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Het echtpaar Van Eek in 1947 voor huize 'Pomona' in Oegstgeest (Coli. Dirk van Eek-Stichting). 
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EEN HETE ZOMER IN BOSKOOP: 

EEN TRAUMATISCHE VERGISSING VAN DIRK VAN ECK IN 1901< 

Jaak Slangen 

Zoals eerder verhaald in diens biografisch portret l
, leek Dirk Antonie van Eck 

(1867-1948) - kort voor de eeuwwisseling in de voetsporen van zijn vader 

tredend - voorbestemd tot een succesvolle burgemeesterscarrière. In 1899 

solliciteerde de toenmalige gemeentesecretaris van Sassenheim naar de vacante 

post in de gemeenten Mijnshecrenland en Westmaas in de Hoekse Waard. 

Hoewel hij nog geen lid van de SOAP was, had hij omstreeks 1898 samen met 

M. MendeIs en J . de Roode tevergeefs geprobeerd zo'n afdeling in Leiden op 

te richten2
• In zijn sollicitatiebrief had Van Eck al kenbaar gemaakt dat de 

minister een sociaal-democratische kandidaat onder ogen zou krijgen. Begin 

1899 werd Van Eck bij minister H. Goeman Borgesius ontboden. Tot zijn eigen 

verbazing reageerde de links-liberale Goeman Borgesius zeer ruimhartig, want 

hij twijfelde er niet aan of de socialist Van Eck zou als burgemeester naar 

behoren functioneren in het kapitalistisch bestel. En hij sprak daarbij de 

gedenkwaardige woorden: 

Met dank aan de dames R.M. en J. van Eek voor hun kommentaar. Zij hebben mij ook het 
belangrijkste bronnenmateriaal ter hand gesteld. 

1. laak Slangen, Dirk Antonie van Eek (1867 - 1948). De peetvader van de Leidse sociaal
democratie (Rotterdam 1988). 

2. Mr. M. Mendels memoreerde deze poging in zijn toespraak ter gelegenheid van het 40-jarig 
jubileum van de Leidse SOAP in 1939 (vg!.: 'Vurige rede van mr. Mendeis', Vooruit. Sociaal
Democratisch Dagblad, 1 juni 1939). 
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Als u sociaal-democraat bent, zijt gij nog groter voorstander van orde, dan ik3. 

Burgemeester 

Eind maart 1899 kon de nieuwe burgemeester de eerste raadsvergadering in 
Mijnsheerenland voorzitten. Daarmee werd Van Eck ook de eerste rode burge
meester in den lande4

_ Ruim twee jaar verbleef het pas gehuwde burgemees
tersechtpaar in de Hoekse Waard, maar Nela van Eck-Koch kon de eenzaam
heid op het platteland toch niet goed verdragen. In haar levensbeschrijving van 
Dirk schreef ze: "Geen wonder, dat toen Boskoop open kwam, 't gevoel meer 
onder de mensen te komen, mij vooral aantrok. Merkwaardig was dat de stijle 
boeren onomwonden zeiden dat 't hun speet dat we vertrekken gingen"5. 

Op 2 augustus 1901 verhuisden de Van Ecks naar Boskoop6. Wat zich deed 
aanzien als een tweede stap in een veelbelovende loopbaan, zou voortijdig in 
een mislukking eindigen. Nauwelijks een week later ontving de pas benoemde 
burgemeester zijn vuurdoop: op zondag 11 augustus moest hij enkele aange
schoten Boskopers in toom zien te houden tegenover zijn oude anarchistische 
vrienden uit de geheelonthoudersbeweging. 

Bronnen 

Bij een reconstructie van de incidenten die zich in augustus en september 1901 
in Boskoop hebben voorgedaan, is gebruik gemaakt van de volgende uiteen
lopende bronnen: een persoonlijk ooggetuigenverslag van Nela van Eck, opge
nomen in haar hierboven gememoreerde levensbeschrijving; een bericht van de 
Boskoopse correspondent van de Goudsche Courant7 en een uitvoerig verslag 

3. 'Van Eek vertelt uit zijn leven', Vooruit, 21 november 1935. 
4. Vgl. Slangen, De peetvader, 5 en noot 29. 
5. Partic. Coll. ms. 23 pag., G.c. van Eek-Koch, 'Eenvoudige levenbeschrijving van D.A. van Eek. 

