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Vakantie op 'Vredenhorst' 

Emmy Gehlen voor een boom 

aan de voorkant van het huis, 

1910. 

Tussen 1910 en 1915 logeerde Emmy Gehlen 
(1906-1990) regelmatig op huize Vredenhorst 
aan de Vecht in Vreeland (nu Bergseweg 18). 
De toenmalige bewoners waren mr. Hendrik 
Pouw (1852-1935) en Jacoba Pouw-Sulpke 
(1857-1928). 
Van haar vakantiebelevenissen maakte Emmy 
Gehlen aantekeningen. Kees Beelaerts van 
Blokland, de huidige bewoner van Vredenhorst, 
maakte hieruit een selectie voor de Vechtkro-
niek. 
De aantekeningen werden beschikbaar gesteld 
door mw. M.E.A. Gehlen. 

„Vreeland, het dorp aan de Vecht waar grootpa 
en grootma enige jaren een buiten hadden voor 
de zomermaanden. Daar heb ik mijn meest 
intens beleefde vreugden leren kennen. Ik zou 
dat buiten nog kunnen beschrijven, centimeter 
voor centimeter. Zalige zomers waren dat, voor 
mij bijna niets dan zonnige, stralend zonnige 
dagen. Regen kan ik mij alleen herinneren als 
een weldadig geruis op de bladeren buiten, 
wanneer je 's avonds in bed lag. Een enkele keer 
maar. Was het weer toen zo veel mooier dan 
tegenwoordig? Of ziet een kind dat anders? 
Maar we waren toch altijd de hele dag buiten!" 

„De aankomst op zichzelf was al een feest. De 
trein, natuurlijk een boemeltje. En Vreeland 
had nog een eigen stationnetje dat zelfs niet 
gekoppeld was met Loenen. 
Eerst moesten we dan het kanaal oversteken. 
Dat gebeurde met een veerbootje, een roeiboot, 
waar de veerman de riemen 'pwieiet-sssjjj' door 
het water trok. Aan de overkant stond het rij
tuig dan te wachten, waarmee wij werden afge
haald, een open landauer of soms een brik. 
Grootpa had ze allebei. Het was natuurlijk het 
heerlijkst als je op de bok mocht zitten en zelf 
de leidsels in je hand mocht voelen. De paarden 
waren bruin of zwart, heel mooie dieren. 
Eerst draaiden we over de ophaalbrug over de 
Vecht, dan even door het dorp en tenslotte een 
heel eind langs de Vecht, waarbij we eerst langs 
een melkfabriek (nu Van Leers Vatenfabriek, 
KBvB) kwamen. De weg was maar smal. Links 
een laag dijkje met het jaagpad, waarlangs de 
platte trekschuiten getrokken werden, die over 
de Vecht voeren. Soms gebeurde dat door een 
paard, maar vaak ook door een man of zelfs een 
vrouw, die dan zwaar in een riem hingen, die 
over hun borst geschoven was. 
Rechts van de weg een sloot met bloeiende ber
men, zoals ook het dijkje bloeide. Het was niet 
mogelijk, dat twee wagens op die weg elkaar 
passeerden, zeker niet, als een ervan een hooi
wagen was, wat in die vakantietijd vaak voor
kwam. Wat rook zo'n volbeladen wagen heer-
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lijk. Het hooi, de drogende klaver, ertussen. 
Een heel speciale geur. Het bewijs dat we daar 
'met vakantie' waren. 

Aan de sloorkant waren soms kleine verbredin
gen van de weg gemaakt, uitwijkplaarsen, waar 
de wagen of het rijtuig maar even moest blijven 
wachten, tot de tegenligger voorbij was. Rusrig 
ging dat. Dat deed men gewoon. Niemand had 
nog haast in die tijd." 

„Aan de Vechtkant waren hier en daar aanleg-
steigertjes in het water gebouwd. Ook tegen
over grootpa's huis was zon steiger. Merkwaar
dig, dat geen van de kinderen er ooit naar 
getaald heeft daar te gaan 
spelen. Dat kwam dood
eenvoudig niet bij je op. 
Wij hadden de achtertuin 
tot onze beschikking, vol 
met mogelijkheden. Een 
keer zijn we met zijn allen 
in een roeiboot gestapt en 
naar Breukelen geroeid, 
waar de firma Matthes 
zijn bijen had en de 
honingpotjes vulde. Mijn 
eerste kennismaking met 
bijenkorven en sindsdien 
een onvervulde wens, 
zoiets ook te bezitten, de 
geur, het gezoem, de 
bedrijvigheid van de bij
en. Ik houd nog van bij
en. 

