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U heeft weer een gevarieerd nummer van de Vechtkroniek in
handen, met vooral voor de ouderen onder u ongetwijfeld veel
momenten van herkenning. Zo kennen velen van u vast en zeker
nog (de verhalen over) Frank Mooij, een kleurrijke en belangrijke
persoon in het Loenense dorpsleven aan het begin van de twintigste eeuw. Een ander kleurrijk persoon, uit Vreeland, is de heer
Vermaat. Hij wordt volgende maand honderd! En dat in goede
geestelijke en lichamelijke gezondheid. Om deze feestelijke
mijlpaal te vieren, heeft de interviewwerkgroep van de HKGL de
heer Vermaat geïnterviewd en gaat een volle eeuw leven aan u
voorbij in de bewerking van dit interview. Gelukkig leven ook
nog enkele hoofdfiguren uit het artikel over The Blue Ramblers,
een in Loenen beroemde swingband die in de jaren dertig en
veertig van de vorige eeuw furore maakte. Een écht wereldberoemde figuur was Napoleon, die in 1811 ook Loenen aandeed
tijdens een bezoek aan Nederland, U leest er alles over.
De literatuursignaleringen attenderen u op recente publicaties
die mede voor de historisch geïnteresseerden binnen onze
gemeente van belang zijn. Graag vraag ik uw aandacht voor het
inlegvel dat u in deze aflevering aantreft. U kunt hiermee voorintekenen op de kadastrale atlas van Loenen. Deze atlas bevat
een uitgebreide inleiding per kern en alle kadastrale kaarten van
de hele gemeente Loenen - dus naast die van Loenen aan de
Vecht/Nieuwersluis ook die van Nigtevecht, Vreeland en
Loenersloot- uit 1832. In dat jaar is in Nederland het Kadaster
ingevoerd en zijn zeer gedetailleerde minuutplans van het hele
land vervaardigd. U vindt in de Atlas enorm veel informatie over
o.a. gerechtelijke en bestuurlijke organisatie, (water)wegen,
kadastrale grenzen, grondeigendom en monumenten. Een uniek
naslagwerk, waarvan er slechts 300 gedrukt worden. Wees er
dus snel bij!
Namens de redactie, Juliette Jonker-Duynstee
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In gesprek met Klaas Vermaat
Dit jaar hoopt de heer Klaas Vermaat 100 jaar
te worden. Van 1940-1992 was hij werkzaam
in het boerenbedrijf in Vreeland en omgeving.
Op vrijdag 13 januari 2006 zochten twee leden
van de interview-werkgroep hem op in zijn
kleine gezellige huisje in Vreeland (adres
Vijverlaan 27a) om met hem te praten over zijn
lange werkzame leven.
Waar en wanneer bent u geboren?
Mijn naam is Klaas Vermaat en ik ben op de
zesde van de zesde van het jaar 1906 geboren, 6 juni 1906 dus. Dit jaar hoop ik met
God's hulp honderd te worden. Vooral dankzij
één van mijn dochters, Harmina, die nu 73
jaar is, woon ik nog steeds zelfstandig.
Zij onderhoudt mijn huis en zorgt ervoor dat
vader er netjes uitziet. Maar u vroeg mij waar
ik vandaan kom. Ik ben geboren en opgegroeid in Ameide, dat ten zuiden van Lopik
aan de rivier de Lek ligt. Mijn ouders waren
Pieter Cornells Vermaat en Janna Barneveld,
die allebei in 1875 geboren zijn. Het gezin van
mijn ouders bestond uit negen kinderen, van
wie er twee op jonge leeftijd zijn overleden.
Alleen mijn zuster Willemien, die nu 88 jaar
oud is, leeft nog. Zij woont in een verzorgingshuis in Ameide.

Klaas Vermaat. Foto 13 januari 2006.

Mijn vader was met hart en ziel boer. Hij kwam
uit een geslacht van boeren, van generatie op
generatie. Vader had een gemengd bedrijf,
landbouw en veeteelt dus, ter grootte van
10 à 12 bunder (hectare). Ook ik voel me nog
steeds "door en door" boer. Ik was het derde
kind in het gezin en werd geboren in een
bedstee aan de Prinsengracht in Ameide. Van
mijn vijfde tot mijn elfde jaar ging ik naar de
christelijke school. Ik had een leuke jeugd, kon
al heel jong melken, groeide op met de dieren
van de boerderij en trok regelmatig met vader
de polder in. Uit mijn jeugd herinner ik me nog
goed het grote volksfeest van 1913, toen de
100-jarige bevrijding van de Franse overheersing werd gevierd. Heel Ameide was versierd
en ook de paarden werden opgetuigd.
Een jaar later brak de eerste wereldoorlog uit.
Ons land bleef neutraal, maar tijdens de mobilisatie werden op onze boerderij drie ruiters
ingekwartierd. Ook werden er -net als in vele
andere Nederlandse n ezlnnen- kinderen uit
België, dat wel in oorlog was, ondergebracht.
In die tijd spraken wij van Belgische vluchtelingen.
Op elf-jarige leeftijd ging ik van school om te
gaan werken op de boerderij. Dat was heel
gewoon in die tijd. Met veel plezier kijk ik
terug op mijn jeugd. Met mijn vrienden heb ik
een goede tijd gehad: we haalden kattenkwaad uit, gingen slootje springen en gooiden
elkaar daarbij in het water. Wij moesten onze
sokken dan goed uitwringen, want we mochten natuurlijk niet met natte voeten thuiskomen. Eén van hen, Cornells Oskam, is tot aan
zijn dood mijn beste vriend gebleven. Hem
kende ik al vanaf de eerste dag, dat wij naar
school werden gebracht. Ik herinner me nog
dat Cornells toen onbedaarlijk zat te huilen!
Toen mijn vrienden en ik ongeveer zestien jaar
oud waren, begonnen wij naar meisjes te
kijken. Vooral op de zondagen was daar gelegenheid voor. De meisjes gingen 's middags
naar catechisatie, de jongens 's avonds. Eén

