegt 

1982-1995: Inge en Jan Willem de Bruin starten 26 maart 1982 hun exploitatie. De 
restaurantfunctie is nieuw. De horecavergunning die nu nog niet geldt voor Slangevegt 
wordt verleend op basis van het hotelschool diploma. 

Zonder twijfel was en is Slangevegt een toplocatie om te exploiteren. Hoewel 
verondersteld kan worden dat het gevoel bij een ouderlijk huis wat anders is dan hoe de 
buitenwacht ernaar kijkt. De magie van de Vecht verandert nooit. Wel zijn het runnen 
van een hotel-restaurant en het in optimale staat houden van een monument en een 
landgoed twee verschillende zaken. We hebben dat altijd als een uitdaging gezien 
voortkomende uit de liefde voor de plek. Niet alleen goed zorgen voor de gasten, maar 
ook voor gebouw en terrein. 

In onze bedrijfsvoering vormden Kees de Tippelaar en andere historische feiten lange tijd 
een rode draad. Zo gebruiken we de benaming ‘hofstede’, schreven Slangevegt 
consequent met een ‘g’ (stond immers op het hek) en gebruikten het huiswapen dat we 
gevonden hadden op een arrenslee die bij het huis hoorde. Met Kees identificeerden we 
ons maar al te graag als het ging om gastvrijheid en (woord)grappen die hij uithaalde. Als 
het even kon gebruikten we dit in menu’s en aankondigingen. Ook voor de landelijke 
pers gaf dit wat extra’s. 

De geschreven pers was in die tijd, bij ontbreken van internet, voor ons van 
levensbelang. Ook is Slangevegt veelvuldig op televisie geweest, onder andere bij de 
promotie van het eerste boek van Kees: ‘Heer van Slangevegt’. Het programma ‘van 
gewest tot gewest’ deed hier uitvoerig verslag van. 

Anekdotes terughalend over die dertien jaar, constateren we dat er gemakkelijk een 
boek gevuld kan worden. Vooral het hotel dat mijn vrouw Inge voornamelijk runde 
zorgde ervoor dat iedere dag vol avontuur zat. Je weet immers nooit wie je voor de nacht 
in huis haalt. Eens kopte ‘de Telegraaf’ op zijn ‘uitpagina’: ‘dat had Kees de Tippelaar 
eens moeten weten’. Dit sloeg niet alleen op het heerlijke eten dat de culinair recensent 
gehad had. Nee, het sloeg ook op een nachtelijke politie-inval waar hij als hotelgast 
getuige van was. Een uit de hand gelopen echtelijke ruzie op de kamer naast hem. Of, 
misschien sloeg het ook wel op onze tijd als uitbaters van Slangevegt. Een hectische 
toptijd met werkweken van tachtig uur, waarin nog tijd gevonden werd om onze 



dochters Sanne en Hanka op te voeden. Veertig jaar wonen en werken op Slangevegt, we 
zijn er altijd blij van geworden. 

 

Klaar is Kees. 

En dan na ‘op de kop af’ veertig jaar verlaat ik Slangevegt. Het lijkt gisteren maar het is 
inmiddels alweer 23 jaar geleden. ‘Spijt dat je vertrokken bent?’ heb ik vaak gehoord … 
Nou nee, het leek toen de juiste beslissing en ik heb een hekel aan te veel 
achteromkijken. Alleen nu dan even als ik dit artikel schrijf, maar dan nog heeft het 
goede gevoel de overhand.  