Door zijn vrouw opgesteld. Najaar '54', 10 e.v. 
6. Brief van de Gemeente-Secretarie van Boskoop aan de schrijver, d.d. 27 maart 1980. 
7. Goudsche Courant, 13 augustus 1901. 
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in De Vrije Socialist van een der betrokkenens. Ze komen beurtelings aan het 
woord. Daarnaast bestaat er een samenvatting van een gesprek dat Jeltje van 
Eck heeft gevoerd met Berend Bunschoten, voormalig boomkweker uit Boskoop 
en sympatisant met de anarchistische beweging. 

Een vuurdoop voor de nieuwe burgemeester 

Volgens Nela van Eck werd de nieuwe burgemeester meteen al bij aankomst in 
Boskoop overvallen door enkele problemen die om een slagvaardig optreden 
vroegen. "Het is een vergissing geweest, dat gaan naar Boskoop. Onder de 
nuchtere Boskopers zouden we geen vrienden maken. En onder de kleine 
kwekers zaten veel anarchisten9

. 

Dan stuitte het Dirk tegen den borst dat de jongeren, wanneer ze zelf 
begonnen, dat meestal deden met gestolen goed 1O

• En zoo moest Dirk al 
dadelijk, terwijl we nog aan 't verhuizen waren, naar Boskoop om zo'n zaak te 
onderzoeken. En al spoedig kwamen de moeilijkheden. De kleine kwekers 
hadden waarschijnlijk hun geestverwanten in Amsterdam opgewekt naar Bo
skoop te komen om een meeting te beleggen 11. Daar toch was een soc[ialisti
schel burgemeester, die velen waarschijnlijk nog van vroeger kenden uit den tijd 

8. 'Propaganda boottocht en meeting te Boskoop, of een ontvangst met rozen en vertrek onder 
't gooien met bloempotten', De Vnj"e Socialist, 14 augustus 1901. 

9. Berend Bunschoten bestreed Nela 's mening als zouden zich toentertijd, althans in zijn tijd (± 
1913), veel anarchisten onder de kleine kwekers bevinden (gesprek van Jeltje van Eek met 
Berend Bunschoten in 1979). 

10. Volgens dezelfde zegsman was dit geen ernstig vergrijp. Hij veronderstelde dat het handelde 
om de ingeburgerde gewoonte dat als jongeren een begin gingen maken met een eigen kwekerij 
voor het oculeren weliswaar al eigen stekken bezaten , maar nog geen spruit: "Die spruiten 
pikten ze dan van hun baas, zoiets werd soms wel , maar meestal niet ontdekt" (Idem). 

11. Berend Bunschoten noemde als bekende I3oskoopse anarchisten uit het begin van deze eeuw: 
de drie broers Ilanncs, Hendrikus en Jannes Kersbergen . .lan Groeneveld en Piet van Pol. Iets 
meer op de achtergrond hield zich een zekere Visser, uit Den Haag afkomstig. Visser had 
zowel voor Groeneveld als voor de gebroeders Kersbergen grond aangekocht. 
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van Domela Nieuwenhuis12
• Wettelijk was daarop niets te zeggen. De veld

wachters raadden de komst sterk af, die de bedoeling had in optocht naar een 
meeting-terrein te gaan. Maar Dirk, met zijn sterk rechtsgevoel, wilde dit 
doorzetten. Hij raadpleegde ook de secretaris 13. Maar hij kende die man nog 
maar zoo kort, die graag ruzie makend optrad en onbetrouwbaar was en een 
rel fijn vond!" 

De eerste propaganda bijeenkomst 

Laten we nu de correspondent van de Goudsche Courant aan het woord: "Zon
dag [vondl alhier eene vooraf aangekondigde groote openlucht meeting plaats. 
Drie sprekers, nl. F. Luitjes 14, W. Appel15 en L.l. Samson 16 zouden optre
den ter bespreking van eene algemeene werkstaking. De bijeenkomst zou 
voorafgegaan worden door een optocht met muziek en vaandels, waarvoor de 

12. Van Eek, aanvankelijk lid van de Sociaal-Democratische Bond (SDB) van F. Domela Nieuwen
huis, had in het begin van de jaren negentig binnen die kringen landelijk naam gemaakt door 
zijn propagandistische aktiviteiten in Friesland. 