koeien en het nodige gereedschap, dat op
boedeldagen was gekocht. Maar die eerste
winter was streng, de koeien stonden in de
stal zelfs met ijspegels aan hun neus.
De eerste jaren waren moeilijk, het was crisistijd. Zes jaar woonden wij in Middelkoop,
daarna nog vier jaar op een gehuurde boerderij in Willige-Langerak aan de Lek. In de eerste
vier jaar van ons huwelijk werden drie dochters geboren: Janna, Magda en Harmina.
Twaalf jaar na Harmina werd er nog een dochter geboren (Sijtje) en tenslotte nog onze zoon
Piet.

Hef geboortehuis
van Klaas Vermaat
aan de
Prinsengracht in
Ameide.

van de meisjes viel mij in het bijzonder op:
Sijtje van Dieren. Ze kwam uit Tienhoven aan
de Lek, vlak bij Ameide en was daar op 21
december 1907 geboren. Op 5 september
1929 zijn wij getrouwd. De eerste winter van
ons huwelijk, 1929-1930, was bijzonder
streng, nog erger dan de beruchte winter van
1890, waar ik mijn ouders vaak over hoorde
praten.1)

De crisisjaren waren niet gemakkelijk.2) Toen
de tweede wereldoorlog uitbrak, werd het nog
moeilijker. De prijzen gingen omhoog. Voor de
oorlog betaalde ik 80 gulden huur per hectare
per jaar, terwijl de prijs in de oorlog in één klap
omhoog ging naar 120 gulden. Dat was niet
meer op te brengen. Ik moest wel stoppen
met het bedrijf.

In die tijd stond in de boerderijkrant een
advertentie van Krijn Driessen, een grote boer
uit Vreeland, die een knecht zocht. Twee
Wilt u ons iets vertellen over uw beroep en uwbroers van mij werkten daar al. Tijdelijk kon ik
'zetboer' worden op de boerderij aan de
eigen gezin?
Zuwe, waar wij gratis woonden en gratis melk
Zoals gezegd was ik met hart en ziel boer.
kregen. Na twee jaar moesten wij het veld
Mijn vader huurde voor ons een boerderij in
ruimen. Wij hadden geen contract. We huurMiddelkoop-Leerbroek. Ook gaf hij ons zes
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Het gezin van Pieter
Cornells Vermaat en
Janna Barneveld in
1943 bij hun 40jarig huwelijk.
De derde van links
is Klaas.
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Bij het 25-jarig
huwelijk van de heer
en mevrouw
Vermaat op 5 september 1954 in
Vreeland.
V.l.n.r. boven:
Magda, Sijtje,
Harmina en Janna,
en onder de heer
Vermaat, Piet en
mevrouw Vermaat.

den toen een huis aan de Boterweg (vroeger
nummer 31, nu na de verbouwing nummer
12). Het was eigenlijk een dubbel woonhuis
met aan de straatkant de voordeur van onze
buren en aan de rechter zijkant onze voordeur,
die wij via een gangetje konden bereiken (met
een pijltje aangegeven op de illustratie op
pag. 6). De kinderen sliepen op de bovenverdieping onder de dakpannen. Als het sneeuwde, lagen de sneeuwvlokken op de bedden.
Aan de kant van de Vecht hadden wij een

soort binnenplaatsje met een appelboom.
Tegenover ons huis stond de boerderij van
Van Zwieten met op het toegangshek de
spreuk: 'Ora et Labora (bid en werk). Na de
Boterweg hebben wij nog in het huis Spoorlaan 11 gewoond. Het bijzondere was dat ook
tegenover die woning een huis stond met
dezelfde spreuk: Ora et Labora. Toen wij het
huis aan de Boterweg betrokken, ging ik
werken als boerenknecht, er was werk
genoeg. Ik wil niet "stoffen" op mezelf, maar ik

Hef gezin in 1996:
V.l.n.r.: Janna,
Harmina, de heer
Vermaat, Magda,
Sijtje en Piet.

De boerderij aan de
Zuwe, nu helaas
vergane glorie.

had het vak van boer goed onder de knie.
In totaal heb ik bij twaalf boeren gewerkt. Eén
daarvan leeft nog, Gijs Boele. Bij hem heb ik
na mijn pensioenleeftijd nog 25 jaar geklust.

had, moest hij het gaan halen. Hij is zo verstandig geweest om niet terug te komen. De
Duitsers zijn met mij naar de boerderij van
Driessen gegaan, waar ze zich in de stal wat
hebben gewarmd. Van die gelegenheid maakHebt u nog herinneringen aan de oorlogstijd? te ik gebruik aan de zoon van Driessen, Jan,
In de hongerwinter, het was 14 januari 1945
te vragen mijn vrouw te gaan zeggen dat ik
en op die dag vroor het hard, werd ik bij een
was opgepakt. De Duitsers namen mij vervolrazzia door de Duitsers opgepakt. Het was
gens mee naar de fabriek van Van Leer, waar
vroeg in de morgen, toen ik op weg was om te nog meer mensen verzameld waren, ook
gaan melken bij Van Bemmel op de Zuwe.
enkelen uit Nigtevecht. Intussen was Jan bij
Piet de Haan ging op dat moment ook melons huis aan de Boterweg geweest om de
ken, hij op de boerderij "Groot Kantwijk".
slechte tijding te brengen. Mijn vrouw heeft
Omdat Piet zijn persoonsbewijs niet bij zich
wat eetgerei en scheerspullen meegegeven.

