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Van bloemen en wapens 
en veel Vreeland 

In deze donkere dagen heeft u misschien wel extra 
tijd om eens lekker te gaan zitten met wat interessant 
leesmateriaal. Wij hopen dan ook dat dit nummer van 
de Vechtkroniek u vele aangename leesmomenten zal 
bezorgen. Verheugd was de redactie met twee artikelen 
van externe auteurs. Ron van Maanen heeft onderzoek 
gedaan naar handelskwekerij 'De Morgenzon' te Vreeland 
en Anton Cruysheer naar het wapen van Vreeland. 
Tesamen met twee artikelen van ondergetekende over 
de muziektent in Vreeland en de Alambertskade, ligt 
het accent in deze aflevering wel erg op Vreeland, 
maar dat zult u ons hopelijk niet kwalijk nemen! 
De literatuursignaleringen van Jaap Berghoef vertellen 
u over recent verschenen publicaties die voor u, als 
lid van de Historische Kring Gemeente Loenen en 
lezer van de Vechtkroniek, interessant zijn. 
Dit nummer is het eerste dat vervaardigd is door onze 
nieuwe drukker, de firma Dunnebier uit Nederhorst den 
Berg. Het bestuur van de HKGL en de redactie danken 
de heer Van Kralingen te Loenen aan de Vecht voor de 
prettige samenwerking gedurende de vele jaren dat hij 
de uitgave van de Vechtkroniek heeft verzorgd! 

Namens de redactie, Juliette Jonker-Duynstee 
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Alambertskade versus Dirk A. Lambertszkade 

In het kader van een grootschalig onder
zoek naar oude wegen in de Gooi-, Vecht
en Eemstreek, participeert ondergetekende 
in een onderzoek naar oude doorgaande 
wegen in de gemeente Loenen.1' 
Een daarvan, tevens een van de weinige 
oost-westverbindingen vanat Vreeland 
naar Kortenhoef-Loosdrecht, was de 
Alambertskade, die van de Boslaan in 
Vreeland tot aan de Horndijk in Loosdrecht 
loopt, met aan de noordzijde de Wijde Blik 
en aan de zuidzijde de Loenderveense 
plas. Een kade die tegenwoordig twee 
gemeente- en twee provinciegrenzen 
doorkruist: een deel van de kade valt 
onder Vreeland, gemeente Loenen (provin
cie Utrecht), een deel onder de gemeente 
Wijdemeren (provincie Noord Holland). 
Lange tijd vormde de kade de provincie
grens, ten tijde van de Republiek toen 
Kortenhoef nog bij Utrecht hoorde en 
daarna toen Kortenhoef geruild werd voor 
Loosdrecht en beide van provincie wissel
den. Het bijzondere is dat de kade aan bei
de uiteinden een andere naam heeft: aan 
de Loenense kant heet hij Alambertskade, 
aan de kant van Kortenhoef/Loosdrecht 
de Dirk A. Lambertszkade. Al met al dus 
voldoende aanleiding om een onderzoek 
te wijden aan dit bijzondere pad. 

Topografie 
Uit topografisch onderzoek blijkt dat de 
Alambertskade nog niet voorkomt op de 
oudste kaart van de Vechtstreek, uit 1526. 
Dit geeft overigens nog geen 100% 
zekerheid dat de kade nog niet bestond, 
want op sommige kaarten staan niet alle 
bestaande wegen, laat staan paden, 
ingetekend. Op een kaart uit 1573, van 
Christiaan Grooten is de kade als dun 
streepje ingetekend. Twee jaar later, op een 
kaart van Joost Jan Beeldsnijder uit 1575 
staat de kade al duidelijk aangegeven als 
Lantschijdinge.2' Honderd jaar later 
verschijnen twee kadebenamingen op 

T E A - : 
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kaarten: Scheijdt Kade en Dirck A. Lam-
bertsz Kade. In deze periode liep het pad 
nog over land. Toen in de zeventiende 
eeuw de vervening fors op gang kwam, 
met als gevolg de plassen die nu de Wijde 
Blik en de Loenderveense plas heten, 
kwam uiteindelijk het pad als verhoogde 
dijk in het water te liggen. Op kaarten uit de 
achttiende eeuw, zoals op die van C.C. van 
Bloemswaerdt uit circa 1720 (afb.) en van 
Jan Spruytenburgh uit 1734 die Dirk A 
Lamberts Kaade schrijven, is prachtig te 
zien hoe dat verveende landschap in de 
Loenderveense plas er toen uitzag.31 

Vanaf het pad is ook nu nog in de 
Loenderveense plas goed het legakker-
trekgatenpatroon te zien van deze ontgin
ning, al zijn vele legakkers inmiddels weg-
gesiagen door de goifsiag. Overigens staat 
op enkele van deze kaarten ook de herberg 
afgebeeld, die zich aan het einde van de 
kade, op de hoek met de Boslaan, bevond. 
Deze heette heel toepasselijk 'De letste 
stuyver', verwijzend naar het loon dat de 
turfstekers hier ongetwijfeld verbrasten. 
Op de kadastrale kaart van Vreeland uit 
1832 (afb.) is de kade afgebeeld als 
Alambers Kade en hieruit blijkt dat het 

Straatnaamborden aan 

de uiteinden van de 

Alambertskade: boven 
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eerste deel van de kade toen onder 
Vreelands grondgebied viel. 

Naamgeving en schrijfwijzen 
Naast de eerdergenoemde benamingen 
op kaarten komt vanaf de zeventiende 
eeuw de naam Alambertskade in verschil
lende schrijfwijzen in archiefstukken voor: 
Ael Lambertsekade in een inventaris van 
de archieven van de polder Kortenhoef 
in 1612 en in 1713 in een schouw- of 
molenbrief van 'den Dorsscheveensen 
en groogschen polder', Aelammers- of 
Cortenhoefsekade in een verslag van 
beraadslagingen door de ingelanden op 
4 juni 16521, Dirk Alamberscade (1683), 
Alamberdscade (1683) in een stuk over 
visrechten op de Vecht, Alambertskade, 
Aal Lambertskade (1790). 
Tot in de huidige tijd zijn de ambtelijke in
stanties niet eenduidig in de naamgeving: 
Op de topografische kaarten van Neder
land uit 1855 en 1911 staat Alamberts 
kade Voetpad. Zonder de aanduiding 
'voetpad' wordt tamelijk uniform die 
schrijfwijze gehanteerd op verscheidene 
toeristische kaarten van het gebied.5' 
In de tweede helft van de vorige eeuw 

gaan de woorden vaker aan elkaar 
geschreven worden. In 1981 schrijft de 
topografische kaart de naam als Lam-
bertszkade, maar tegenwoordig (uitgave 
2004) staat er Dirck A Lambertsz-kade. 
De gemeentelijke basisadministratie van 
Wijdermeren hanteert Dirck A. Lambertsz-
kade, maar in Loenen houdt men zich aan 
Alambertskade. In het onofficiële domein 
komt men verschillende verschrijvingen 
van de naam van de kade tegen. 
Een paar merkwaardige voorbeelden. 
Lambrechts(z)kade en Alambrechtskade 
vindt men op het internet. De schrijfwijze 
Dr. Lambertszkade6' is een misverstand 
doordat Dirck ook wel tot Drk werd 
afgekort. 

Oorsprong van de naam 
Over de oorsprong van de naam is weinig 
te vinden. In een rekening van het bisdom 
Utrecht uit 1343 komt de vermelding voor: 
'Dorkserveen - Jacob Lambrechtszoen'. 
Wie dit was en of dit de naamgever van het 
pad is, is onbekend. Het lijkt niet waar
schijnlijk, daar het pad pas een paar hon
derd jaar later op de eerste topografische 
kaarten verscheen. Het dichtst bij komt ene 



Dirck Lambertsz, die genoemd wordt in de 
opsomming van Morgengeld en Huisgeld 
van Loosdrecht en Mijnden in verband met 
de tiende en twintigste penning: Dirck 
Lambertsz bruyckt thien mergen deen 
door dander ghetaxeert op thien stuv(ers) 
fac. V gl. In 1557 waren het zijn erven.7' 
Deze Dirck komt een eeuw eerder voor 
dan de vermelding in de naam van de 
kade in 1652. 

Een schouwbrief van 'Cortehoeve en 
Overmeer' in het archief van het kapittel 
van St. Marie uit 1564 meldt dat 'de binnen 
en buiten Vechtdijck mitsgaders die wete
ring en andere dammen, sluijsen en wegen 
binnen den bedrijve van Dorsseweert ofte 
Overmeer gelegen' ieder jaar geschouwd 
zullen worden op St. Lambertsdag. 
De Alambertskade valt binnen het Korten-
hoefse gebied. Zal deze overeenkomst in 
naam toeval zijn of zal de Heilige waarnaar 
deze schouwdag is vernoemd inderdaad 
de naamgever zijn van de kade? De oud-
rechterlijke- en gemeentelijke archieven 
van Loosdrecht, die onder andere de leg
gers van de verpondingen bevatten, lijken 
ook een bron waarin de naam te vinden 
zou kunnen zijn. Hier komt echter nergens 
de naam Lamberts of Alamberts in voor. 
Ook de optie of de naamgever een 
Amsterdamse koopman zou kunnen zijn, 
die iets van doen had in de vervening hier 
ter plaatse, blijkt niet te vinden. Wel of geen 
Amsterdamse koopman, het vermoeden 

bestaat dat Dirk A. Lamberts iemand was 
die belangen in de vervening zou hebben, 
ofwel eigenaar van de grond was of de 
kade mede heeft aangelegd. Het was 
immers te doen gebruikelijk dat een weg 
of iets dergelijks werd vernoemd naar 
degene die deze had aangelegd of die 
eigenaar van de grond was. 
In de periode van de naamgeving van de 
kade was het structureel gebruik van vaste 
familienamen nog niet in zwang, wat een 
zoektocht bemoeilijkt. Dirk A. Lamberts(z.) 
komt vrijwel zeker van Dirk, de zoon van 
A. Lamberts. De vernoeming van Ael in 
vroege geschriften, kan wijzen op de doop
naam van deze A. Lamberts, zelf de zoon (of 
dochter!) van ene Lambert. Ael of Aal, was 
een in die tijd vrij gewone jongens- of meis
jesnaam (denk aan Aaltje). Alamberts lijkt 
dan een samensmelting te zijn van Ael en 
Lamberts. Geheel speculatief zou er een 
schema kunnen bestaan waarin Dirck A. 
Lambertsz de achterkleinzoon was van 
Dirck Lambertsz die in 1557 al was overle
den. Het probleem is dat er te weinig bron
nen bewaard zijn gebleven uit die tijd. 
We mogen op basis van de hier beschreven 
bevindingen gevoegelijk concluderen dat de 
oudst bekende benaming is: Ael Lambertse-
kade (1612). Rond 1683, werd de kade naar 
de vermoedelijke zoon Dirk A. Lambertsz 
Kade genoemd. Maar wie nou deze Ael 
Lamberts en Dirck waren, daar geeft geen 
enkel geschrift vooralsnog uitsluitsel over. 

De voormalige 

Kortenhoefse sluis 

te Vreeland, circa 1900 

(coll. W. Mooij). 

Vanuit de Wijde Blik 

werd de turf naar de 

Vecht vervoerd via deze 

schutsluis, tegenwoordig 

buurtschap 'hetSluisje' 

genaamd. 