13. Gemeentesecretaris en tevens gemeente-ontvanger van Boskoop was toentertijd N.J . Schoorel. 
14. Waarschijnlijk Tjerk Luitjes (1867-1946), propagandist voor het vrije socialisme in het begin 

van de jaren negentig in Oost-Groningen. Hij was een van de initiatiefnemers tot de bekende 
motie Hoogezand-Sappemeer die de SDB afsneed van het parlementarisme. Heftige politieke 
controversen dwongen hem Groningen te verlaten. Na enkele omzwervingen hield hij zich in 
1900 enige tijd op als timmerman in de christen-anarchistische landbouwkolonie in Blaricum. 
Maar ook daar hield hij het niet lang uit. In hetzelfde Blaricum opende hij met meer succes 
een vegetarisch restaurant met een drukbezocht naaktkamp (Jan nes Houkes, 'Luitjes Tjerk', 
Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (BWSAN), 
I, 72-75). 

15. Van hem zijn geen gegevens achterhaald. 
16. Vermoedelijk Izak Samson (1872-1928), propagandist voor het anarchisme, later sociaal

democraat. Zijn beroep van bierhandelaar verruilde hij voor dat van diamantbewerker in 
Amsterdam. De Diamantbewerkersbond schorste hem in 1899 als lid na tal van conflicten. 
Daarop bekende hij zich tot het anarchisme en ontpopte hij zich juist rond de eeuwwisseling 
als aktief propagandist. Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed hij als journalist - inmiddels 
toegetreden tot de SOAP - verslag van de oorlogshandelingen in België en Frankrijk. Na die 
oorlog was hij een tijd lang handelaar in alcoholvrij bier en boekhandelaar in Antwerpen 
(Ruud Uittenhout, 'Samson, Izak', BWSAN, 11, 138-139). 
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burgemeester vergunning verleend had. De optocht zou den volgenden weg 
nemen: door Laag-Boskoop, langs den Zijdeweg en Reyerskoop naar het terrein 
van P. van der Pol en J. Groeneveld, waar de meeting zou plaats hebben l1

. Na 
afloop zou men in optocht door de Biezen gaan naar de boot om naar Amster
dam te vertrekken. 

Precies te twaalf uur arriveerde de stoomboot Ceres van Amsterdam, volge
propt meL socialisten en in en bij heL Leege Slop had de opstelling van den 
stoet plaats. Toen nam de optocht een aanvang. Reeds te Lien uur zag men uit 
andere gemeenten veel volk in het dorp komen, dat gedurig toenam." 

Goedgeluimde anarchisten verwelkomd met rode rozen 

Welke verwachtingen koesterden de anarchisten zelf van hun propaganda-aktie 
in Boskoop? Met een gehuurde stoomboot kwamen ze in opperbeste stemming 
afzakken, alsof het ging om een een feestelijk dagje uit naar Boskoop. 

"Hoog stond de zon aan de ietwat bewolkte hemel. Het zou dien dag, dat 
voelden we allen wel, warm worden. Het mooie weer, de mooie groote Salon
boot en vóóral de vele vrienden gezichten, dat alles deed ons prettig aan, en 
stelden een waren dag van propaganda in zicht. [ .. . ] 

We gingen dan met ongeveer 250 passagiers en onder het spelen en zingen 
van het Vrijheidslied en socialistenmarsch van de Sarphatikade. Een andere 
boot, ook socialisten van de zangvereeniging 'De Stem des Volks' gingen van 
dezelfde plaats naar Utrecht. 

De prettigste stemming heerschte onder ons. Ieder beijverde zich om 't 
elkaar zoo gezellig mogelijk te maken. Niemand dacht echter wat ons in Bo
skoop te wachten stond. 

Een kwartier vóór Boskoop kwamen eenige Boskoopsche vrienden op de 
boot en brachten elk onzer een prachtige bloeiende roos. Zoo uitgedoscht 
kwamen we in Boskoop, waar we de fietsrijders, die van Amsterdam en elders 
kwamen benevens andere vrienden uit Leiden, Rotterdam, Den Haag en Dordt 
begroetten. 

17. Deze locatie wcrd hevestigd door Berend Bunschoten. 
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Boskoop omstreeks 1900 

In optocht ging 't naar het meetingterrein, voorafgegaan door den burgemeester 
Mr. van Eck afgewisseld door zang en muziek. De tocht duurde wat lang, maar 
dat hinderde ons niet, overtuigd als we waren, daarmede de propaganda te 
dienen. 