Het huis aan de
Boterweg. Met een
pijl is het gangetje
aangegeven, waar
zich de voordeur
van het gezin
Vermaat bevond.

De boerderij van
Van Zwieten met
rechts het toegangshek.

Tegen vier uur zijn we meegenomen naar een
onbekende bestemming. Mijn vrouw en de
kinderen stonden aan de overkant achter ons
huis en zagen, dat wij werden weggevoerd. Ze
zijn naar de Hoge brug gelopen. Daar lag een
boot klaar om ons over het Merwedekanaal
(nu Amsterdam-Rijnkanaal) naar Utrecht te
brengen, naar het gebouw Tivoli. Bij de voettocht van de boot naar Tivoli werd geschoten
op mensen, die probeerden te vluchten. Verv n l n p n ç y i i n u/p m o t h o o i wool qnrjpt-pn
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opgepakt waren, op de trein gezet voor een
reis van vier dagen en vier nachten. We zaten
met acht mensen in een coupé, werden redelijk behandeld, kregen voldoende te eten en af
en toe gelegenheid voor een sanitaire stop.
Na vier dagen kwamen wij aan in Florisdorf,
een voorstadje van Wenen. Daar werden we
ingekwartierd in een groot gebouw, het Lager.
Wij stonden onder bevel van een "Rotteführer", moesten sneeuwruimen, rangeerterreinen
schoonhouden en bomtrechters vullen, die
waren ontstaan door bombardementen. Dat
werk moest vaak 's nachts gebeuren.
Aan het einde van de oorlog werd het Lager
gebombardeerd. Alle gevangenen werden
toen bij particulieren ondergebracht. Op 21
april zijn we door de Russen bevrijd. Die dag
herinner ik me nog precies, het was op een
zondag. Onze bevrijders kwamen te paard het
dorp ingereden met hun geweren in de aanslag. Op 10 mei konden we naar huis terugkeren. Met mijn werk voor de Duitsers heb ik
ook wat geld verdiend. Bij vertrek bezat ik 300

Mark. Als dank voor de goede zorgen heb ik
bij mijn gastgezin 200 Mark achtergelaten. Het
geld had ik onder een emmer gelegd. Na drie
jaar kreeg ik een bedankbrief, die in het
Nederlands geschreven was: twee weken na
mijn vertrek hadden ze het geld gevonden.
Het contact met deze Oostenrijkse familie
bestaat nog tot op de dag van vandaag!
De reis naar huis duurde lang, pas op 16 juni
kwam ik in Vreeland aan. We reisden op open
vrachtauto's van het ene naar het andere
dorp. Telkens moesten we overstappen. Toen
ik in Vreeland aankwam en naar huis liep,
stond Jaap van Groen, de timmerman, aan de
andere kant van de Vecht te roepen: "Vermaat
je hebt een dochter!". Eén dag voor

Het interieur van de
hervormde kerk in
Vreeland.

Foto van een domino-spelletje van de
heer Vermaat.
De heer Vermaat
aan het werk met
het haren van de
zeis.

mijn thuiskomst, op 15 juni, was onze dochter
Sijtje geboren. Toen ik dichtbij huis kwam, liep
ik dominee Kuilman tegen het lijf en 'k zei

tegen hem: "Zeg maar tegen iedereen dat
Vermaat weer thuis is". Mijn vrouw hoorde dit,
omdat het raam van de slaapkamer open
stond. "Daar is vader" zei ze tegen de kinderen. Dat was me een mooie thuiskomst!!!
In Oostenrijk heb ik heel vaak voor mijn gezin
gebeden.
Hebt u buiten uw werk nog hobby's en nam u
ook deel aan het verenigingsleven in Vreeland?
Wij hebben altijd hard moeten werken. Voor
hobby's was niet veel tijd, maar ook geen geld
beschikbaar. We hebben zuinig geleefd. Ik
verbaas me erover dat de kinderen tegenwoordig allemaal een fiets hebben en met
verjaardagen zulke grote cadeau's krijgen.
Toen ik jong was, kregen we op de verjaardag
een speculaasje. Toch heb ik heel fijne herinneringen aan mijn jeugd. Via het Landbouwschap geniet ik nog een klein pensioen.
Tijdens het interview vraagt de heer Vermaat
(als grapje) of we al opschieten met het
gesprek, want met melkenstijd moet hij thuis
zijn.
Daarna ging hij verder met vertellen: Ons
gezin heeft nooit zo zeer deelgenomen aan
het sociale leven in Vreeland, behalve dan dat
wij zeer betrokken waren bij de hervormde
kerk. In 1950 ben ik gevraagd om als ouderling in de kerkenraad plaats te nemen.
Dat ambt heb ik "met God's hulp" twintig jaar
bekleed onder vier verschillende dominees:
8

De heer Vermaat in
z'n element.