Detail kadastrale kaart 

van Vreeland uit 1832, 

Kadastrale Atlas Provincie 

Utrecht 14, 2007, het 

noorden rechts. 
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'Wien het water deert, het water keert' 
Van oudsher al vormde de Alambertskade 
de grens tussen Holland en Utrecht. 
De kade behoorde tot 1832 in zijn geheel 
tot de gemeente Kortenhoef, samen met 
het hele terrein ten noorden van de 
Alambertskade tot het Kneuterdijkje, 
langs de Oude Vechtarm. Het terrein van 
de buitenplaats Slotzigt aan de Boslaan 
in Vreeland behoorde dus ook tot de 
gemeente Kortenhoef, tot de grenswijzig
ingen die samenhingen met de kadastrale 
herinmeting die definitief werd vastgesteld 
in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels 

van 1832.8) Kortenhoef was dan ook belast 
met het onderhoud van de kade. Zo werd 
in een molenbrief uit 1713 bepaald dat het 
bestuur van de polder Kortenhoef de 
Alambertskade met nog een aangelegen 
deel van de Rade (het verlengde van de 
Alambertskade vanaf de Horndijk tot aan 
de 's Gravelandse vaart) moest onderhou
den. Deze kades vormden namelijk een 
belangrijke waterkering voor de polder. 
De verveningen in Kortenhoef waren al 
eind zestiende eeuw van start gegaan. 
Wettelijke voorschriften stelden diverse 
eisen en beperkingen aan de vervening, 



om beschadiging aan dijken en wegen te 
voorkomen. Zo werden de breedte van de 
legakkers en de veenputten vastgesteld, 
werd beplanting verplicht ter bescherming 
tegen ontgronding en mocht binnen 
bepaalde afstand van kaden en dijken 
niet verveend worden. 
Voor enkele plaatsen, waaronder Korten-
hoef, werden hier uitzonderingen op 
gemaakt, onder andere in de Generale 
Ordonnantie van 29 juli 1767. In Kortenhoef 
mochten de veenputten breder zijn en de 
akkers smaller dan elders. Mede hierdoor 
richtte de vervening hier grote verwoestin
gen aan.9) Ook aan het einde van de acht
tiende eeuw en begin negentiende eeuw 
werd hier vervening van diverse stukken 
land toegestaan, ditmaal echter met een 
ander doel dan alleen het winnen van turf: 
De Alambertskade moest met de zo 
gewonnen grond versterkt worden. 
De kade verkeerde namelijk in zeer slechte 
staat, want zij had niet alleen te lijden van 
het water van de Kortenhoefse kant (de 
Wijde Blik), maar immers ook van de kant 
van Loosdrecht en de Loenderveense 
plassen. Na een klacht van de ingelanden 
van Kortenhoef bij de commissaris-gene
raal van het Departement der Zuiderzee 
over het 'vreemde water dat door en over 
hunne kade liep', kregen zij in 1814 de 
gevraagde vergunning tot vervening, om 
met deze grond de kade op te hogen en 
zo tegen doorbraak te beschermen.101 

Deze actie had slechts tijdelijk resultaat: al 
vier jaar later bleek de kade wederom in 
slechte staat te verkeren, waarschijnlijk 

omdat de illegale vervening gewoon door
ging waardoor stukken land (legakkers) 
die de kade nog enigszins beschermden, 
verdwenen. Het plan werd geopperd om 
dan maar de kade zelf te vervenen, en de 
meer noordelijk gelegen Zandzuwe tot 
waterkering in te richten. Bij Koninklijk 
Besluit van 1836 werd dit plan van tafel 
geveegd en werd aan het polderbestuur 
van Loenderveen opgelegd een houten 
beschoeiing te plaatsen op de meest 
bedreigde plaatsen. 
Later werd toegestaan de beschoeiing 
te vervangen door rijshout en puin. 
Kortenhoef moest met aardewerken de 
kade versterken. Loenderveen bleek echter 
niet in staat aan haar verplichtingen te 
voldoen. Gezien het belang van de kade, 
die er immers voor zorgde dat de beide 
plassen niet in elkaar over zouden vloeien, 
besloten uiteindelijk in 1838 het Rijk, de 
provincies Noord-Holland en Utrecht en 
de polder Loenderveen voor gezamenlijke 
rekening de kade op te knappen. 
Kortenhoef nam het verdere onderhoud op 
zich. De situatie dat ook deze partij niet aan 
zijn verplichtingen kon voldoen, deed zich 
nog diverse malen voor, waarbij het Rijk en 
de Provincies steeds bijsprongen. 
Sinds halverwege de negentiende eeuw 
voorzag de polder - onder toezicht van 
Gedepu-teerde Staten van Noord-Holland 
- in het onderhoud tot ƒ 250,- per jaar, 
eventueel resterende kosten werden door 
de provincie Noord-Holland betaald.111 

Toch blijven de eigendomsrechten op deze 
kade vrij onduidelijk; De aanleg van een 

Nieuwe kaart van 

Mijnden en Loosdrecht. 

opgemeten door Jan 

Spruytenburgh, 1734. 

(M. Donkersloot-de Vrij) 



fietspad rond 1990 werd namelijk gefinan
cierd door de gemeente 's Graveland, die 
'daarmee in elk geval de eigendomsrech
ten veilig [stelde]'.121 

Navraag bij de gemeente Loenen in april 
2007 over wie er nou voor welk deel van de 
Alambertskade verantwoordelijk is, leverde 
niets op: het antwoord was dat zij het zelf 
ook niet weten! 

Recreatieve functie 
De Alambertskade was dus als voetpad al 
eeuwenlang een verbinding tussen Loenen 
-Vreeland en Loosdrecht-Kortenhoef. 
Toch was van een goed onderhouden 
wandelpad geen sprake. Het was een 
smal, modderig dijkje, dat slechts - zoals 
eerder beschreven - het hoogst noodzake
lijke onderhoud ontving als waterkerings
functie. In de jaren dertig van de vorige 
eeuw ontstond vanuit de Vereniging voor 
Vreemdelingen-verkeer De Vechtstreek 
behoefte om het paadje beter geschikt 
te maken voor fietsers. Er waren veel 

bezwaren tegen de aanleg van een fietspad 
door omwonenden, die een invasie van 
nieuwsgierige toeristen vreesden in hun 
zo rustige woonomgeving. In 1932 werd 
het pad echter, ondanks deze tegenstand, 
geopend. 
De WV had diverse instanties verzocht 
om financiële bijdragen te leveren voor de 
aanleg en het onderhoud van het pad, zo 
ook de 'Vereniging voor aanleg en onder
houd van rijwielpaden in Gooi- en 
Eemland'. Deze Vereniging gooide al snel 
de handdoek in de ring: in 1937 meldde 
zij het bestuur van de WV dat zij dit pad 
zouden 'abandoneeren' wegens te hoge 
onderhoudskosten. In de jaren daarna 
verwilderde het pad dan ook behoorlijk. 
Vlak na de opening was er ook protest 
gekomen vanuit de Hengelsportvereniging 
Hilversum. 
Zij waren bang dat de vele verwachte pas
santen de rust van de vissers en hun prooi 
zouden verstoren. Structurele verbeterin
gen werden aangebracht begin jaren '90 

'Nieuwe kaart van den 

lande van Utrecht', 

vervaardigd door 

Bernard de Roij 

tussen 1676 en 1695, 

uitgegeven door 

Nicolaas Visscher, 

Amsterdam 1696. 



De Alambertskade in 
2007 (foto auteur). 

van de twintigste eeuw, toen het fiets/ 
wandelpad over de kade werd verbeterd. 
Tot slot speelt de Alambertskade ook nog 
een rolletje in de Nederlandse literatuur: 
Op 30 mei 1968 werd hier namelijk de 
dichter Halbo C. Kool dood aangetroffen, 
een gebeurtenis die Jeroen Brouwers, 
o.a.winnaar van de Prijs der Nederlandse 
Letteren in 2007, stof tot schrijven gaf in 
zijn boek De laatste deur- essays over 
zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. 
De dichter werd 'dood aangetroffen op een 
doodlopend landweggetje (de Alamberts
kade) tussen twee plassen in het weidege
bied in Kortenhoef'. Tegenwoordig is het 
pad een zeer populair wandel- en fietspad, 
dat onlangs is opgenomen als 'knooppunt 
4' in het fietsroutenetwerk Gooi- en 
Vechtstreek. 

Juliette Jonker-Duynstee 

Met veel dank aan de heer Aalderink voor 
het ter inzage geven van zijn archief en aan 
Jaap Groeneveid van de redactie van het 
tijdschrift 'Tussen Vecht en Eem' voor zijn 
aanvullend onderzoek en aanpassingen. 
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NOTEN: 
1) Aan dit onderzoek werken diverse historische krin

gen mee. Het is de bedoeling dat het eindresultaat 
over enkele jaren in een publicatie zal verschijnen. 
'Land-Caerte ende water-Caerte van Noort-
Hollandt ende West-vriesland met d'aenliggende 
Landen', door Joost Jansz Beeldsnijder, 
Amster-dam 1575, collectie Nationaal Archief, 
kaartenverzameling. 
Nieuwe kaart van Mijnden en Loosdrecht, 
opgemeten door Jan Spruytenburg, 1734. 
O.a. afgebeeld in M. Donkersloot-de Vrij, p. 94-95. 
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1ejrg., no. 29,1926. 
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Gooi- en Vechtstreek en/of Eemland uit de tijd 
na ca. 1900, Streekarchief voor het Gooi en de 
Vechtstreek te Hilversum. 
Uit-bijlage van de Gooi- en Eemlander, 9 juni 2005. 
Nationaal Archief, Den Haag, Derde afdeling, 
Archief 'Staten van Holland 1445-1572'. 
De oude Vecht zelf, het ernaast liggende 
Kneuterdijkje en de voormalige sluis bij de 
Lindengracht waren eigendom van de familie Hooft, 
ambachtsheren van Vreeland. 
De turf uit de Loenderveense plas werd verscheept 
naar de Vecht via de vaart die nu nog te zien is ter 
hoogte van Oud Over 88. De boerderij die aan de 
vaart ligt is dan ook een voormalige turfschuur, 
die later tot boerderij verbouwd is. 

10) Jacobi, 'Overzicht der Geschiedenis', p.19. 
11)Jacobi, 'Overzicht der Geschiedenis', p.13. 
12) E. van Tijn, 'Hoe heet toch dat mooie fietspad'. 
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Handelskwekerij 'De Morgenzon' 
te Vreeland, 1906-1963 

Huibert van Mastrigt 

op zoek naar nieuwe 

planten voor uitbreiding 

van zijn assortiment. 

Advertentie in Floralia 

van 18 december 1908. 

De agrarische sector is altijd van groot 
belang geweest. Dit betekent dat een deel 
van de Nederlanders boeren, tuinders of 
bloemisten als voorouders heeft gehad. 
Om de beroepen van voorouders te achter
halen kan men de burgerlijke stand- en 
bevolkingsregisters raadplegen, maar deze 
bronnen leveren geen verdere achtergrond
informatie op. Wil men over het bedrijf van 
zijn of haar voorouder(s) meer te weten 
komen en is er geen ander archiefmateriaal 
voorhanden, dan is men aangewezen op 
mondelinge overlevering of op informatie 
uit dagbladen en vaktijdschriften. Ook de 
kleinere bedrijven adverteerden in zowel 
kranten als tijdschriften om hun handels
waren aan te prijzen. Dergelijke bronnen 
kunnen onverwachte informatie opleveren, 

»„Jeirpion" 
il. • MASTRIGT, Vreeland, 

Vraagt monsïerzenchng met 
prijsopgaaf per 100 en per 
1000 in pot of potkluit. 