De meeting slaagde ook naar wensch, hoewel velen ontstemd waren over 
vele Amsterdammers - meest jongelieden - die tusschen het spreken zaten te 
gichelen en voor de luisteraars hinderlijk waren. Hel zou voor deze[n] wel 
noodig zijn, wat meer ernst aan den dag te leggen, want dat laat bij velen wat 
te wenschen over. 

Achtereenvolgens spraken Samson, Luitjes en Appel, welke op hun wijze de 
idee [der] algemeene werkstaking bespraken. Zij toonden voor de goed opgeko
men Boskoopsche arbeiders aan, dat 't noodig is zich te ontwikkelen, opdat zij 
weten wat hun als menschen toekomt, om dan met ons te strijden voor een 
betere toekomst. 
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(Foto Kruiswijk Boskoop B.V.). 

De idee nu niet meer te willen arbeiden voor anderen, maar zelf de vruchten 
te genieten van den arbeid, moet postvatten en rijpen, opdat het 'tot hiertoe en 
niet verder' zal worden gehoord. Het vrouwenkoor 'Apollo' deed zich als altijd 
goed hooren. We schatten de opkomst op 800 bezoekers. Zoo aanvaardden we 
de terugtocht." 

De anticlimax: bloempotten in plaats van rozen 

Was tot nu toe bijna alles vlekkeloos verlopen, het afscheid ging met de nodige 
strubbelingen gepaard. De correspondent van de Goudsche Courant vervolgt: 
"Had de stoet gedurende de optocht reeds met eenige tegendemonstratiën te 
doen, bij den terugtocht, die te half vijf begon, zou het anders worden: vaandels 
werden afgenomen, stuk gebroken en in het water gegooid, de stoet werd steeds 
gevolgd door eene groote menigte die het 'Weg met de Socialen' zong, en toen 
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de partijgenoten de boot opgingen, moest de politie van sabel en stok gebruik 
maken. 

Bij de aanlegplaats van de boot lagen 300 groote bloempotten, waarmede 
men naar de passagiers gooide, de boot bombardeerde, zodat er van de ruiten 
der boot geeneen heel bleef. 

Er werd menigeen door de potscherven gekwetst. Nadat het gelukt was de 
touwen der boot los te krijgen en deze weg kon stoomen, werden er nog meer 
potten gegooid." 
Minder afstandelijk is de schrijver in De Vrije Socialist: "Aanstonds na 't verla
ten der meeting bemerkten we, dat er iets broeide, want een stelletje bezopen 
lieden begonnen ons te bemoeilijken. Een van dezen greep een vlag en smeet 
ze in het water. Natuurlijk dat we dat maar zoo niet toelieten, en hij moest zijn 
heldendaad bekoopen met eenige welverdiende opstoppers. 

Daar eenigen onzer inzagen, dat 't geheel niet zonder kloppen zou afloopen, 
lieten zij aan den naast hun loopende burgemeester en politie blijken, dat ze nu 
moesten zorgen aan de boot te zijn. Dat hielp. Want toen wij bij de boot 
kwamen, was 't een leven van belang. We zagen eerst de politie zich van eenige 
stokken meester maken. 't Waren een stelletje smoordronken lieden, die gelijk 
wilde beesten om zich heen sloegen. 

Het was voor ons een toer, om ons er door te slaan, en de vrouwen en 
kinderen te beschermen. De burgemeester stond letterlijk versteld, en kon nu 
weer voor de zooveelste maal den zedelijken invloed van den alcohol aanschou
wen. 

Met alles begonnen ze te gooien, stokken, steenen, ja wat niet! Wat moesten 
we doen[?]. 't Was vijf uur, om half zes zou de boot vertrekken, en we ver
wachtten nog velen. Het kon dus niet anders dan ons zoo best mogelijk [te] 
verdedigen, te meer daar er met groote dikke bloempotten naar ons werd 
gegooid. De prachtige spiegelruiten van de 'Ceres' vlogen in gruis; en de aanwe
zige vrouwen en kinderen bergden zich op de plaats waar men zich het minste 
thuis gevoelt. Van onze zijde grepen we naar flesschen, glazen, alles wat ons 
voor de hand kwam. 't Was een paniek van belang. Velen vielen in onmacht, 
anderen liepen handenwringend, beducht om 't lot van anderen. Eenige mare
chaussées richtten nu hun aanvallen, in plaats ons tegen de van woede bekschui
mende hyena's te verdedigen, op ons. Voor de boot is een café vanwaar ze met 
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de bloempotten gooiden. Onze tegenweer was daarop ook gericht, zoodat ook 
daar de boel wel te lijden zal hebben gehad. 