H. Huting, die van 17 december 1950 tot 17
april 1955 in Vreeland stond, G.H. ter Schegget, van 05 juni 1955 tot 19 oktober 1958,
H.J. Smalbrugge, van 25 januari 1959 tot 17
oktober 1965 en C. Dijckmeester, van 24
oktober 1966 tot 24 maart 1973.
Wel was ik altijd een verwoed domino-speler,
soms speel ik het nog wel eens met mijn
dochter.
Als u terugkijkt op uw werkzame leven, wat
valt dan het meest op?
Dat ik mijn werk altijd met veel liefde heb
verricht: 's morgens altijd vroeg opstaan om
te gaan melken. Het melken moest op tijd
klaar zijn, omdat de melk op een bepaald
tijdstip werd opgehaald om naar de melkfabriek vervoerd te worden. Daarna kwam het
andere boerenwerk, zoals het hooien: eerst
moest het gras dan met een zeis gemaaid
worden. Regelmatig moest ik de zeis haren
(slijpen). Ook werd er wel gemaaid met
machines, die door paarden werden getrokken. Zelf heb ik nooit op een tractor gereden.
Een aantal jaren heb ik bij twee boeren tegelijk gewerkt, omdat ze zich niet een volledige
knecht voor de hele dag konden permitteren.
Ook aan die tijd denk ik met plezier terug. Ik
werkte graag en heb nooit het gevoel gehad,
dat ik onder een baas werkte, maar altijd
naast hem als zijn gelijke. Ik voel me nog
altijd een boer in hart en nieren. Pas in 1998,

toen ik 92 jaar oud was, ben ik opgehouden
met werken.
Op de laatste vraag of de heer Vermaat nog
iets leuks weet te vertellen antwoordde hij:
Mijn hele leven is leuk geweest. Helaas is mijn
vrouw 38 jaar geleden overleden. Maar ik
geniet nog elke dag van mijn kinderen, kleinen achterkleinkinderen. Vorig jaar is er zelfs
een achterachterkleinzoon geboren. Dagelijks
maak ik kleine wandelingen, waardoor ik veel
mensen ken en spreek. Gelukkig woon ik nog
zelfstandig. De warme maaltijden van Tafeltje
Dekje', die vanuit het verzorgingshuis 't Kampje in Loenen worden bezorgd, bevallen mij
prima.
We sluiten het gesprek af door de heer Vermaat te bedanken voor de hartelijke ontvangst
en dronken tot slot nog een kopje thee met
elkaar.
Riek Arink
Anneke Binnerts
Kees de Kruijter

MOTEN:
1 ) Zie over de strenge winter van 1890 in het rivierengebied
de roman van Herman de Man onder de titel 'De barre
winter van negentig'.
2) Zie hiervoor onder meer de roman 'Burgers in nood' van
H.M. van Randwijk.

Napoleon in Loenen
In 1795 werd de Republiek der Verenigde
Provinciën bezet door Frankrijk. De Franse
Tijd, die tot 1813 duurde, is in drie perioden in
te delen: tot 1806 heette ons land de Bataafse
Republiek, van 1806 tot 1810 het Koninkrijk
Holland en in 1810 werd het koninkrijk ingelijfd
bij Frankrijk. Tussen 181 Oen 1813 was de
voormalige republiek dus onderdeel van het
Franse keizerrijk. Na Parijs en Rome werd
Amsterdam tot de derde hoofdstad van het rijk
verklaard. Geen wonder dat keizer Napoleon
in die periode een reis naar Amsterdam wilde
ondernemen.
Loenen en de omwenteling van 1810
De omwenteling van 1810 werd in Loenen
helemaal duidelijk, toen de burgemeester,
Johannes Sanderson, een aanschrijving van
Jan van Styrum, landdrost van het departement Amstelland, ontving om de kerkelijke
voorgangers van alle godsdienstige gezindheden op te dragen in de openbare godsdienstoefeningen voortaan gebeden op te
zenden voor den Keizer der Franschen.1) In
opdracht van de heer Abbema, onder-prefect
van het arrondissement Amsterdam, maakte
de burgemeester op 7 augustus 1812 bekend, dat de geboortedag van Napoleon, 15
augustus, een heugelijke dag moest worden
die met uiterlijke vreugdebetooningen, maar
ook godsdienstig moest worden doorgebracht. Sanderson besloot, dat op die dag
des morgens van 10 tot 11 uuren de winkels
gesloten moesten worden en geduurende
dien tijd geene handel mocht worden
gedreven of eenige koopwaren aan de huizen
mochten worden rondgevent. Deze maatregel
was nodig om op die zaterdag op het
aangegeven uur godsdienstige bijeenkomsten
te kunnen houden. De Leeraaren der bijzondere gezindheden, in Loenen waren dat de
roomse kerk aan de Slootdijk en de hervormde (toen nederduits-gereformeerde) kerk in
het centrum van het dorp, werden verzocht in
een dienst aandacht te schenken aan de verjaardag van Napoleon, en wel bepaaldelijk