Levering à contant. 
Kephroiepis Whitlmanni, 

„ cordata, 
„ magnifies, 

Adianth. scutum coneatoua. 
Marantha Kerkhovlana, 
Asparagus Sprenneri. 
Begonia Louisa Clowson» 
Phimosus nanus. 
Sclagtnelk Wattsonï. 

» dir.oena. 1379S 
Pteris Gouthen. 
Cyrthonium Rochfordi. 
Ad. far. Roem v. Moordrecht. 
Blegnum Spikant. 

„ Brasiliè'asis. 
Ook van jong goed om op 

** potten Tan iiverse soorten. 

zoals bijvoorbeeld de naam van het bedrijf 
(niet te vinden in het bevolkingsregister!) en 
welke producten of goederen men te koop 
aanbood. Voor dit artikel is uitgegaan van 
een dergelijke advertentie in een land- en 
tuinbouw/tijdschrift en is in andere publica
ties gezocht naar aanvullende informatie 
over handelskwekerij 'De Morgenzon' te 
Vreeland. Het bevolkingsregister is geraad
pleegd voor meer biografische informatie 
over de eigenaren en hun personeel. 

Rond 1900 bevonden zich in de gemeente 
Vreeland diverse kwekerijen, zoals fruit-
kwekerij 'De Vechtstreek'1' en de (handels) 
kwekerij 'Flora et Pomona'.21 Als voorbeeld 
voor dit artikel heb ik 'De Morgenzon' 
gekozen, omdat deze handelskwekerij 
vele tientallen jaren heeft bestaan. De jaar
verslagen van het gemeentebestuur van 
Vreeland geven nauwelijks enige informatie 
over de tuinbouwsector. In het verslag over 
1914 wordt wel vermeld dat als gevolg van 
de mobilisatie (vele mannen moesten na 
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
in militaire dienst opkomen) de situatie in 
de tuinbouw achteruit ging: met de 
bloemisterij was het ongunstig en met de 
tuinderij middelmatig gesteld. In de jaren 
1915-1917 ging het weer wat beter, waar
schijnlijk omdat ons land niet bij de oorlog 
betrokken werd. De jaarverslagen vermel
den, dat het met de beide sectoren druk
kend, maar niet ongunstig was gesteld. 
Het bevolkingsregister van Vreeland voor 
de periode vanaf 1900 vermeldt een komen 
en gaan van bloemisten, die over het 
algemeen slechts voor een korte periode 
hier verbleven. Daaronder bevonden zich 
vele mannen, die korte tijd in loondienst 
werkten bij de Vreelandse tuinderijen. 

Oprichting van 'De Morgenzon' 
Voordat Huibert van Mastrigt (geboren 
1873 in Zeist, sinds 1880 met zijn ouders 
wonend in Vreeland)3' kwekerij 'De Mor-
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Een gezelschap bij hotel 

'De Nederlanden' in 1911. 

Dit zou een deel van 

de leden van de 

Utrechtse Bloemisten 

Patroon vereniging kunnen 

zijn, die op 22 augustus 

van dat jaar een bezoek 

bracht aan kwekerij 

'De Morgenzon'. 

Coll. W. Mooij. 

genzon' oprichtte, was hij al actief als 
bloemenkweker in Vreeland, getuige een 
advertentie in het vaktijdschrift Floralia van 
31 mei 1901, waarin hij - tegen concurre
rende prijzen - vaste afnemers zocht voor 
witte waterlelies. Op 18 januari 1906 kocht 
hij van Theodorus Johannes Schipperijn, 
grondeigenaar te Maarsseveen en Jan 
Plomp, grondeigenaar te Maarssen41 voor 
de prijs van 4.120 gulden het huis met erf 
en tuin kadastraal sectie A nummer 1036 
ter grootte van 25 are en 30 centiare. 
Het adres van dit perceel was in latere jaren 
Oostelijke Vechtdijk 151 (1942) en Boslaan 
7 (1954). In de koopakte van 1906 was al 
sprake van bloemenkassen. Op grond van 
een mededeling van Huibert van Mastrigt 
in 1908 aan een journalist van het tijdschrift 
Onze Tuinen moet op het desbetreffende 
perceel voor 1906 al zo'n twintig jaar een 
kwekerij hebben bestaan, zij het op kleine
re schaal dan zijn bedrijf 'De Morgenzon'. 
Op de oude kwekerij werd voldaan aan 
de plaatselijke vraag naar potplanten voor 
tuin- en kamerversiering. Niet bekend is 
wie zijn voorganger is geweest, mogelijk 
was dat zijn vader Willem. Het kan ook 
zijn dat zijn vader daar in loondienst heeft 
gewerkt. Vermoedelijk is de aankoop van 
het perceel in 1906 en de uitbreiding van 

de kwekerij in 1912, voorafgaande aan de 
omzetting in een naamloze vennootschap, 
gefinancierd via hypotheken. 

Excursie in 1908 
Rond november 1908 bracht de Vereeni-
ging van Oud-Leerlingen derTuinbouw-
Cursussen uit Amsterdam een bezoek 
aan het bedrijf. Men had al eerder kennis 
gemaakt met de producten van de 
Vreelandse snijgroenkwekerij en ook het 
verslag gelezen van een bezoek van de 
Amsterdamse Patroonsvereniging aan 
'De Morgenzon'. De kwekerij begon naam 
te maken en was inmiddels blijkbaar ook 
een geliefde bestemming voor excursies. 
Zo was de vereniging op het idee gekomen 
om daar eind 1908 een bezoek te gaan 
brengen. Op dat moment beschikte het 
bedrijf over elf kassen, die redelijk dicht bij 
elkaar stonden. Enkele kassen waren voor
zien van ijzeren kappen. In de meeste was 
hout verwerkt. Van Mastrigt was namelijk 
voorstander van houten sponningen en lijs
ten, omdat deze warmer waren en minder 
zweetten. In de kassen waren halverwege 
tussen de grond en het dak verwarmings-
pijpen opgehangen. Pijpen en ketels waren 
aangelegd en geleverd door de firma Pfarm 
uit Amsterdam. Bovendien bevonden zich 
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Pieter Severrien op zoek 

naar een nieuwe baan 

vanwege het faillissement 

van de kwekerij. 

Advertentie in Floralia 

van 10 oktober 1913. 

naast de kassen nog een tweehonderdtal 
grote ramen platglas met bloemen en plan
ten als asparagus, primula's en varens voor 
de verkoop als potplanten en snijgroen. 

Excursie in 1911 
Op 22 augustus 1911 maakten 32 leden 
van de Utrechtse Bloemisten Patroonver
eniging een excursie door de Vechtstreek. 
Ook hierbij werd een bezoek gebracht aan 
de 'De Morgenzon. Na een versnapering te 
hebben gebruikt in het Vreelandse hotel 
'De Nederlanden', wandelde men met Van 
Mastrigt naar diens 'kolossale inrichting'. 
Volgens de auteur van het verslag van de 
excursie in het vaktijdschrift Onze Tuinen 
hadden de bezoekers hoge verwachtingen, 
maar na alles gezien te hebben, werden 
die "nog verre overtroffen". Of men echt 
zo enthousiast was? Na enkele kassen 
met onder meer asparagus en adiantum 
te hebben doorgelopen, bleven de meeste 
heren buiten staan praten: "er werd dan 
gezegd al weer een kas met asparagus...". 
Het verslag maakt melding van grote aan
tallen planten: er werden cijfers genoemd 
van meer dan 100.000 adiantums, 34.000 
asparagus plumosus nanus etc. 
Over het geheel genomen was men tevre
den: de kwekerij zag er goed onderhouden 
uit, al vond men het geheel meer lijken op 
een tuinbouwfabriek dan op een kwekerij. 

Oprichting van een 
naamloze vennootschap 
Op 4 augustus 1912 werd voor de Amster
damse notaris Auke Bonga de juridische 
status van de kwekerij omgezet in een 

I asterkn.-Rweeker. 
Door onvoorziene omstan-

ügheden biedt zïch aan 
Iemand 5 jaar als zoodanig 
»erkzaam geweest zijnde op 
ie handelskweekerij „de Mor
genzon" te Vreeland. 

Br. fr. P. SEVERIEN, Vree
land. 12404 

naamloze vennootschap met twee eigena
ren.51 Bij de voorafgaande uitbreiding van 
het bedrijf was bloemist/kweker Van 
Mastrigt gaan samenwerken met koopman 
Sible Ypma. Beiden brachten in de ven
nootschap het huis met erf en tuingrond in, 
waarvoor zij twintig volgestorte aandelen 
van 500 gulden kregen, waarmee zij een 
bedrijfskapitaal van 10.000 gulden bijeen
brachten. Vóór de transactie betaalde 
Ypma aan Van Mastrigt 4.000 gulden als 
goodwill en 10.000 gulden als aandeel, 
onder de afspraak dat Van Mastrigt de 
lopende schulden van de kwekerij zou 
betalen. Op het onroerend goed bleven 
nog twee hypotheken gevestigd ter grootte 
van 4.100 en 2.428 gulden. De in contanten 
te storten som voor volstorting van de aan
delen ten behoeve van het bijeenbrengen 
van een bedrijfskapitaal van 10.000 gulden 
was volgens hen niet nodig geweest, aan
gezien de waarde van het onroerend goed 
minus de beide hypotheken nog circa 
20.000 gulden bedroeg. Het inbrengen van 
datzelfde onroerend goed zou volgens de 
vennoten voldoende geweest moeten zijn 
als onderpand voor de geldleningen, maar 
duidelijk is wel dat er toch niet voldoende 
bedrijfskapitaal meer beschikbaar was! 
Dat zou zich op korte termijn gaan wreken. 
Van Mastrigt en Ypma hadden echter grote 
plannen. Zij lieten onmiddellijk nog twee 
nieuwe kassen bijbouwen. De vrij hoge 
bouwkosten werden gedekt met de 
vestiging van een derde hypotheek. 
Saillant detail is dat die derde hypotheek 
was afgesloten zonder dat een meerder
heid van de commissarissen hiertoe had 
besloten. Over de vraag of deze hypotheek 
dan ook wel rechtsgeldig was, bestonden 
twijfels. Overigens heeft in 1913 in het ge
heel geen vergadering van de commissa
rissen plaatsgevonden. Sommigen hadden 
zich ook al teruggetrokken. Had men het 
vertrouwen in de zaak verloren? 

Faillissement 
De schuldenlast van de kwekerij was in 
1913 zo hoog opgelopen, dat de Nationale 
Hypotheekbank te Amsterdam het faillisse
ment moest aanvragen. Het bedrijf werd 
failliet verklaard. Men besloot tot een 
verkoop van de inboedel op 6 september 
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Bloemisterij -Vreeland. 
Op 30 October a.s.» 

wordt publiek verkocht ; 
lene tot + half Sept. j,I. als 
Handelskweekerij geè'xpioi-
leeide lii276 

Bloemisterij, 
lestaande uit gunstig bij de 
finer de Vecht en het dorp 
Vreeland liggeod terrein, groot 
25,30 Are met W c 
nieuwe steenen Schuur, 13 
iteenen S te ssen (de 
grootste, + 250 Ma, m 1912 
nieuw gesticht), 4 sectie-
tetels en stookpïaatsen» 
groot net verwarmingsbul-
ten, (koper en ijzer). 