Dan tegenover het vlon-
dertje over een smalle oprit over de sloot aan de 
rechterkant, het hek. Een mooi groen en wit 
houten hek met spijlen, dat in twee helften 
openslaat, zodat het rijtuig er juist doorheen 
kan. Op een dikke balk aan de bovenkant de 
naam 'Vredenhorst'. Daar reden we in en dan 
meteen met een zwaai naar rechts, kwamen we 
voor het huis terecht. Grootma en tante ston-
den ons al op te wachten. Iedereen probeerde 
natuurlijk tegelijk uit het rijtuig te klimmen en 
hen om de hals te vliegen. Heerlijk daar weer te 
zijn!" 

„Huis Vredenhorst stond midden in een grote 
tuin. Dat was natuurlijk het belangrijkste. 
Zoveel zon en ruimte en lucht om naar harte

lust in te spelen. Hij viel vanzelf in twee stuk
ken uiteen: de voortuin, grasveld met een rij 
knolbegonia's langs de rand en hoge bomen, die 
je zelfs vanuit de trein al kon zien, een witte 
houten bank tegen het huis met was houten 
klapstoeltjes en een tuintafeltje, dat was voor de 
grote mensen. Het deed daar wat somber en 
vochtig aan. 

Veel belangrijker was in onze ogen de tuin ach
ter en naast het huis, waar altijd de zon scheen, 
en waar ontelbare mogelijkheden waren om te 
spelen, een groot grasveld, massa's rozen, een 
leuk prieeltje, ontelbare vruchtbomen en strui
ken: appels, peren, pruimen, hazelnoot, moer

bei, bessen, frambozen, kruisbessen en Japanse 
wijnbes. Verschillende sloten met eenden en 
jonge eendjes, paden tussen en langs dat alles, 
zelfs een heel speciaal 'speelweggetje' met 
schommel, klimpalen, rekstok, ringen en een 
grore zandhoop, en het 'ezelweggetje', afgegren
deld met een balk aan elke kant, waar een ezel
tje liep, waarop je kon rijden, of dar je de ezel-
wagen kon laten voorttrekken. 
Links langs de achtertuin was nog een rij van 
kippenhuizen, zo groot, dat je er rechtop in kon 
staan, met in het midden een nog hogere, nog 
ruimere volière, waar grootpa's vogeltjes 's 
zomers mochten rondvliegen. Er waren er dan 
zelfs nog meer dan in Amsterdam: pauwen en 
fazanten. In een volière links tegen de zijkant 

Emmy Gehlen (zittend) en 

Cuba Gehlen (staand) bij tb 

kippen, 1911. 
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van het huis, huisde een ekster en aan de rech
terkant was een broeikasje gebouwd, waarin 
druiven groeiden." 

„Als je bij aankomst niet voor het huis afgebo
gen was, maar rechtuit gereden zou zijn, langs 
de achterkant van de kippenhuizen, zou je uit
gekomen zijn bij de stal en het koetshuis en een 
schuurtje waar de ezelwagen in bewaard werd. 
Tussen die twee gebouwen, was een stuk schut
ting, als afsluiting van de weg, met een deurtje, 
dat naar de moestuin leidde. Alle soorten 
groenten groeiden daar, genoeg voor alle bewo
ners en hun gasten en bovendien voor de 
inmaak, waar de kinderen 's winters ook nog 
van profiteerden met hun gezinnen. Er stonden 
daar ook allerlei soorten snijbloemen: asters, 
chrysanten, flox, lathyrus en wat niet al. Wat 
een gelegenheid om te spelen, je fantasie de 
vrije loop te laten gaan. Neen, voor verveling 
hoefde je daar niet bang te zijn. 
Van de vroege ochtend tot de late avond waren 
we bezig. Helpen de kippeneieren te rapen, de 
kippen te voeren, kijken naar de jonge eendjes. 
De biggetjes, die soms in de wei achter de tuin 
rondscharrelden, een boek naspelen in onze 
speelweggetjes, kettingen rijgen van madeliefjes 
of de stengels van paardenbloemen, groente
winkeltje spelen, met verschillende grasbloe-
men, waarbij het fluitekruid prachtige bloem

kool opleverde. 