door gebeden en gepaste gezangen. Van 9
tot 11 uur moesten de voorgevels van de
huizen worden versierd. In de woorden van
Sanderson: er moest eene algemeene illuminatie worden aangebracht en opdat niemand
hiervan onkundig blijve moest deze bekendmaking in de kerken worden afgelezen en ook
op verschillende plaatsen in het dorp worden
aangeplakt.2) Ook Loenen was onderdeel van
het Franse keizerrijk geworden. De inlijving
van de republiek bij Frankrijk werd symbolisch bevestigd door een bezoek van de keizer
aan Amsterdam. In 1811 besloot Napoleon
een reis naar die stad te ondernemen langs
de weg van Parijs via Antwerpen, Breda,
Rotterdam, Gorinchem, Utrecht naar
Amsterdam, een route die in die tijd als de
Route Imperiale numéro 2 werd aangeduid.
Deze weg was dus in het gehele keizerrijk
(Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, België en
Nederland) de op één na belangrijkste route.
Het bezoek van keizer Napoleon aan de
gebiedsuitbreiding 'Holland' leidde tot veel
activiteiten bij de regionale en plaatselijke
bestuurders.
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Keizer Napoleon (1769-1821).
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Bezoek aan de stad Utrecht
In onze omgeving kregen de bestuurders van
de stad Utrecht hiermee als eersten te maken.
Aangekondigd was dat Napoleon de domstad
op 30 september 1811 met zijn tegenwoordigheid zou komen vereren. Erepoorten en triomfbogen werden voor de dag gehaald. Maar
de aankomst van de keizer was vertraagd.
Met zo'n groot gezelschap kon men zich niet
snel verplaatsen. Op 6 oktober arriveerde
Napoleon. De grootvader van J. Domela
Nieuwenhuis, de lutherse predikant J. Nieuwenhuis, die de audiëntie op de avond van die
dag bijwoonde, beschreef jaren later zijn
ontmoeting met de keizer. 3) Tijdens de audiëntie stal Napoleon het hart van de protestanten
door hun zijn bijzondere achting te betuigen.
Hij vertelde zelfs een ogenblik eraan gedacht
te hebben hervormd te worden, maar deze
bewering bedierf hij door de gescheidenheid
van protestantse en katholieke geestelijken als
een kwalijke zaak te bestempelen. Hij wist dus
niet goed waar hij het over had. Ook kon de
keizer grof uitvallen, zoals de oud-katholieken
merkten bij hun verzoek een bisschop te
mogen aanstellen: Napoleon reageerde dat dit
sektevorming betekende. Hoe haalden de
oud-katholieken het in hun hoofd zich te ver-

attend, les acceuille et les suit (vrij vertaald:
onze liefde wacht hen op, verwelkomt hen en
volgt hen), 's Avonds na het voorbijtrekken
van het keizerlijke gezelschap gaf de commandant een danspartij. Langs de weg naar
het dorp Loenen bij de brug over de Vecht in
Nieuwersluis had de burgemeester van
Mijnden, waartoe een deel van Nieuwersluis
behoorde, een fraaie erepoort opgericht,
bestaande uit twee hoge kolommen en een
bovenstuk met het opschrift: De gelukkige
regeering van Saturnus keert terug.5)
Zo naderde het keizerlijke gezelschap het
dorp Loenen.
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alleen aan hem toe. Hij wilde de christelijke
eenheid herstellen. De keizer viel ook scherp
uit tegen de spreker namens de Joden. De
professoren van de hogeschool werden eveneens zwaar vernederd: hun werd zelfs de
toegang tot de audiëntie geweigerd. Naar de
mening van Napoleon bestond die instelling
niet. De volgende dagen werden gevuld met
militaire oefeningen en op de ochtend van
9 oktober verliet het keizerlijke gezelschap de
stad in de richting van Amsterdam.4)

voorgeschreven kostuum gereed staan om de
keizer en de keizerin te verwelkomen. Maar
de onder-prefect had nog meer wensen:
overigens moeten de klokken luiden, de
vlaggen op de toren worden gezet en
's avonds eene generale illuminatie worden
voorgeschreeven, ook kan men allerhande
soort van eigenaardige spelen laten plaats
grijpen. En of dat nog niet genoeg was: Gij
zult de maatregelen van Orde en Policie
moeten doen verdubbelen en alle maatregelen nemen die geschikt zijn om Hare
Majesteiten de hun verschuldigde eer te bewijzen. Gij moet alles doen om de menschen
bij eikanderen te doen toevloeijen, om dus
aan Hare Majesteiten te bewijzen dat ook
hunne nieuwe onderdanen met de overige in
geestdank wedijveren. Tenslotte vroeg
Abbema om per omgaande een plan aan de
prefect voor te leggen, waarbij hij aantekende, dat geen onmatige onkosten of ijdele
vertoning de keizer aangenaam zouden zijn,
maar alleen de ongeveinsde uitdrukking van
vreugd en liefde en bewondering.6)

Op weg naar Amsterdam
Het gezelschap reisde over de nieuw aangelegde, door koning Lodewijk Napoleon ontworpen verhoogde en bestrate weg van
Utrecht over Breukelen, Nieuwersluis,
Baambrugge, Abcoude naar Amsterdam. Op
tal van plaatsen was de route met erebogen
versierd. De woning van de commandant van
het fort Nieuwersluis was versierd met linten
doorslingerde groene kransen met daarin in
vergulde letters de namen van de keizer en
de keizerin en het opschrift: Notre amour les

Voorbereiding van het bezoek
De burgemeester was al vroegtijdig op de
hoogte van de komst van Napoleon. De
onder-prefect van het arrondissement
Amsterdam had bij brief van 4 september
1811 aan de maire van Loenen laten weten,
dat de komst van Hare Majesteiten alhier zeer
nabij was. Hoogstdezelve zullen over
Rotterdam en Utrecht naar hier (Amsterdam)
komen, waarschijnlijk tussen 18 en 25 september. Abbema vond het nodig om zowel in
Nieuwersluis als in Loenen een ereboog op te
richten. Bovendien moest Sanderson en de
aujui i * j L " u u i y c i n c c û i c i
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Reinier Sweigholt,
van 1810 tot 1836
predikant van de
hervormde gemeente te Loenen, die op
9 opktober 1811 in
ambtskostuum
langs de route
moest staan, waar
Napoleon passeerde.
(Foto: W.F. Kuijper)