Dadelijk te aanvaarden ; be
taling vóór of op 1 Dec. 

TUINGROND (± J/â H .A. 
» te huur, 
_Bij betrekkelijk gering ka-

jpitaal voor degelijk, vakman 
een flink bestaan. 

Dagelijks te zien; aanwij-
ïing u i t s l u i t e n d Dinsd., 
Woensd, en Dooderd., i 2 ~ a 

Veihngsbiljeiten met schets-
kaart m m k , bij No-

se n SC H ELT EM A BE-
DUIN en v. BEVERWIJK te 

Notaris G. FIKKERT te Loe 
ne o a. & Vecht. 

om zo verdere uitgaven aan personeel 
en wellicht stookkosten te voorkomen. 
De boedel bestond naast onder meer 
een vrachtwagen, hand- en kruiwagens, 
gereedschappen, grote partijen broeiramen 
en bloempotten uit een grote collectie 
gekweekte planten, appels en peren aan 
de bomen en vruchtbomen. Bij de planten 
ging het om chrysanten, primula's, struik
en stamrozen, cyclamen, snijgroen, varens, 
begonia's etc. Het personeel bestond uit 
drie werknemers, Pieter Severrien61 met 
een weekloon van 13 gulden en 25 cent, 

Hendrik Visser7' met een weekloon van 
10 gulden met vrije woning en de loop-
knecht F. Baar81 met een weekloon van 
8 gulden. Severrien adverteerde op 
10 oktober 1913 in Floralia, dat hij als 
meesterknecht-kweker vanwege onvoor
ziene omstandigheden op zoek was naar 
een nieuwe baan. Hij deelde mee vijfjaar 
op 'De Morgenzon' te hebben gewerkt. 

Bij de aankondiging van de veiling van 
het onroerend goed werd bekendgemaakt, 
dat het bedrijf 'bij betrekkelijk gering 
kapitaal voor een degelijk vakman een 
flink bestaan' zou kunnen bieden. 
Het perceel was 25.30 are groot, terwijl 
de aangrenzende tuingrond ter grootte van 
circa 0,5 hectare erbij gehuurd kon worden. 
Naast een woonhuis en een nieuwe stenen 
schuur waren er 13 stenen stookkassen 
(waarvan de grootste, gebouwd in 1912, 
een omvang van circa 250m2 had) met 
vier sectieketels en stookpïaatsen en een 
verwarmingsbuizennet van koper en ijzer. 
Tussen 1906 en 1913 moeten de oorspron
kelijke bloemenkassen zijn vervangen of 
uitgebreid, maar over de bouw van nieuwe 
of de verbouw van de bestaande kassen 
zijn in de serie bouwvergunningen van de 
gemeente geen gegevens aangetroffen. 

De veiling van het onroerend goed vond 
plaats op 30 oktober 1913. Uit de uitde-
lingslijst, die in 1913 door de curator werd 
opgemaakt, blijkt na verkoop van de 
kwekerij en de inboedel en de uitbetaling 
aan de preferente schuldeisers nog een 
bedrag van ruim 11.107 gulden aan 
schulden open te staan. 
Voor de concurrente schuldeisers bleef 
dus nog 5.439 gulden over, oftewel zo'n 
50% uitkering per openstaande schuld. 
Een van die schuldeisers was de tuin
bouwer Conrad Jan Hacke van Mynden 
uit Nieuw-Loosdrecht, die op 28 oktober 
1912 precies 1.574 stamrozen ( à 40 cent 
per stuk) voor ruim 629 gulden en 190 
halfstamrozen voor 57 gulden had geleverd 
en waarvan slechts 20 gulden was betaald. 
Ook de enige nog overgeleven commissa
ris E. Sterneberg uit Baarn had nog 
1.000 gulden te goed vanwege een 
verstrekte lening. 

Aankondiging van de 

openbare verkoop van 

de kwekerij. Advertentie 

in Floralia van 

30 oktober 1913. 



Van Mastrigt vraagt nog 
steeds om planten, terwijl 

de kwekerij al failliet is. 
Advertentie in Floralia van 

21 november 1913 

6 à 700 .Spiraea Atlilboides 
florîlmrulu, voor poiciiltuur, 
/.wate pollen fnei ^ocik bloei 
neuzen IM7JH) 

Prijs en monsters ou Ie zenden 
aan H, v. MAS'i'KI il", 1 lundi 11 
kweckcr, Vreeland, 

De Loosdrechtse loodgieter Johan Carel 
Bennink werd voor 8.700 gulden de 
nieuwe eigenaar van het perceel. 
Deze heeft vermoedelijk de voormalige 
meesterknecht Severrien weer in dienst 
genomen of het bedrijf aan hem verhuurd. 
Voor het laatste pleit de advertentie in het 
Handelsblad voor den Tuinbouw d.d. 
17 maart 1933, waarin de publieke verkoop 
van de bloemisterij, die op 23 maart zou 
plaatsvinden, bekend gemaakt werd (en 
waarin ook de naam van Severrien voor
kwam): te koop werd aangeboden een 
woonhuis, schuur en negen stenen 
kassen, tuin, erven en werf ter grootte 
van 25.30 are. De verkoop vond plaats 
wegens een sterfgeval. Vermeldenswaard 
is nog dat Bennink in 1919 de opdrachtge
ver was voor een grootscheepse verbou
wing van het kassencomplex. 
Na het faillissement en de verkoop van 
de handelskwekerij in het najaar van 1913 
verschijnt er in het tijdschrift Floralia op 
21 november 1913 toch nog een adverten

tie van 'De Morgenzon' op naam van 
H. van Mastrigt! Hoe dit mogelijk is, is 
niet duidelijk. De redactie moet geweten 
hebben dat het bedrijf in grote (financiële) 
problemen verkeerde en in feite al failliet 
verklaard was. In de advertentie vroeg 
Van Mastrigt om een monsterzending van 
pootgoed en planten met prijsopgave per 
100 en per 1.000 in pot of potkluit. 
Zijn belangstelling ging onder meer uit 
naar jong goed om op te potten. 
Had Van Mastrigt soms plannen om elders 
opnieuw te starten met een bedrijf? 

Voortzetting nà 1913 
De nieuwe eigenaar J. C. Bennink heeft het 
bedrijf in 1913 verhuurd aan of de leiding in 
handen gegeven van de eerder vermelde 
meesterknecht Pieter Severrien. Het dos
sier over de kwekerij in het handelsregister 
van de Utrechtse Kamer van Koophandel 
vangt weliswaar per 4 juni 1942 aan, maar 
het vermeldt daarbij dat het om de voort
zetting van een bestaand bedrijf gaat. 
De eerste opgave in het dossier dateert van 
1 september 1943 en vermeldt de firma 
R Severrien & Zonen, bestaande uit een 
kwekerij en grossierderij in sierplanten en 
dus niet meer een bloemverkopersbedrijf! 
Op dat moment waren Pieters weduwe 
M.C. van Aken en de zonen Franciscus 
Gerardus en Pieter Severrien vennoten in 
het bedrijf. De weduwe trad per 1 septem
ber 1945 uit de vennootschap. Deze werd 

Twee plattegronden van 

de kwekerij in 1915, 

afkomstig uit de 

bouwvergunning. 

De ene betreft de 

bestaande en de andere 

de voorgestelde nieuwe 

situatie. Bron: Archief 

gemeente Vreeland, 

inv. nr. 769/6. 
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ontbonden om direct te worden voortgezet 
door de resterende twee vennoten onder 
V.O.F. Pieter stapte op 9 juli 1951 uit de 
vennootschap en verkocht zijn aandeel 
in 1952 aan zijn broer. De V.O.F, werd 
ontbonden. Franciscus Gerardus Severrien 
besloot het bedrijf onder eigen naam en 
voor eigen rekening en risico voort te 
zetten. Per 31 december 1963 werd de 
onderneming opgeheven. 
Kwekerij 'De Morgenzon' heeft 57 jaar 
bestaan, waarna het perceel weer is toe
gevoegd aan de buitenplaats 'Slotzicht'. 

Aan- en verkopen op een rij 
Ruim twee weken na de aankoop, op 15 
november 1913, verkocht J. O Bennink de 
helft van de kwekerij aan de te Amsterdam 
wonende aannemers Martinus Alberts en 
Barend Cornells Alberts voor een bedrag 
van 5.000 gulden. Op 15 september 1922 
kocht Bennink dit perceel voor hetzelfde 
bedrag weer terug. Bennink overleed op 
13 april 1932 in zijn woonplaats Heemste
de. Op 23 maart 1933 vond de verkoop 
van het perceel plaats: Pieter Severien 
werd voor 9.030 gulden de nieuwe eige
naar. Severien overleed op 4 juli 1943, 
waarna zijn weduwe en zoons de bloemis
terij voortzetten. In 1945 verkocht de 
weduwe haar aandeel aan de zoons F. G. 
en R Severien. Pieter verkocht in 1952 
zijn aandeel aan zijn broer. Deze laatste 

verkocht tenslotte in 1963 het geheel, met 
uitzondering van de woonhuizen, aan 
Hendrik Boekschoten. Deze verkocht het 
onroerend goed vervolgens door aan 
Daniël Constant van Leeuwen Boomkamp, 
eigenaar van Slotzicht, waarna de kassen 
werden afgebroken.91 

Ron van Maanen, 
Geldermalsen 

NOTEN: 

1. Kwekerij 'De Vechtstreek' kwam in 1905 in handen 
van Dirk Jacobus van Amerongen (geb. Wijk bij 
Duurstede 3-4-1880), (boom)kweker van beroep. 
Hij kocht het bedrijf van de tuinierster Lijsbeth 
Groot (geb. Andijk 25-8-1841), weduwe van Jacob 
Pik senior. Haar zonen Klaas (geb. 7-11-1864), Dirk 
(26-7-1875) en Jacob Pik (7-11 -1878) waren ook 
tuinders, maar deze namen het bedrijf niet over. 
Van Amerongen woonde de eerste tijd afwisselend 
in Vreeland en Utrecht. Op 30 juni 1905 kwam hij 
vanuit Wijk bij Duurstede naar Vreeland, op 7 okto
ber 1908 verhuisde hij naar Utrecht. Op 7 juni 
1909(?) keerde hij terug naar Vreeland om op 24 juni 
1909 weer naar Utrecht te vertrekken. Tussen 25 
mei 1910 en 4 oktober 1911, alsmede tussen 31 
mei 1912 en 1 november 1913 verbleef hij weer te 
Vreeiand en in de periode daartussen en enkele 
maanden na 1 november 1913 was Utrecht weer 
zijn woonplaats. Op 23 april 1914 kwam Van 
Amerongen terug in Vreeland en op 6 januari 1917 
vestigde hij zich in Amersfoort. 
In het vaktijdschrift Floralia van 17 junil 905 maakte 
hij reclame voor een andere firma door daarin mee 
te delen dat het door hem van N.J. Lankhorst & 
Zoon te Sneek aangekocht Malakka Boomband uit
stekend voldeed: 'Ik beschouw het als een groote 
aanwinst'. Op 27 november 1908 bood hij zware, 
tweejarige zwarte en rode bessenstruiken van de 
rassen Goliath en Boskoop Giant te koop aan. 
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Op 8 mei 1914 kondigde Van Amerongen aan dat 
de kwekerij begin juni publiek verkocht zou worden. 
Volgens de Loenense notaris Fikkert ging het om 
'de bekende, oordeelkundig aangelegde, uitstekend 
onderhouden, grootendeels in volle opbrengst zijn
de, rendabele' fruitkwekerij, direct aan de Vecht ge
legen en circa drie hectare groot, kadastraal sectie 
A nummers 839, 843 en 844. Op de percelen stond 
een eenvoudige, ruime woning, een houten schuur 
en een kas op stenen voet van 25 x 3m2. Naast 
teelland was er ook een bessentuin. De nieuwe ei
genaar werd Bertus Moleveld, koopman uit 
Vreeland, die het bedrijf voor ƒ 13.700 kocht. 

