
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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