Het kostuum waarin de burgemeester en zijn
adjunct Napoleon en zijn echtgenote moesten
ontvangen, was voorgeschreven in een
decreet van de 17 e Floréal van het 8 e jaar (de
nieuwe tijdrekening van de Franse Republiek).
Omgerekend naar onze tijdrekening was dat
7 mei 1800. In het decreet werd bepaald, dat
het kostuum van de burgemeesters, die niet
door de keizer waren benoemd, er als volgt
moest uitzien: een donkerblauwer! rok en een
rooden sjerp met tricolore franjes. De adjunct
moest als volgt gekleed zijn: een donkerblauwen rok en een rooden sjerp met witte franjes.
Voor beiden gold dat ze een driekanten hoed
moesten dragen, A
Op 5 september stuurde de onder-prefect van
het arrondissement bericht, dat de komst van
de keizer was uitgesteld, waarschijnlijk tot het
eind van de maand. Maar zo schreef hij er bij:
echter moet gij niet nalaten om mij zoo spoedig mogelijk een plan dier feesten voor te
leggen, welke gij van zints zijt in uwe gemeente te maken. 8) Eind september bericht Abbema, dat de keizer op 2 oktober Loenen zou
passeren, maar ook dat bericht moest weer
gecorrigeerd worden. Uiteindelijk trok Napoleon met zijn gezelschap op 9 oktober door
Nieuwersluis en Loenen. Bij de vele brieven
die gewisseld werden, bleef de onder-prefect

aandringen, dat burgemeester Sanderson
alles moest doen om de geheele bevolking in
beweging te zetten, vooral om hunne huizen
met bloemwerk te verderen. Men moet alles
doen wat mogelijk is om dit evenement vreugde bij te zetten en Hare Majesteiten van onze
gevoelens van bewondering en van liefde te
verzekeren. 9) Uiteraard wilden Abbema en de
prefect van het arrondissement, dat Loenen
de keizer goed onthaalde, want het was het
eerste dorp dat Napoleon in hun rayon passeerde.
Burgemeester Sanderson liet zich niet opjagen. Hij stuurde zijn plan voor de ontvangst
van Napoleon pas op 25 september 1811 aan
de prefect van het departement van de
Zuiderzee. In verband met de lang gewenste
overkomst van de keizer stelde hij voor op de
heugelijke dag een aantal activiteiten te
ondernemen:
- een vlag op de toren van de hervormde kerk
uit te steken;
- een vlag uit te steken uit het huis van Jan
Adam Weeber, kastelein in het raadhuis van
Kronenburg, waar de municipale raden
vergaderden; 1o)
- een ereboog te plaatsen tussen het huis van
Weeber en het daartegenover staande huis;

Rekening van
Willem Zuidhoek
wegens het ontruimen van de kerk
voor het ven/visselen
van de paarden van
het gezelschap van
Napoleon en het
weer in orde brengen van de kerk.
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Rekening van
Willem Zuidhoek
voor onder meer
zijn werk aan de
erebogen en het
wegnemen van het
tolhek.
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- een vlag in Nieuwersluis uit te steken;
- de predikant (Reinier Sweigholt) en de
pastoor (Johannes van Dijk)11) aan te zeggen om in hun gewone ambtskostuum aan
de weg bij hun kerken te staan;
- de leden van de municipale raden bij het
huis van Weeber op te stellen;
- de burgemeester en zijn adjunct op dezelfde
plek op te stellen en zo voegde Sanderson
er in alle bescheidenheid aan toe: om in
voorgeschreven costuum toegang tot Zijne
Majesteit te mogen hebben;
- de overhangende takken van de bomen
langs de route af te snoeien;
- de weg langs de route te schouwen en zoo
daarin een of andere knik mögt worden
gevonden, deze dadelijk te doen herstellen;
- de inwoners te verzoeken hun huizen op de
avond van de dag, waarop Napoleon Loenen
zou passeren, van zeven tot twaalf uur te
illumineren en
- bij aankomst van de Zijne Majesteit de klokken van de kerktoren te luiden.
Op de vraag om spelen voor de burgerij te
organiseren, kon Sanderson niet antwoorden:

wordt het volsterkt vereischt een volksvermaak
te geven, hetgeen alhier vreemd zijnde, niemand mij weet op te geven, wat dan het
geschiktst zijn zoude. Verder legde de burgermeester de vraag voor of het goed zou zijn,
dat twaalf jonge juffrouwen beneden de 15
jaar de keizerin persoonlijk eerbewijzen zouden aanbieden. Tenslotte wilde hij weten of er
een souper gegeven moest worden en welke
personen er dan zouden moeten aanzitten.
Omdat de leden van de municipale raad ver
van elkaar af woonden en ook veel van huis
waren, kon Sanderson op korte termijn geen
complete vergadering bijeenroepen ter vaststelling van een bedrag voor de kosten van
alle plechtigheden. Maar zo voegde hij eraan
toe: hoezeer het dorp met schulden bezwaard
is, zullen de leden geen moeite hebben met
het beschikbaar stellen van een bedrag van in
redelijkheid gemaakte kosten.12)
Op 5 oktober 1811 schreef de onder-prefect
de burgemeester nog aan om in Nieuwersluis
bij Ouderhoek een extra ereboog te plaatsen
en ervoor te zorgen, dat niet alleen de hekken
en bruggen met groene girlandes en met
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Willem Zuidhoek
was meester timmerman en woonde
in de Dorpsstraat
(het huidige pand
Dorpsstraat 72).