2. Kwekerij 'Flora et Pomona' was in 1914 eigendom 
van Hendrik George Vöge (geb. Amsterdam 1-6-
1873, ov. Vreeland 13-3-1942), gehuwd met 
Rensina Charlotta Weber (geb. Amsterdam 16-11-
1877). Hij vestigde zich op 22 april 1914, komende 
vanuit Amsterdam, in Vreeland. 
Op 18 juli 1914 adverteerde Vöge in het vaktijd
schrift Onze Tuinen voor een flinke leerling, die 
echter niet intern in zijn gezin geplaatst kon worden. 
Het bedrijf had in 1930 een grootte van twee hecta
re eigen grond, waarop kassen stonden met 
1.600m2 verwarmd staand glas. 

3. Oprichter van kwekerij 'De Morgenzon' was Huibert 
van Mastrigt (geb. Zeist 10-4-1873), gehuwd te 
Vreeland op 29 november 1901 met Catharina 
Adriana Donk (geb. Vreeland 26-4-1877). Hij was 
een zoon van de tuinman/bloemist Willem (geb. 
Zeist 19-11-1838) en Willemina Schipper (geb. 
Heemskerk 13-11 -1839, overl. Zeist 8-7-1874). 
Zijn vader hertrouwde te Zeist op 6-11 -1879 met 
Maria Gerharda Antoinetta Hirdes (geb. Haarlem 
19-12-1839). Op 3-5-1880 vertrok vader Willem van 
Mastrigt met zijn gezin naar Vreeland, naar alle 
waarschijnlijkheid om er als tuinman/bloemist in 
loondienst werkzaam te zijn. Het gezin gaat wonen 
in het huis, dat nummer 215 had (straatnamen wer
den pas na de Tweede Wereldoorlog gegeven). 
Het gezin komt na 19 april 1898 niet meer voor in 
Vreeland, zodat ze naar elders verhuisd zullen zijn. 
Zoon Huibert, de oprichter van 'De Morgenzon', 
blijft achter en heeft - uitgaande van het bevolkings
register - op verschillende adressen in Vreeland 
gewoond. Op 17 mei 1905 keert hij terug in het huis, 
waar hij met zijn ouders (nummer215) heeft 
gewoond en van hieruit vertrok hij met zijn gezin op 
20 oktober 1914 naar Amsterdam. Maar toen was 
zijn bedrijf failliet verklaard. 

4. Op 15 januari 1906 kochten Schipperijn en Plomp 
de buitenplaats 'Slotzicht' van het echtpaar mr. 
Willem Karel Frederik Pieter Graaf van Bylandt en 
jonkvrouwe Anna Louiza Agataha van Loon en hun 
(schoon)zus Agnes Henriette Constance van Loon, 
de laatste wonende te Zeist. Was zij wellicht bekend 
met de eveneens uit Zeist afkomstige Willem van 
Mastrigt en zijn gezin? De nieuwe eigenaren split
sten de buitenplaats en verkochten enkele gedeel
ten door. Aagje/Agatha Griffioen, weduwe van 
Jacobus de Bruin, kocht boerderij "Ruimzicht" in
clusief landerijen en voormalige tuinmanswoning, 
Huibert van Mastrigt nam de kwekerij over. 

5. Voor de gang van zaken is gebruik gemaakt van een 
rapport op 10 oktober 1913 opgesteld door de cu
rator in het faillissement. 

6. Pieter Severrien (geb. Bedum 13-7-1882), bloemist, 
vestigde zich op 15-2-1909 komende vanuit 
Zutphen in Vreeland op huisnummer 215a (tijdelijk 
189). Was gehuwd met Maria Catrina van Aken 
(geb. Amersfoort 15-9-1875), Franciscus Gerardus 
Severrien (geb. Zutphen 21-1-1908, ovl. Hilversum 
1-8-1986) en Pieter Severrien (geb. Vreeland 19-2-

1916, ovl. Vreeland 30-7-1993). Op hetzelfde adres 
woonde eerder bloemist Jacob Goudriaan (geb. 
Woubrugge 3-11-1876), gehuwd met Margo 
Verhoeff (geb. Aarlanderveen 11 -7-1877), op 28-1 -
1907 gekomen vanuit Dordrecht, om op 23-9-1908 
naar 's-Gravenhage te vertrekken. Tussen 
Goudriaan en Severrien woonde tuinman Marinus 
Johannes Kooiman (geb. Gouda 3-3-1884) hier met 
zijn vrouw Hendrikavan Haften (geb. Gameren 14-
11-1886), gekomen op 19-12-1907 vanuit Rijswijk 
en vertrokken op 12-3-1909 naar Gouda. Het is 
goed mogelijk dat zowel Goudriaan als Kooiman in 
dienst zijn geweest bij Huibert van Mastrigt. De 
landbouwtelling van 1930 vermeldde de kweker P. 
Severrien met 1 hectare eigen grond en 2.500m2 
verwarmd staand glas. Op 17 maart 1933 bleek dat 
hij het bedrijf in huur had tot 1 mei 1934 voor jaar
lijks 1.000 gulden met een optie voor nog eens zes 
jaar. 

7. Hendrik Visser (geb. Rozenburg 5-9-1886), gehuwd 
met Jannetje Polhuis (Kralingen geb. 7-1-1790, ves
tigde zich op 16-9-1912 in Vreeland komende uit 
Rotterdam. Bloemist(knecht). 

8. Gaat het om bloemist Franciscus Baar (geb. 
Loosdrecht 5-2-1889), gehuwd met Janna 
Wilhelmina Johanna van Vlijmen (geb. Amsterdam 
11 -12-1892)? Deze bloemist vestigde zich op 24-1-
1920 komende vanuit Amsterdam in Vreeland en 
moet dan al eerder in Vreeland werkzaam zijn ge
weest. 

9. Deze gegevens zijn verstrekt door J. Boerstra te 
Vreeland. 
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- Archief Kamer van Koophandel te Utrecht inv.nr. 
16304 (Het Utrechts Archief). 

- Archief notaris Gerrit Fikkert te Loenen nrs. 55, 114 en 
147 (Het Utrechts Archief). 

- Archief notaris Dirk Hendrik van Nieuwenhuizen te 
Maarssen nr.163 (Het Utrechts Archief). 

- Archief notaris Auke Bonga inv.nr. 27069 akte nr. 208 
((Gemeentearchief Amsterdam). 

- Gemeentearchief Zeist, bevolkingsregister. Met dank 
aan mijn collega-archivaris R.P. Rhoen. 

- Archief gemeente Vreeland inv.nrs.154, 769/5 en het 
bevolkingsregister, met name het deel beginnende in 
1900 (Streekarchivariaat Vecht en Venen, locatie 
Loenen aan de Vecht). 

- Directie van de Landbouw: Economische aangelegen
heden 1813-1945, landbouwtelling Vreeland 1930 
(Het Nationaal Archief 's-Gravenhage). 
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- Geïllustreerd weekblad Floralia. 
- Handelsblad voor den Tuinbouw. 
- Utrechts Nieuwsblad (Het Utrechts Archief). 
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UtrechtsArchief). 
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Het Wapen van Vreeland 

Geschiedenis en verklaring 
In 1252 werd begonnen met de bouw 
van het kasteel Vredelant door Henrik 
van Vianden, bisschop van Utrecht. 
Het gelijknamige dorpje dat om dit kasteel 
ontstond kreeg al in 1265 stadsrechten. 
Het oudst bekende stadszegel van 
Vredelant, uit 1415, toont twee torens met 
hieronder een afbeelding van Sint Maarten. 
In later tijden werd ook wel Sint Joris op dit 
wapen afgebeeld in plaats van Sint 
Maarten. In dit artikel wordt verhaald hoe 
dit misverstand is ontstaan en wordt 
ingegaan op de geschiedenis, oorsprong 
en vooral op de betekenis van het wapen 
(stadszegel), dat tegenwoordig -in iets 
gewijzigde vorm- het gemeentewapen 
van Loenen is. 

Beschrijvingen van het wapen 
In 1818, toen Nederland in de reorganisa
tiefase zat na de Napoleontische periode, 
had de Hoge Raad van Adel na verzoek 
van het gemeentebestuur van Vreeland 
hen foutief bevestigd in het voeren van 
een wapen waarmee St. Maarten werd 
verwisseld door St. Joris. Dit wapen kreeg 
de volgende beschrijving mee: "Van zilver 
beladen met een tweetoornige burg in 

natuurlijke kleuren, het dakwerk van lazuur; 
van boven een rood schildje beladen met 
een gouden kruis; van onderen Sint Joris 
den draak vellende." (Afb. 1). Burgemeester 
Backer wilde enkele decennia later dat 
deze foutieve beschrijving aangepast zou 
worden. In 1889 werd deze dan ook onge
daan gemaakt en luidde de tekst: 
"Doorsneden, het eerste van zilver beladen 
met een burcht of kerk met klok en kijktoren 
van keel en dakwerk van azuur, waarboven 
een schildje van keel, beladen met een 
kruis van zilver; het tweede van lazuur 
beladen met St. Maarten te paard, met 
zijn zwaard een pand van zijn mantel 
afsnijdende ten behoeve van een hem 
volgenden gebrekkigen bedelaar, alles 
van goud." (Afb. 2a en 2b). 
In 1964 vond er een gemeentelijke herinde
ling plaats waarbij Vreeland en een deel 
van Loenersloot bij de gemeente Loenen 
werden gevoegd. Na enig gesteggel met 
de Hoge Raad van Adel (de gemeenteraad 
wilde in 1970 op voorspraak van het 
College van B&W dat het Stichtse wapen-
schildje zou wijken voor de oude gemeen
teschildjes van Loenen en Loenersloot) 
nam Loenen in 1972 bij Koninklijk Besluit 
het wapen van Vreeland in iets aangepaste 

Afb. 1. Gemeentewapen 

van Vreeland sinds 1818 

(Archief Aalderink) 

Afb. 2a. Gemeentewapen 

van Vreeland sinds 1899 

www. ngw. nl/v/vreeland.htm 

Afb. 2b. Het wapen op het 

gemeentehuis van Vreeland 

(toto auteur) 

Afb. 3. Gemeentewapen 

van Loenen sinds 1972 

(www. ngw. nl/l/loenen. htm) 
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Afb. 4. Wapen van 

Vreeland op een 

sigarenbandje 

(Verzameling auteur) 

Afb. 5. Wapen van 

Vreeland op een 

tabaksblaadje 

(Verzameling auteur) 

WAPEN VREELAND 

S53 
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vorm over. Hierbij luidde de beschrijving: 
"Gewelfd doorsneden, I. in zilver een kerk 
tussen twee gekanteelde torens, die ter 
rechterzijde gedekt, die ter linkerzijde van 
drie verdiepingen, alles van keel, verlicht 
van sabel, de daken van azuur, en boven 
vergezeld van een schildje van keel met een 
kruis van zilver; II. in azuur een beeld van de 
heilige Martinus te paard, zijn mantel door
snijdend voor een hem volgende, op een 
kruk steunende bedelaar, alles van goud. 
Het schild gedekt met een gouden kroon 
van drie bladeren en twee parels. " (Afb. 3). 

