
3. RHCVV te Breukelen, Archief gemeente Vreeland
(1574-1964), correspondentie 1928-1930.

4. RHCVV te Breukelen, Archief gemeente Loenen (1819-
1943), correspondentie 1928-1930.

5. Streekarchief Gooi- en Vechtstreek te Hilversum,
Archief gemeente Loosdrecht (1592-1945), raadsno-
tulen 1928 en 1929 en correspondentie 1928 en 1929.

Huize Calorama (komt ook voor als
Kalorama) in de buurtschap Oud Over was
in de negentiende eeuw eigendom van on-
der meer Titus de Meester. Hij was één van
de vennoten van de glasfabriek, eveneens
gelegen aan de oostkant van de Vecht in de
bocht van de rivier tussen Loenen en
Vreeland op het terrein van Oostervecht.
Het rijtje woningen op die plek, de huidige

glashut, herinnert nog aan de tijd van de
bloeiende glasindustrie in Oud Over, vóór
1952 behorend tot de gemeente
Loosdrecht. Titus de Meester, bewoner van
de zogenoemde Herenhofstede ‘Calora-
ma’, overleed op 24 oktober 1879. Hij was
sinds 1848 gehuwd met Catharina
Henriëtte Cornelia de Ranitz. De glasin-
dustrie stond in die tijd bekend onder de
firmanaam ‘Van der Mersch en de Meester’
en bestond uit “twee glasfabrieken, benevens
pottenbakkerij met annex kantoor en drie hou-
ten loodsen, drie flessenschuren, vijf blokken
huizen waarvan één ingericht tot zeven wonin-
gen, één tot vijf woningen, één tot twee wonin-
gen, één tot zes woningen en één tot tien wonin-
gen, allen met derzelver erven en daarop staan-
de bomen, hakhout en verdere opstal, alles gele-
gen bijelkander op Oudover onder de gemeente
Loosdrecht aan de rivier de Vecht.” De illustra-

52

ve
ch

tk
ro

ni
ek

 3
7

Huize Calorama in Oud Over



tie van het huis zonder aanbouw links en
rechts (foto omstreeks 1910) geeft de situ-
atie ten tijde van De Meester weer. In 1908
kwam het huis in bezit van mr. J. Kappeyne
van de Coppello (1854-1920), onder meer
stadsadvocaat van Amsterdam. Zijn zoon
mr. dr. N.J.C.M. (Nico) Kappeyne van de
Coppello,  geboren 21 januari 1902, was de
volgende eigenaar en woonde er tot zijn
overlijden op 17 februari 1992. Voor 1920
is het huis vergroot: aan de noordkant
(links) met de uitbreiding van het keuken-
gedeelte met daarboven enkele slaapver-
trekken en na 1920: aan de zuidkant
(rechts)  met de aangebouwde werk- en mu-
ziekkamer (zie foto omstreeks 1970). Het
huidige adres is Oud Over 59; het pand
heeft na 1992 de oorspronkelijke naam te-
ruggekregen: Vecht en Lommer.

Willem Mooij
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