bloemen versierd zijn, maar dat ook de huizen
in deze smaak gedecoreerd worden, dat de
vlaggen van alle torens en molens wapperen,
zelfs al horen zij niet onder uw onmiddellijk
beheer en tenslotte te trachten zoveel mogelijk
ook vlaggen uit de particuliere huizen te doen
uitsteken. 13)
De ontvangst van Napoleon
Op 9 oktober 1811 passeerde Napoleon en
zijn gevolg het dorp Loenen. Daar hield hij ook
stil om van paarden te verwisselen. De hervormde kerk moest zelfs worden ontruimd
voor het stallen en verwisselen van de
paarden. Uit latere correspondentie weten wij
dat voor het verblijf van de keizer en zijn
gevolg een bedrag van 285 gulden was
begroot. Hiervan moesten diverse kosten
worden betaald: de erebogen, aankoop van
twee vlaggen, het ontruimen van de kerk voor
de paarden, vergoeding van de schade aan en
het schoonmaken van de kerk en het orgel en
tenslotte het uitdelen van drank onder arbeiders door de bazen. In de rekeningen werden
geen kosten voor een maaltijd opgevoerd,
zodat wij mogen aannemen, dat de keizer en
zijn gevolg slechts korte tijd in Loenen hebben
doorgebracht.
C.F. Gijsberti Hodenpijl geeft een kort verslag
van het bezoek aan Loenen, waarmee wij dit
artikel eindigen. Alle feiten zijn niet te controleren, maar het is wel een mooi verhaal:
"Terwijl Napoleon in een klein plaatsje
(bedoeld is Loenen) moest stilhouden om van
paarden te verwisselen, trok zijn aandacht
eene uit heesters en boomtakken samengestelde eereboog, waarop het opschrift prijkte:
Napoléon n 'a pas fait de sottise
En se mariant avec Marie Louise.
(vrij vertaald: Napoleon heeft niet als een
dwaas gehandeld door met Marie-Louise te
trouwen. NB: Marie Louise was zijn tweede
echtgenote).
Dit weinig gepaste opschrift ontstemde den
monarch. Zich wendend tot den
Burgemeester, die hem juist aan het rijtuig had
gecomplimenteerd, vroeg hij hem min of meer
wrevelig: "Qui a fait cette sottise?" (Wie heeft
deze dwaasheid begaan?). Waarop de Burgemeester, met het onnoozelste gezicht van de
wereld en buigend antwoordde: "Moi Sire" (Ik
sire).

Dit antwoord, gepaard met de zelfvoldoening
waarmee het werd uitgesproken, bracht den
keizer aan 't lachen en met een van die gevat heden, welke Napoleon in hooge mate eigen
waren, overreikte hij hem als souvenir, zijn
snuifdoos, met de woorden:
Quand vous y prendrez une prise
Vous penserez à Marie Louise!
(vrij vertaald: wanneer u hieruit een snuifje
neemt, zult u denken aan Marie-Louise).
Niet weinig trok het op dezen tocht 's keizers
aandacht, dat de hekken of poorten der verschillende boerenplaatsen of buitenverblijven,
die hij langs kwam, meest allen een opschrift
droegen, dat doorgaans in vergulde letters
daarop was aangebracht. Hij vroeg naar de
beteekenis ervan, waarop men hem meedeelde, dat daarmee de naam der woning werd
aangeduid. Toen daarop eenige malen de
naam 'Nooit gedacht' voorkwam en men hem
onderricht had dat de bewoner hiermede
wilde te kennen geven dat hij, zonder dit ooit
te hebben kunnen verwachten, door een
gelukkige speling van het lot in het bezit van
dit verblijf was gekomen, moest hij hartelijk
lachen over die zoo veelvuldig gekozen benaming." 14)
Kees de Kruijter
Willem Mooij
NOTEN:
1) SAW (Streekarchivariaat Vecht en Venen), Archief
gemeente Loenen, gerecht Kronenburg, nr. 3 (stuk 114).
2) Ibidem, nr. 5 (stuk 356).
3) Herinneringen van dr. Jacob Nieuwenhuis, uitgegeven
door diens kleinzoon J. Domela Nieuwenhuis in: Tijdspiegel, (1885), pag. 52.
4) Dr. J.E.A.L. Struick, Utrecht door de eeuwen heen,
Utrecht/Antwerpen 1968, pag. 298-301.
5) C. F. Gijsberti Hodenpijl, Napoleon in Nederland.
Haarlem 1904, pag. 72-75.
6) SAW, Archief gemeente Loenen 1811-1943, nr. 2 (stuk
221).
7) Ibidem (stuk 191).
8) Ibidem (stuk 225).
9) Ibidem (stuk 248).
10) Jan Adam Weeber was tevens tolpachter.
11) SAW, Archief gecombineerde gemeente 1811-1817, nr.
2 (stuk 231). P. Fakkeldij noemt hem Martinus van Dijk,
maar misschien was dat zijn kerkelijke naam als
pastoor: zie 'Historisch Cultureel Album van de parochie Sint Ludgerus Loenen (U), 1913-1998, pag. 143.
12) SAW, Archief gemeente Loenen 1811-1943. nr. 2 (stuk
248).
13) Ibidem (stuk 260).
14) C. F. Gijsberti Hodenpijl, Napoleon in Nederland.
Haarlem 1904, pag. 72-75.
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Swingen in Loenen
Eindjaren '30 werd in Loenen amateur-dansorkest The Blue Ramblers opgericht, een
achtkoppige jazzband die menig voetje van
de vloer deed komen tijdens vele feesten.
Gedurende een tiental jaren was de band
actief, al werden de spelers twee keer min of
meer gedwongen de naam te wijzigen. Over
het hoe en waarom van deze gebeurtenissen
volgt hier een weergave.
'Dag schatteboutje, dag aardig vrouwtje',
'Mexicali Rose'of 'Music for Mitsy', overbekende liedjes uit de jaren dertig en veertig van
de vorige eeuw. Was het maar mogelijk via
een knopje in dit blad deze liedjes weer even
te horen... bij velen onder u zouden herinneringen aan vroeger bovenkomen. Aan dansen,
feestjes, eerste liefdes wellicht, of aan avonden luisterend rond de radio. Maar u moet het
doen met inlevingsvermogen en enkele foto's.
Deze en vele andere nummers werden ook in
Loenen ten gehore gebracht door The Blue
Ramblers. Ontstaan rond 1936, vanuit een
vriendenkring die deels al speelde in de fanfa-