In de 20e eeuw zien we het wapen van 
Vreeland ineens veelvuldig voorkomen op 
allerhande goederen, zoals op sigaren-
bandjes, koffieverpakking, prentbriefkaart 
en suikerzakjes (Afb. 4-9). Ondanks dat in 
1889 het tijdelijk misverstand tussen St. 
Joris en St. Maarten werd hersteld, is het 
opmerkelijk dat we in de eerste helft van de 
20e eeuw toch nog St. Joris tegenkomen 
(Afb. 4 en 10). Recentelijk werden er te 
Vreeland zelfs t-shirts en poloshirts ver
kocht met het oude gemeentewapen erop. 

Afb. 6. Wapen van 

Vreeland op een 

plakplaatje (koffie) 

(Verzameling auteur) 

m VREELAND = 
= PKOV. UTEECHT = 

"̂'"'"rr"",1,"",'", M#. S7 srErr™™: 

St. Maarten 
Maar wat is nu precies de betekenis van 
het wapen van Vreeland? Vóór de periode 
1818 was St. Joris nog niet in beeld en 
werd het wapen/stadszegel van Vreeland 
altijd met St. Maarten afgebeeld. 
De oudst bekende afbeelding die er van dit 
zegel bestaat dateert uit 1415 (Afb. 11-12). 
Ook van na 1415 zijn er afdrukken bewaard 
gebleven en deze verschillen nauwelijks 
van elkaar (Afb. 13-15). Telkens zijn hierop 
twee torens zichtbaar met een wapen-
schildje van het Sticht en op de voorgrond 
Sint Maarten. Deze heilige was van oor
sprong een Romeins soldaat die in 332 
gelegerd was te Amiens. Gedurende de 
winter werden veel mensen verkleumd 
langs de weg gevonden. 'In dien tijd 
ontmoette Maarten een gebrekkigen man, 
nagenoeg ongekleed en bibberende van 
de kou. Begaan met zijn lot, hakte hij met 
zijn zwaard zijn mantel in tweeën en gaf 
daarvan een stuk aan den bedelaar. In den 
hieropvolgenden nacht droomde hij dat 
Jezus, gehuld in den halven mantel, tot de 
Hem omringende engelen zeide: "Weet gij, 
wie Mij aldus heeft gekleed? Maarten, die 
tot nog toe niet gedoopt is, heeft Mij 
hiermede tegen de koude beschut. ". ' 
(Portengen, 33). Na dit visioen liet de 
23 jarige Maarten zich direct dopen, leidde 
vervolgens gedurende vele jaren een terug
getrokken en godsdienstig leven en werd 
uiteindelijk in 371 tot Bisschop van Tours 
gekozen. Zijn naamdag wordt nog altijd op 
vele plaatsen op 11 november gevierd. 
Wie zong niet vroeger (en nu) liedjes over 
'Sinte sinte Maarten' aan de deuren, wat 
met lekkernijen beloond werd? 
Sint Maarten was de patroonheilige van 
de Utrechtse Domkerk en de bisschop 
Hendrik van Vianden verbond dit tevens 
aan zijn stichting Vredelant. Dit laatste slaat 
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op zowel de naamgeving van het kasteel 
dat hij stichtte, als op de nederzetting aan 
wie hij in 1265 stadsrechten verleende. 

Betekenis en verklaring 
Op zoek naar een verklaring van de 
afbeelding op het stadszegel (en latere 
gemeentewapen) blijken zich meerdere 
auteurs hiermee te hebben beziggehou
den. Hieronder volgen de relevante 
passages van deze zeven schrijvers die 
zich in het verleden uitgelaten hebben 
over het stadszegel/wapen van Vreeland. 

- De Rijk vergaapte zich tijdens een rond
reis in Gooi en Vechtstreek in 1905 aan 
het gemeentewapen (nog met St. Joris) 
van het Raadhuis/schoolgebouw: 
'Wat figuren en wat al kleuren! Zou de 
burcht nog een herinnering zijn aan het 
oude slot te vredeland, dat weleer hier 
vlak nabij gestaan heeft?'(De Rijk, 241). 

Het Wapen 

van Vreeland 

f ~ "" *' • -••"•'"" x! 
??jSflEä8rfp Botel Café 

l É É » ^ HMtoo;ra™t 

* - W * * / "NOORD.BRABANT" 

Tel. K -JM» . S I T 
f ï. . . . . . . 

VREELANT* 0 

Portengen verhaalde in 1915 al over het ge
schil dat was ontstaan over de afbeelding 
van de heilige persoon op het wapen: 'Op 
grond alzoo van den tekst van het grafschrift 
van bisschop Henric en de afbeelding van 
Beka, kan er voor den vervolge nimmer 
meereenige twijfel rijzen omtrent de identi
teit van den Heilige, die op het Gemeente
wapen van Vreeland be hoort te worden 
voorgesteld.' (Portengen, 36). 

Grevenstuk memoreert in 1917 aan het 
artikeltje van Portengen over het dispuut 
rond St. Joris en St. Maarten, maar voegt 
geen nieuwe gegevens toe. 

Sierksma beschreef in 1981 dat de vorm 
van het wapen van Vreeland uit 1638 en 
eerder een gestileerde voorstelling van 

Afb. 7. Prentbriefkaart 

van een tableau vivant 

van het wapen van 

Vreeland ter gelegenheid 

van de installatie van 

burgemeester Schiethart 

in 1911 (coll. Auteur) 

Afb. 8. Wapen van 

Vreeland op een 

suikerzakje van 

hotel-restaurant 

café Noord-Brabant 

(Verzameling auteur) 

Afb. 9. Wapen van 

Vreeland op een 

suikerzakje van 

hotel-restaurant 

De Nederlanden 

(Verzameling auteur) 
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(Sierksma, 19). Ook uitte Sierksma een 
vermoeden: 'En de tweede toren zal wel 
niet bij die kerk behoren, maar duiden op 
het Slot Vredeland, omstreeks 1253 door 
bisschop Hendrik van Vianden gesticht. ' 
(Sierksma, 19). 

Janssen zag tijdens zijn studie naar de 
geschiedenis van kasteel Vredelant in 
1994 een probleem rond het stadszegel 
van Vreeland inzake de betrouwbaarheid 
(qua representatie) van de afbeelding op 
het zegel. Zijn twijfel werd versterkt door 
'het nogal hybride karakter van het ge
bouw' (Janssen, 53). 

Aalderink zag er in 1995 wel humor in dat 
in de eeuwen na de afbraak van het kas
teel Vredelant en in een politiek geheel ge
wijzigde situatie 'Vredelant een klein, een
voudig, landelijk dorp was geworden. 
Niettemin gebruikte deszelfs plaatselijke 
overheid nog lange jaren daarna het alou
de stadszegel, (...), alsof Vredelant toen 
nog was een stad en een burcht onder het 
Sticht ter bescherming van de Mannen 
van St. Maarten!' (Aalderink, 122). 

Boels (e.a.) schreef in 2000 in het lijvige 
'monumenten-inventarisatieboek' over het 
stadszegel ten slotte: 'Het wapen duidt de 
band aan tussen Vreeland en zijn stichter, 
de bisschop van Utrecht. 
Het schildje met kruis is het wapen van het 
Sticht Utrecht, Sint Maarten is de patroon
heilige van de Domkerk. ' (Boels, 13). 

Het is redelijk te veronderstellen dat het 
zegel nog is ontstaan tijdens het leven van 
de stichter van kasteel, kerk en stad. 
Aangezien Hendrik van Vianden in 1267 
is overleden, lijkt het toekennen van de 
stadsrechten in 1265 dan het moment dat 
ook het stadswapen en -zegel is ontstaan. 
De afbeelding laat zich wel raden, maar 
vreemd genoeg heeft nog niemand dit in 
zoveel woorden ook daadwerkelijk gedaan. 
Het stadszegel stelt inderdaad de gestileer
de voorstelling van de stad voor (Sierksma, 
zie boven). Op het zegel zijn dan ook de 
twee belangrijkste gebouwen van de stad 
te zien, namelijk aan de linkerzijde de kerk
toren en aan de rechterzijde de kasteelto
ren; (zie opmerking van De Rijk). 
Het kasteel Vredelant bestond tot waar
schijnlijk het einde van de 13e eeuw uit een 
enkele grote en sterke woontoren, hierna 
werd het uitgebreid tot een slot vergelijk
baar met het huidige Muiderslot 
(Cruysheer, 52-53). Het hybride karakter 
(Janssen, zie boven) is daarom niet zo 
vreemd, want dit was ook de opzet van 
het zegel. Het vermoeden van Sierksma is 
daarom ook juist. Naast de fysieke repre
sentatie van de stad in de vorm van kerk en 
kasteel, draagt het zegel nog twee symbo
lische betekenissen. De eerste duidt op de 
patroonheilige, Sint Maarten, die zo promi
nent op de voorgrond van het zegel staat. 
Net zoals hij zijn mantel deelde, is ook het 
zegel precies doormidden gedeeld met 
daarmee de twee belangrijkste gebouwen 
als symbool voor de stad. 

Afb. 10. Wapen van 

Vreeland op een lepeltje 

uit de jaren 1920-30 

(Verzameling auteur) 

Afb. 11. Oudst bekende 

afdruk van het stadswapen 

van Vredelant, (1415), 

Archief Slot Zuilen, 

Inv.nr. 830. 

Foto Het Utrechts Archief. 

Afb. 12. Tekening afdruk 

stadszegel Vredelant 

(1415) (archief Aalderink) 
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De tweede symbolische betekenis van het 
zegel heeft direct betrekking op de stichter 
van kasteel, kerk en stad. Prachtig om te 
zien hoe het zegel in deze derde betekenis 
de twee machten voorstelt, namelijk de 
kerkelijke/ geestelijke macht aan de ene 
kant en de wereldlijke/aardse/militaire 
macht aan de andere kant. En beide krach
ten worden verpersoonlijkt door niemand 
minder dan... de bisschop, Hendrik van 
Vianden. De relatie die Boels legt ten 
aanzien van St. Maarten klopt daarom ook, 
maar moet vooral worden begrepen vanuit 
de symbolische betekenis van de twee af
gebeelde gebouwen. Ten aanzien van deze 
bevindingen zouden de teksten over het 
oude gemeentewapen van Vreeland en de 
nieuwe van Loenen bij de Hoge Raad van 
Adel kunnen worden aangepast, daar de 
afbeelding zowel kerk als kasteel betreft -
en géén gekanteelde kerktorens (zie bo
ven). Overigens is het wapentje boven in 
het zegel eerst van de kerk van Utrecht en 
vervolgens van het Sticht (schriftelijke 
mededeling R Leupen). Tevens is het 
opmerkelijk dat in het randschrift van het 
zegel, nadat de stadsrechten rond 1560 
waren vervallen, nog altijd wordt gesproken 
over het 'zegel van de stad (...)' - vrij ver
taald (zie ook Aalderink hierboven). 
Volgens R Leupen duidt dit er mogeiijk op 
dat ook nâ het vervallen van de stadsrech
ten nog verschillende rechten en plichten 
goiden binnen het oorspronkelijke stads
centrum en direct hierbuiten. 
Hoewel algemeen wordt aangenomen 
dat rond 1560 Vreeland haar stadsrechten 
ontnomen werd, zijn er historici die hieraan 
twijfelen (zie bijvoorbeeld: 
http://nl.wikipedia.org/wikiA/reeland). 
Het voortbestaan van het stadszegel is 
mogelijk een argument voor hun stelling. 