Toen de kapitein der boot in zag, dat hij de boot door de aanvallen en de 
daardoor ontstane verdediging te veel schade zou lijden, gaf hij orders te 
vertrekken onder protest van ons, die dachten dat er nog veel van de onzen 
achterbleven, wat ons later bleek met twee 't geval te zijn. Deze[n] zullen echter 
wel door de Boskoopsche medestrijders aan een goede bestemming geholpen 
zijn. 

't Slot was nog het treurigst. Toen de boot zich in beweging zette, werden 
we steeds met projectielen bedreigd, waardoor we weer genoodzaakt waren ons 
in staat van verdediging te stellen. Twee marechaussées trokken daarop hun 
revolver en dreigden een ieder, zonder dat zij pogingen aanwendden, om de 
dronken menigte tegen te houden. Weet daar de burgemeester iets van? Zoo 
ja, dan verwachtten we dat hij èn tegen de onruststokers, die naar ons werd 
verzekert [sic] thuis hooren in Alfen en Hazerswoude, èn tegen de zoo optre
dende marechaussées zal optreden zooals 't behoort. Want hij kan weten dat 
wij geen aanleiding gaven om zoo tegen ons op te treden. Het was alweer de 
alkohol, die de mensch als beesten veranderd [sic] en zoo tegen ons deed 
optreden. 

Naar we van eenigen op de boot vernamen, hoorden zij in een café dat 't 
een kloppartij zou worden. Zeker kan ons vermoeden dan ook zijn, als we 
zeggen dat een stelletje ellendigen door alkohol zijn omgekocht, om ons te 
onthalen. Nu dat 't hun niet gelukt is, den burgemeester te bewegen het toe
staan van den optocht in te trekken, nu werd zoo beproefd hun antipathie 
jegens ons te luchten. En wie lcenen zich daar in den regel toe? De domme, 
gedemoraliseerde massa, die zich voor borrels (alkohol) - hoort ge wel, jenever, 
bier, konjak en port drinkende socialisten! - laten omkoopen. Het is de alkohol, 
die elke denkkracht, alle menschelijke handeling teniet doet. Dat men daaruit 
leere zelf eiken vorm van alkohol verre van zich te houden, en anderen aan te 
sporen, 't zelfde te doen. 

We zijn blijde, dat het nog betrekkelijk goed is afgeioopen. We hebben niet 
te klagen over kwetsuren van beteekenis, een paar hoeden zijn zoek en 't buffet 
heeft een anderen vorm gekregen, waardoor 't meeste voor verder gebruik 
buiten dienst werd gesteld. 
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Langzamerhand week de zenuwachtigheid en zoo kwam er weer wat leven
digheid en vroolijkheid terug. Alles tesaam genomen, niettegenstaande velen 
een bang uur hebben doorstaan, zijn allen tevreden over den boottocht en 
meeting. En zeker is 't, dat deze bootlocht nog lang zal voortleven, zoowel in 
de hoofden van de Boskoopsche kameraden, als van ons. Dat het een goede 
uitwerking moge hebben!" 

'Daantje van Eek' te licht bevonden 

Aan het slot van zijn artikel kan de schrijver in De Vrije Socialist het niet 
nalaten Van Eck verantwoordelijk te stellen voor de gang van zaken. En hij 
confronteert hem ondubbelzinnig met de kloof tussen diens ethische en geweld
loze principes en de praktijk van ordehandhaving door een burgerlijk gezags
drager: "We willen er nog even op wijzen, dat de burgemeester, Mr. van Eck, 
jaren secretaris was van de Nederlandsche Vereen[iging] tot afschaffing van 
sterken drank 18 en nog strijdl t] tegen de drinkgewoonte. Maar is dat genoeg? 

Heeft hij nu niet geleerd dat alkohol en kapitalisme samengaan; en dat hij 
als burgemeester, dus als hanJhaver der kapitalistische orde (?) de geheelont
houding een klap in 't gezichl geeft? Deze burgemeester, Daantje van Eck, is 
bekend met de Friesche Volk;partij. Het zou dus dubbel schande [zijn] dat hij 
de zaak erbij liet [zitten]. Maar het waren anarchisten!!" 