Meeharken met de tuinman, of zijn dochter, 
die hem soms hielp. Croquet spelen op een van 
de paden, of Jeu de Grace waarbij je elkaar klei
ne hoepeitjes toe gooide, die je op een stokje 
moest opvangen en alles bekijken wat er leefde 
en groeide en bloeide in die tuin. We hebben 
eens een wedstrijd gehouden met slakken, wel
ke slak zou het eerst een paal opgeklommen 
zijn? 

Met de inmaak moest ik soms helpen, boontjes 
breken enz. Dat gebeurde in de achtertuin, 
onder de moerbeiboom, vlak achtet het huis, 
zodat je toch lekker buiten was. En als er jam 
gemaakt werd, wemelde het eromheen altijd 
van de wespen. Daar moest je voor oppassen en 
grootma probeerde ze dan te vangen in een 
emmer met azijn. Eens was er moerbeienjam 
gemaakt, het zag er heerlijk uit, maar toen we 
het op de boterham zouden proeven, was het zo 
hard geworden, dat het onmogelijk uit het pot
je te ktijgen was." 

„Ergens stond ook een broedmachine. Dat was 
leuk, eerst de moeite, die de kuikentjes deden 
om uit de schaal te komen en dan nat en wel, 
doodmoe, ernaast terecht te komen en tenslot
te, helemaal donzig opgedroogd en piepend 
rond te trippelen. De eerste keer toen ze uit
kwamen, bleek dat de kunstmoeder, waar ze bij 

In de tuin achter het huis 

Vredenhorst (vJ.n.r.): 

grootmoeder Pouw, moeder 

Gehlen, grootvader Pouw, 

Coba en Emmy Gehlen, 

1911. 
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maa 
een 

gezet moesten worden (een installatie met een 
petroleumkachekje en wollen lappen) nog niet 
was aangekomen. Dat was wat! Ja en toen zat 
gtootma de hele dag op een stoel met al die 
eendagskuikentjes onder een wollen doek op 
haat schoot." 

„Grootma was dol op rozen en zij was er ook 
heel vaak mee bezig. Elke dag liep ze er hele-

I langs, een spanen mandje op een stok met 
punt, die ze overal in de grond kon prik

ken, mee, om daar alle uitgebloeide rozen in te 
deponeten. 

Grootpa's grootste liefhebberij bleven zijn 
vogels. Van hem is nog een mooi vogelverhaal 
bekend: Hij was eens op het 'Amstelveld', de 
Amsterdamse rommelmarkt, waar hij dikwijls 
allemaal gekke dingen kocht, toen hij daar een 
vogelkoopman zag staan, mer een hele massa 
kleine hokjes met vogeltjes. Dat was grootpa's 
vogelhart te bar. Hij kocht ze allemaal en tot 
stomme verbazing van koopman en publiek, 
deed hij alle deurtjes open en gaf de diertjes de 
vrijheid. 

De ekster naast het huis vloog ook af en toe vrij 
rond, en die vogel had het speciaal op "Zus" 
voorzien. Als we aan het eten waren, vloog hij 
de kamer in, regelrecht op haar af en pikte de 
brokjes brood van haar bord en zelfs uit haar 

vingers om er dan roetsj mee weg te vliegen." 

„Het prieel stond aan het eind van het grasveld, 
lichtgroen geverfde rechte ijzeren buispilaartjes 
met erboven een rond ijzeren puntdak. Rond
om was een oranje-geel-gestreepte canvasdoek 
gespannen, dat al naar de wind blies verhangen 
kon worden. Daar werd 's middags door de hele 
familie thee gedronken. Ook weer zo iets fijns 
en gezelligs. Overal om je heen geurde het en 
zongen en piepten de vogels. In de verte hoorde 
je het nasale getok-tok van de kippen, de wijan-
dottes, de leghorns, de krielkippen. 
Tegen etenstijd werd boven op het huis een bel 
geluid, die ons allen voor de maaltijd naar bin
nen riep. 

Wat mij van die vakanties is bijgebleven, 
bestaat wel voornamelijk uit geluiden, geuren 
en een alles overheersend geluksgevoel. 
Deze vakanties leken oneindig. Gek dat ik me 
wel onze aankomst daar herinner en alles wat 
we daar konden genieten, maar niet dat er toch 
telkens ook een eind aan gekomen moet zijn. 
Dat loste zich blijkbaar op in de eeuwigheid 
door de intensiteit waarin alles genoten werd. 
Je nam 'Vredenhorst' gewoon mee naar huis!" 

Kees Beelaerts van Blokland. 

Miesje Zeeman met Coba en 

Emmy Gehlen, 1910. 