Met de stichting van de stad Vredelant in 
1265 én het ontstaan van het stadszegel is 
het ten slotte spannend te veronderstellen 
dat dit tevens gepaard kan zijn gegaan met 
het verlenen van het muntrecht en dus het 
slaan van munten. Wie weet worden deze -
al dan niet voorzien van wapen - nog eens 
in de Vreelandse bodem gevonden! 

A.T.E. Cruysheer 

Met dank aan de heer H.J. Aalderink voor 
het raadplegen van zijn privéverzameling 
van Studiegroep Vreeland, Vroeger en Nu. 
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9 in de serie 'Gooi en Vecht', (blz. 19). Vreeland 1981. 
http://nl.wikipedia.org/wikiA/reeland  
www.ngw.nl/l/loenen.htm (R. Hartemink, 1996). 
www.ngw.nl/v/vreeland.htm (R. Hartemink, 1996). 

Afb. 13. Wapen van 
Vreeland (1638). RAU, 
A fgietselverzameling 
nr. 163. Foto RAU 
(Janssen 1993/94) 

Afb. 14. Wapen van 
Vreeland (1643) 
(Janssen 1993/94) 

Afb. 15. Het wapen 
van Vreeland 
(Janssen 1993/94) 
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Met de muziek(tent) mee 

In het oude dorp van Vreeland staat een 
prachtige muziektent, van hout, met een 
rieten dak dat bekroond wordt door een 
gestileerde trompet. Deze muziektent 
dateert uit 1925, maar stond tot 1945 op 
een andere locatie in het dorp, namelijk op 
de hoek van de Spoorlaan en Duinkerken, 
nabij Hotel de Nederlanden. 
Gezien de correspondentie tussen het 
bestuur van muziekvereniging 'De Vecht' -
opdrachtgever tot de bouw- en de 
gemeenteraad van Vreeland, had het 
nog heel wat voeten in de aarde 
voordat deze muziektent er stond. 

Oprichting van de muziekvereniging 
Op 1 februari 1923 vond de oprichtingsver
gadering van muziekvereniging 'De Vecht' 
plaats. Initiatiefnemer was Marinus 
Scheepmaker (1871-1932) van de kruide
nierszaak op de hoek van de Breedstraat 
en de Voorstraat, die in de periode daar
voor druk bezig geweest was met het 
vergaren van geld onder de inwoners van 
Vreeland. Met het door hem bij elkaar 
gebrachte bedrag kon al spoedig een groot 

aantal tweedehands blaasinstrumenten 
gekocht worden en ging de vereniging in 
1923 van start met 32 leden. De gemeente 
steunde de vereniging met 75 gulden, de 
overige inkomsten kwamen binnen door 
vrijwillige bijdragen, collectes en contributie 
van de leden (25 cent per week). 
Men oefende in een lokaal van de open
bare lagere school onder leiding van Jan 
Hendrik Dokkum, schilder te Vreeland en 
tevens dirigent van diverse muziekvereni
gingen in omringende dorpen. 

Subsidie aanvraag 
De eerste vermelding van plannen tot de 
bouw van een muziektent dateren al uit 
1924. Bij de gemeente was het verzoek 
binnengekomen voor een bijdrage uit de 
gemeentekas van 300 gulden voor de 
plaatsing van een muziektent waarvan 
de totale kosten op 600 gulden waren 
geraamd. De muziekvereniging tekende 
daarbij wel aan dat zij dit bedrag pas hoef
de te ontvangen als zij uit eigen middelen 
en bijdragen de eerste 300 gulden zelf 
bijeengebracht zou hebben. 

De muziektent op de eerste 

locatie, op de hoek van de 

Spoorlaan en Duinkerken. 

De provinciale weg N 201 

was nog niet aangelegd. 

Foto uit ca. 1930. 

Coll. W. Mooij. 
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De muziektent omstreeks 

1930 aan Duinkerken. 

Rechts op de foto is hotel 

De Nederlanden te zien. 

Coli. W. Mooij. 

De hoop op een gunstig besluit, misschien 
zeifs wel de totale financiering door het 
gemeentebestuur, werd in de 'subsidieaan
vraag' subtiel verwoord met de mededeling 
dat "zij van welingelichte zijde vernamen, 
dat door verschillende [andere] gemeente
besturen een muziektent geheel bekostigd 
wordt".11 De plaats waar de tent gebouwd 
moest worden was nog niet bekend, dat 
zou pas aan de orde komen als de finan
ciën helemaal rond waren. 

Verdeelde meningen 
De meningen binnen de gemeenteraad 
waren verdeeld. Zo vond de heer Vermeu
len dat de gemeente inderdaad de hele 
bouw zou moeten bekostigen, ook om op 
die manier zeggenschap erover te houden 
om er bijvoorbeeld zanguitvoeringen te 
kunnen geven. Hij stelde voor om de aan
vraag niet af te wijzen, maar de bijdrage 
pas enkeie jaren later te doen, ook om de 
belangstelling van de leden van de muziek
vereniging gaande te houden. Na nog en
keie opmerkingen over de ai of niet ge
wenstheid van de bouw door de heren 
Van der Lee, Bessel en Driessen, waarbij 
ook werd aangetekend dat de muziekver
eniging 'de begeerten wel erg snel opvoert' 
(zij was immers pas anderhalfjaar eerder 
opgericht) werd uiteindelijk besloten de 
bijdrage niet nu te betalen, maar werd 
bericht dat "wanneer de vereeniging nog 

eens een paar jaar zal bestaan, de raad 
niet ongenegen zal zijn Uw nog eens te 
herhalen verzoek in gunstige overweging 
te nemen".21 De gemeente had immers bij 
het eerder gehouden muziekfeest bij de 
oprichting heus belangstelling getoond 
voor de vereniging. 

De muziekvereniging gaf de moed niet op. 
In april 1925 vroeg zij vergunning aan het 
gemeentebestuur om de muziektent te 
mogen plaatsen op een zogenaamd stukje 
woeste grond, gelegen nabij het gemeente
huis aan de Raadhuislaan. Het college van 
Burgemeester en Wethouders antwoordde 
het volgende: "Dat door u bedoeld wordt 
de tuin behorende bij de onderwijzerswo
ning. Aangezien bedoeld stuk grond in 
gebruik is bij den heer D. van Santen, moe
ten wij opmerken, dat u zich allereerst met 
uw verzoek moet wenden tot genoemd 
persoon. Bestaan bij hem geen bezwaren, 
dan zou kunnen worden overwogen of het 
gemeentebestuur daartoe bereid is, en zo 
ja, onder weike voorwaarden."3' 
Het bestuur van de vereniging zocht hierop 
verder naar een geschikte locatie, en vond 
deze al spoedig op een stuk grond van de 
heer jonkheer Martens van Sevenhoven. 
Hij gaf het bestuur toestemming "tot 
gebruik van den berm, sloot en een stukje 
weiland op den hoek van de Spoorlaan en 
Loenenschen weg". 
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De muziektent op de 

nieuwe (huidige) locatie, 

na 1945, aan de 

Raadhuislaan hoek 

Lindengracht. 

Coll. W.Mooij. 

Burgemeester en wethouders werden ver
zocht nu spoedig vergunning tot de bouw 
van een muziektent te verlenen, zodat het 
bestuur aan de eigenaar kon meedelen dit 
stukje land al of niet te aanvaarden. 

Toch een vergunning 
Zes weken later, op 23 juli 1925 werd 
aan het bestuur van de muziekvereniging 
'De Vecht' de vergunning verleend om 
"op de hoek van de Vreelandsche laan, 
hoek Loenense weg, kadastraal bekend 
gemeente Vreeland, sectie B, nr 374, een 
muziektent van hout met riet gedekt (te 
plaatsen), onder voorwaarde, dat de toe
gang tot de muziektent vanaf de wegzijde 
worde voorzien van een degelijk goed 
afsluitbaar hek, dat het uitzicht op de twee 
bovenvermelde wegen onderling zoo min 
mogelijk in het belang van het verkeer 
worde belemmerd". De Vreelandse kunste
naar/ontwerper CA. Lion Cachet wordt 
vaak genoemd als ontwerper van de 
muziektent. Dit is vooralsnog niet met 
honderd procent zekerheid vast te stellen, 
daar de bouwtekeningen van de hand van 
bouwkundige H.Boers zijn.4' 
Hierop komt de naam van Lion Cachet 
ook niet voor. Hij heeft echter vrijwel 
zeker de gestileerde trompet van zink 
boven op het dak ontworpen. 

Openingsconcert 
Door middel van een verloting en een 
bazaar werd het geld voor de bouw bijeen 
gebracht: 1455 gulden. De tent werd 
voorzien van stoelen, een kleed om de tent 
gedeeltelijk te kunnen afsluiten en twee 
vlaggenstokken met gedraaide druiven en 
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een katrol: een voor de Nederlandse vlag 
en een voor de Provincievlag. De houten 
constructie droeg een rieten dak, dat 
bedekt werd door rietdekker Driessen. 
De opening werd gevierd op 3 augustus 
1925 met de eerste van een reeks van vele 
zomerconcerten. Voorafgaand aan het 
concert had Juffrouw Clasie de tent 
officieel geopend door met een antieke 
schaar een lint door te knippen. Juffrouw 
Clasie was de huishoudster van de heren 
Blatt, bewoners van Vreedenhorst aan de 
Bergseweg en grote sponsors van het 
eerste uur van de muziekvereniging. 
Niet alleen de vereniging zelf, maar ook 
verenigingen van naburige dorpen brach
ten in de tent gedurende tientallen jaren 
concerten ten gehore. 