De nieuwe burgemeester wordt gewaarschuwd. Zijn oude vrienden kondigen 
alvast een tweede manifestatie in Boskoop aan. "Op 1 September zal een 
protestmeeting worden gehouden tegen deze ongemanierde handelingen. 
Degenen die uit Amsterdam mee willen gaan, worden Donderdagavond opge
roepen bij J. Sterringa19

, Kerkstraat 360, teneinde een nieuwe boottocht te 

18. Van 1896 tot 1913 hekleedde Van Eck verscheidene bestuursfunties in het Hoofdbestuur van 
de 'Vereeniging tot Afschaffing Vin Sterken Drank ' (vg!. Slangen . Dirk An/onie van Eek, 5 en 
noot 25). 

19. Jan Sterringa (1870·1951), redacteur·uitgever van An-Archie, geboren in Zuidoost-Friesland, 
vestigde zich in 1890 in Amsterdam. Als \ctterletter kon hij maar moeilijk een baan vinden. 
Eind vorige eeuw werd hij uitgever en boekhandelaar met voornamelijk anarchistische geschrif
ten in zijn fonds. In 1900 verhuisde hij naar Kerkstraat 360, waar hij naast zijn boekhandel ook 
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regelen. Er moet nu vlug en krachtig gewerkt worden, opdat de agitatie die nu 
bestaat, propagandistisch werkt." 

Buiten het gezichtsveld van de 'bootvluchteling' vallen de gebeurtenissen die 
zich afspelen binnen het dorp. De verslaggever van de Goudsche Courant tekent 
op: "De burgemeester, die met de politie tegenwoordig was, werd nu door een 
groote menigte volk onder het zingen van 'Oranje boven' door de Biezen en de 
Voorkade naar het dorp teruggevoerd, waar hij in het Gemeentehuis een 
toevlucht nam. 

Een groote massa volk bleef daar in den omtrek, en toen de burgemeester 
eindelijk het gemeentehuis verliet, werd hij door de volksmenigte naar huis 
gebracht. Voor zijne woning hielden vier agenten de wacht. Nu de vreemdelin
gen vertrokken zijn, zal alles verder rustig blijven." 

Uitvoeriger is het beeld dat Nela van Eck schetst van wat zich aanvankelijk 
buiten op straat en later binnnen de ambtswoning afspeelde: "Als hoofd van de 
politie ging Dirk voorop en op 't terrein begon 't al. Door vroegere medeleden 
van de Kiesrecht Bond werd hij vriendelijk begroet en dat vermeerderde de 
ontstemming. 

Hij voelde zich 's middags weer verplicht hen naar de boot op A'dam terug 
te brengen. Maar nu liep de gal over, en keerde de woede zich tegen hem. 
Kwekers hadden jongeren dronken gevoerd en die hoonden hem. Gelukkig 
liepen de veldwachters vooraan, en marcheerden ze in snel tempo naar de boot 
om de meeting gangers weg te brengen. Ongelukkig lagen langs de wal pannen 
opgestapeld. Nauwelijks aan boord, of 'n hagelbui van pannen volgde en 
vernielden al de ruiten. 

Onze tuin grensde ook aan de Gouwe en zoo konden een logée[,] Hos uit 
Leiden20 en ik die geschiedenis uit de verte gadeslaan. De boot helde angst
wekkend over, 't was een gescheld van over en weer. Met de revolver in de 
hand deed de politie een eind uitgeleide. 

Een vrouwtje wilde Dirk binnenhalen[,] maar dat wou hij niet. Doodsbleek 
liep hij in 't midden voor aan de stoet, omringd door de politie. Deze wou Dirk 

een geheelonthouderscafé vestigde. Zijn café werd de stamkroeg van de 'Socialistische 
Jongeliedenbond '. Mogelijk is hij de schrijver van dit verslag in de Vnje Socialist (Jannes 
Houkes/Johanna M. Welcker, 'Sterringa, Jan', BWSAN, IV, 197-198). 

20. Van Hos zijn verder geen gegevens bekend. 
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Dirk van Eek-stichting 

afzetten in 't Raadhuis. Maar jawel, de menigte bleef joelen. Toen kwam hij 
[naar] huis toe. De jalouziën had ik gauw neergelaten en [ik] ging naar de 
voordeur, die ik voor Dirk opende. De politie sommeerde met de gebruikelijke 
woorden: in naam V.d. wet gaat uiteen of geweld zal worden gebruikt en toen 
verspreid[d]e men zich. 