Verhuizing 
In de loop der jaren bleek de locatie van de 
tent echter minder geschikt: de Spoorlaan 
fungeerde als een soort trekgat, waardoor 
het in en rond de tent, precies aan het ein
de van deze laan gelegen, vaak tochtig en 
winderig was voor zowel de muzikanten als 
voor het publiek. Op 3 april 1945 diende de 
muziekvereniging dan ook een verzoek in 
bij het bestuur van de gemeente Vreeland 
om de tent te mogen verplaatsen naar een 
pleintje midden in het dorp, kadastraal sec
tie A no. 1072, welk terrein eigendom van 
de gemeente was. Het gemeentebestuur 
won advies in bij de Vreelandse gemeente
opzichter. Het feit wil dat H. Boers, die de 
ontwerptekening van de tent vervaardigd 
had, deze functie inmiddels vervulde . 
Hij had met recht dus 'kennis van zaken'. 
Binnen twee weken gaf hij zijn visie in een 
uitgebreide brief.5' Hij gaf het gemeente
bestuur ernstig in overweging een andere 
plek uit te kiezen, omdat op dit pleintje 
namelijk de dorpspomp, een meidoorn 
en een appelboompje stonden. 
Met name dit boompje was van belang, 
daar deze geplant was op de huwelijksdag 
van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins 
Bernhard. Het plan was om op de stam van 
dit appelboompje een wilde appelboom te 
enten, die oranje vruchten zou dragen. 
Bovendien vond Boers het pleintje veel te 
klein en was hij bang dat de muziektent 'tot 
ergernis van publiek en vereeniging' een 
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voortdurende speelplaats zou worden van 
de jeugd waardoor extra politietoezicht 
nodig zou zijn. Boers adviseerde als alter
natieve locatie dan ook het naast het plein
tje gelegen weiland van Jonkheer Martens 
van Sevenhoven. Slechts indien deze geen 
goedkeuring zou geven, zou de tent op 
de gewenste gemeentegrond geplaatst 
mogen worden , maar dan wel onder 
enkele strikte voorwaarden. Zo moesten 
de dorpspomp, de meidoorn en het 
koninklijke appelboompje op deskundige 
wijze verwijderd en opnieuw opgesteld c.q. 
geplant worden en mocht de tent de 
toegang tot de percelen op de voormalige 
Sophia's hoeve niet belemmeren. 
De huurprijs van het stuk grond zou 
2,50 gulden per jaar bedragen. 
Blijkbaar gaf Martens van Sevenhoven 
geen toestemming voor de bouw van de 
muziektent, want nog in hetzelfde jaar, 
1945, vond - na een deskundige afbraak -

de wederopbouw van de muziektent plaats 
op de huidige locatie aan de Raadhuislaan 
op de hoek met de Lindengracht. 
De verplaatsing bleek een kostbare 
aangelegenheid, die de verenigingskas 
met 450 gulden deed slinken. 
Vanzelfsprekend was dit houten bouwwerk 
met rieten dak nogal onderhoudsgevoelig. 
Om aan de hoge kosten van het onder
houd te ontkomen, wilde het bestuur van 
de muziekvereniging in 1957 de tent aan 
de gemeente overdoen. Pas tien jaar later 
besloot de gemeenteraad inderdaad de 
grond onder de muziektent, en daarmee 
ook de tent zelf, over te nemen. 
De gemeente bekostigde in 1969 nieuwe 
funderingen, waarbij echter naar voren 
kwam dat de tent nog steeds eigendom 
van de muziekvereniging bleek te zijn. 
Het manco in deze juridische constructie 
is niet duidelijk. Uiteindelijk werd in 1970 
de gemeente definitief eigenaar van de 
muziektent en is dat tot op de dag van 
vandaag. 

Concerten worden er niet meer gegeven, 
maar de muziektent blijft een mooi en 
beeldbepalend element in het Vreelandse 
dorpsgezicht. 

Juliette Jonker-Duynstee 
Willem Mooij 

BRONNEN: 

S.A.V.V., Archief gemeente Vreeland en 
Uitgave t.g.v. het 75 jarig bestaan van muziekvereniging 
"De Vecht", 1998 

NOTEN: 

1) SAW, Archief gemeente Vreeland, inv.nr. 278, brief 
van muziekvereeniging 'De Vecht' aan 
Burgemeester, Wethouders en Raadsleden der ge
meente Loenen d.d. 6 november 1924. 

2) SAW, Archief gemeente Vreeland, inv.nr. 328, brief 
van het gemeentebestuur Vreeland, d.d. 26 januari 
1925. 

3) SAW, Archief gemeente Vreeland, inv.nr. 328, brief 
nr. 104. 

4) Hendrikus Boers (Rheden 21 december 1896-20 
oktober 1971 Loenen) woonde in Amstelveen toen 
hij de bouwtekening voor de muziektent maakte (zie 
Amstelveen boven de signatuur). In 1926 kwam hij 
naar Loenen om te werken ten kantore van architect 
H.A.J.F. Hissink, Rijksstraatweg 96. 

5) SAW, Archief gemeente Vreeland, brieven van het 
bestuur van de muziekvereniging respectievelijk ge
meenteopzichter J.C.Boers d.d. 3 en 18 april 1945. 

Detail van de 
bouwtekening door 
H. Boers 
(archief gemeente 
Vreeland: inv.nr.279) 

H. Boers, bouwkundige 
en maker van de 
bouwtekening van 
de muziektent. 
Coll. W. Mooij. 
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Literatuursignalering 

In de rubriek literatuursignalering wil de 
redactie van de Vechtkroniek de lezer in 
kennis stellen van al langer bestaande of 
nieuw verschenen publicaties met betrek
king tot de geschiedenis in het algemeen 
en de gemeenten Loenen, Nigtevecht en 
Vreeland in het bijzonder. Door de biblio
grafische informatie van de boeken te ver
melden en de inhoud kort te bespreken 
verwacht de redactie in een behoefte bij 
de lezer van de Vechtkroniek te voorzien. 

hiwntitris 
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INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN 
HET GERECHT, DE MUNICIPALITEIT EN 
DE GEMEENTE VREELAND, 1574-1964 / 
F.E. Brouwer en C.J. de Kruijter : Loenen : 
Streekarchivariaat Vecht en Venen, 2006. 

Met deze inventaris is het volledige archief 
van de voormalige gemeente Vreeland 
over de periode 1574 -1964 toegankelijk 
gemaakt voor onderzoek. 
Eens bestond het archief uit stapels losse 

stukken en naargeestige dozen vol met 
oude papieren. De archivisten van het 
Streekarchivariaat hebben het archief 
systematisch geordend, de stukken 
beschreven en zuurvrij verpakt. Historici, 
genealogen en andere geïnteresseerden 
in de geschiedenis van Vreeland en de 
Vechtstreek vinden via deze inventaris 
hun weg in het archief. De index op 
persoon- en geografisch namen maakt 
het zoeken nog makkelijker. 

JAARBOEKJE 
2006 

'XIFTARIAKE 

JAARBOEK 2006 VAN HET OUDHEID
KUNDIG GENOOTSCHAP NIFTARLAKE / 
Red. J. Jonker en drs. E. Munnig Schmidt. 
- Loenen: Niftarlake, 2007. 
ISBN 978 90 6550 990 1 

Het is altijd weer uitkijken naar het nieuwe 
Jaarboek van het Oudheidkundig Genoot
schap Niftarlake. Ook het Jaarboek 2006 is 
weer rijk gevuld met onder andere een arti
kel over de beeldhouwers en stuckunste-
naars Van Logteren in De Vechtstreek. 
In het onderzoeksverslag Herfsttij der 
buitenplaatsen wordt de problematiek 
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van de verdwenen buitenplaatsen in de 
Vechtstreek aan de orde gesteld. 
Voor de lezers van de Vechtkroniek is in 
het bijzonder het artikel over de Polder 
Dorssewaard te Vreeland informatief. 

OVER DE VECHT / 
Herman H. van Doorn (fotografie) en Loekie 
Schwartz (tekst). - Schiedam ; Scriptum 
Publishers, (2006). - ISBN 90 5594 437 8 

DE BOVENKANT VAN UTRECHT / 
Karel Tomeï (fotografie) en Rob van der 
Poel (tekst). - Schiedam : Scriptum 
Publishers, (2006). - ISBN 90 5594 494 7 

Deze beide uitgaven bestaan bijna uitslui
tend uit foto's. De provincie Utrecht en 
vooral de Vechtstreek worden via honder
den afbeeldingen aan de lezer voorgescho
teld. Fraaie recente luchtfoto's geven een 

beeld van het steeds veranderende land
schap en de steden en dorpen in de regio. 
De Vechtstreek in verschillende jaargetijden, 
dorpsgezichten, de statige buitenplaatsen, 
stedenbouw, natuur, alles komt aan bod. 
Beide boeken zijn voorzien van een zowel 
Nederlands- als Engelstalige inleiding. 

F.J. V A N R O S S U M 

U CHATTEL 

EJ. VAN ROSSUM DU CHATTEL 1856-1917 
J. G. van Rossum Du Chattel. - Venlo; 
Belfeld : Van Spijk Arts Projects, 2006. -
ISBN 90 6216 499 4 

Fredericus Jacobus van Rossum du Chattel 
was schilder en aquarellist van landschap
pen en voornamelijk watergezichten. 
Hij behoort tot de tweede generatie van be
langrijke meesters van de Haagse School. 
Hij woonde en werkte aan de Vecht in 
Vreeland van 1882-1885 waar zijn belang
rijkste werken ontstonden. Hij wordt wel de 
ontdekker van de Vecht genoemd vanwege 
de Vecht en het omringende landschap als 
onderwerp en Nederlandse variant van het 
impressionisme. Het eerste deel van deze 
monografie schetst een beeld van het leven 
van de kunstenaar en het tweede gedeelte 
bestaat uit een overzicht van zijn belangrijk
ste werk. Het boek bevat veel afbeeldingen 
van het Vechtlandschap zowel in kleur als in 
zwartwit. 

Jaap Berghoef 
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Het raadhuis van Kronenburg 

Op deze foto uit circa 1914 zien we enkele 
personen voor de veranda van het 
Raadhuis van Kronenburg, gelegen bij de 
bocht van de Rijksstraatweg te Loenen 
(tegenwoordig het hoofdkantoor van 
Tupperware). Dit gebouw werd rond 1710 
gebouwd als logement en dankt zijn naam 
aan het feit dat schout en schepenen van 
het gerecht Kronenburg hier regelmatig 
vergaderden. Hiertoe huurden zij er twee 
kamers. Voor het gebouw staan de loge
menthouder met zijn vrouw, zoon en twee 
personeelsleden. Het betreft Arie Pieter 
Leeuwenhoek (geb. 11 februari 1889 te 
Gouda), die hier in 1912 logementhouder 
en stalhouder was geworden. Daarvoor 
was hij knecht geweest bij Jacobus van 
Nes, die eveneens een logement en stal 
bezat, aan de huidige Rijksstraatweg 106. 
Naast hem staat zijn vrouw Fijtje van 
Waveren, die in 1892 in Loenen was 
geboren en woonde op Runderlust. 
Zij trouwden in 1913, en binnen het jaar 
werd hun zoon Jacob geboren, hier op 

,,Het Raadhuis van 
Kroonenburgh". Loenen ad. Vecht, 

LOGEMENT 
STALHOUDERIJ. 

Telef. No. 13. 

- NOTA -
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de arm van zijn moeder. Naast Fijtje staan 
Jo van Hestoren (geb. 15 september 1899 
te Loenen) en Wilhelmina Sara de Koning 
(geb. 17 mei 1879 te Maarssen). 
Sara was getrouwd met Petrus van Riet, 
die koetsier was bij Leeuwenhoek. 
Leeuwenhoek bezat als stalhouder ook 
enkele paarden; in 1915 waren dat er drie. 
Bij de boom ligt een zogenaamde 
schampsteen, tegen beschadiging van 
de boom door te kort door de bocht 
gaande rijtuigen. 

Willem Mooij 
Juliette Jonker-Duynstee 