's Middags kwam mijn neef, Jan Blauw opgehitst door zijn collega's kwekers 
vreeselijk bij ons opscheppen, waartoe Dirk 't zwijgen deed. 's Avonds kwam 
hij met z'n vrouw, die 'n goede vriendin van me was, zoete broodjes bakken. 
Heel stil was ie geworden, zeker onder de indruk van ernstige woorden met 
Marie. De hele dag had hij verder niets meer gegeten in z'n woede. Hij deed 
zieh nu te goed aan een stapel boterhammen. Ook bood hij ons z'n bootje aan 
om naar hem toe te komen of te vluchten! Onze tuinen grensden vrijwel aan 
elkaar aan de Gouwe." 

Een tweede protestbijeenkomst 

"Och hemel, wat regende het een proces verbalen en voelde Dirk zich verplicht 
de politie persoonlijke giften te schenken voor hun steun. En nu eisten de 
anarchisten opnieuw een meeting. Daarvan kwam gelukkig niets terecht. Dirk 
had voor veel veldwachters gezorgd. Daniel21 zou uit Leiden komen, als ook 
Willem uit Nieuwveen22

• Al vroeg in de morgen regende het bakstenen, geluk
kig in fig[ .] zin! Nu geen pannen gelukkig! En dan de hoge gestalte van Willem, 
aangekomen in zijn wagent!j]c, deed de mening postvatten dat er een regerings
ambtenaar bij ons was aangekomen." 

Op 15 september werd die nieuwe boottocht gehouden. Maar de stromende 
regen verhinderde een grote opkomst. Er kwamen maar weinig mensen opda
gen. Volgens De Vrije Socialist slechts 60 à 70 personen. In Boskoop werden de 
bezoekers toegesproken door Kloosterman23 en Samson. Ze moesten hun 
redevoeringen kort houden vanwege de regen. Bij de terugkomst in Amsterdam 

21. Daniël Johannes van Eek (1869-1956), de jongere broer van Dirk, die toentertijd als groente
kweker en fruitteler achter 'Pomona' in Oegstgeest woonde. 

22. De arts Willem Koch, broer van Nela. 
23. Van Kloosterman zijn geen gegevens bekend. 
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was de politie aanwezig, "die 't zeker speet dat we heelhuids aankwamen. Op 
de ruwste wijze werd tegen ons opgetreden. Sla er maar op in, was 't bevel. Eén 
werd gearresteerd. Een verslag dal eindigt zonder 'l laatste, wordt zoo langza
merhand 'n curiositeit!"24 

Wantrouwen en haat 

Na het vertrek van de vreemdelingen werd het inderdaad weer rustig in het 
kwekersdorp, maar de verstandhouding tussen de nieuwe burgemeester en een 
groot deel van zijn burgers was ten enen male grondig verziekt. "Het is een 
vergissing geweest, dat gaan naar Boskoop", schreef Nela van Eck hierboven. 
En zij vervolgde: "Maar de haat bleef langdurig nagloeien, ook uit de verte 
nagejouwd, toen verdien [nadien] we zonder orange op Koninginnedag versche
nen. 

En toen we bij de opening van de nieuwe school de nationale vlag uitstaken, 
na· veel gepeins, gaf dat weer ergernis aan de enkele geestverwanten. De vlag 
was ook uitgestoken bij 't bezoek van de Com[missaris] der Koningin Patijn, in 
Mijnsheerenland bij een bezoek. 

We hadden maar weinig contact met de Boskopers, 'n nuchter volk van 
geldverdienen en uitgaan25

• Dirk ging veel aan hoofdpijn lijden en we besloten 
Boskoop te verlaten. Behalve de secretaris, nam niemand notitie van ons 
vertrek. Onze aankomst was ook al zoo koel. [ ... ] Neen, we hadden in Boskoop 
niets bereikt." 

Tot eind 1902 bleef Dirk nog aan als burgemeester. In mei 1903 namen de 
Van Ecks hun intrek op 'Pomona', toen nog op het grondgebied van Oegstgeest 
gelegen. Boskoop was een traumatische ervaring in hun leven. 

24. De Vrije Socialist, 19 september 1901. 
25. Een opmerking die Bunschoten volledig kon beamen. 
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