i,

res. Onder leiding van Piet Dijkstra (piano,
accordeon) speelden Jan Westveen (tenorsax,
klarinet), Jan Dokkum (altsax, klarinet), Bram
Bakker (tweede trompet), Ton Niekerk (eerste
trompet), Herman van Beem (trombone), Jan
Bosch (drums) en Herman Mathot (zang en
microfoon). Piet (Sjouke Pieter) Dijkstra was
zoon van de directeur van de boterfabriek in
Vreeland en had zich daar met zijn gezin op 1
maart 1920 vanuit Noord Amerika gevestigd.
Jan Bosch was slager te Loenen, Jan Westveen bakker te Nieuwersluis, Jan Dokkum
was schilder in Vreeland, Bram Bakker en
Herman van Beem waren timmerman, Ton
Niekerk was kruidenier en Herman Mathot
was vertegenwoordiger. De eerste bijeenkomsten van de band vonden plaats in de bakkerij
van Westveen. Later repeteerde de band,
een maal per week, voornamelijk in gebouw
'Ons Huis' op Oud Over, na de oorlog ook in
gebouw Sint Joseph.
Zelfgemaakte instrumenten
In de beginperiode was het moeilijk om de
The Blue Ramblers
in de beginperiode.
V.l.n.r. Jan
Westveen, Jan
Dokkum, Ton
Niekerk, Herman
van Beem, Piet
Dijkstra (piano) en
Jan Bosch (drums)
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The Blue Ramblers
tijdens een showavond op 5 april
1941.
(coll. J. Westveen)

benodigde muziekinstrumenten aan te schaffen. De muzikanten speelden dan ook op de
muziekinstrumenten die zij ook bespeelden bij
het fanfarecorps waarvan zij lid waren. Zo
speelde Niekerk op de bugel en Bakker op de
Piston. Later werden eigen instrumenten
aangeschaft of gekregen. Zo werd een grote
trom van het Loenense fanfarecorps, die
zonder vellen ongebruikt in de repetitieruimte

The Ramblers o.l.v.
Theo Uden
Masman.
(coll. NJA, bron:
www.jazzgeschiedenis.nl)

van het corps stond, groothartig afgestaan
aan de band. Twee nieuwe trommelvellen
werden gekocht en gespannen op het frame,
en de grote trom voor het drumstel was een
feit. Een oom van Jan Bosch, die de kleine
trom sloeg bij het Loenense fanfarecorps,
zorgde uit zijn privé-bezit voor een kleine trom
en trommelstokken. Een ander zorgde weer
voor de ophanging van een bekken en weer
iemand anders voor een voetpedaal voor de
grote trom. Zo werd uit verschillende onderdelen en vervaardigd door handige handen,
een drumstel in elkaar geknutseld.
De drummer van het eerste uur, Jan Bosch,
kon ook piano spelen. Hij had les van de toen
bekende musicus J.F. Tierie. Tierie bespeelde
het Bätzorgel in de Hervormde kerk en gaf
tevens muzieklessen op verschillende instrumenten aan diverse personen.
Initialen
De band wilde professioneel voor de dag
komen en daar hoorden naamborden bij die
aan de voorkant van een muzieklessenaar
gezet konden worden, zoals ook op de foto's
te zien is. Bandleden Bakker en Van Beem, de
timmerlieden, maakte de borden en huisschilder Pieter Visser beschilderde ze. Diagonaal,
van de linkerbovenhoek naar de rechter benedenhoek waren de letters TBR te lezen, met
op één van de borden in kleine letters de
volledige naam, The Blue Ramblers. Die initialen zouden belangrijk worden bij het kiezen
16

De Lona Swingers
op 21 maart 1944.
V.l.n.r. Henk van
Trient, trompet/
accordeon, Bram
Bakker, trompet,
Wim Tober, drums,
Henk Mol, tenorsaxofoon, Jan
Westveen, saxofoon
en klarinet, Fook
van Kooten, saxofoon en klarinet en
Sipke Mulder, piano.
Let op de showborden met de initialen:
DLS!

van een nieuwe naam, jaren later...
De band speelde op bals, onder andere na
uitvoeringen van een van de fanfarecorpsen.
Het eerste nummer dat gespeeld werd was
meestal 'You are my lucky star', dat hiermee
uiteindelijk de herkenningsmelodie van de
band werd. Naast jazzliedjes speelden The
Blue Ramblers ook wel Engelse walsen en
een potpourri van Weense walsen. Het genre
muziek dat de band speelde, op de grens van
jazz en amusementsmuziek, was vrij populair
in die tijd. Een van de bands die deze muziek
vanaf de jaren twintig nationaal bekend maakte (naast bijvoorbeeld The Millers), was The
Ramblers, onder leiding van Theo Uden Masman. Hun muziek was te horen via de radio en
op platen, eerst op 78 toerenplaten, later op

45-toeren ep en 33-toeren lp. The Ramblers
vierden nationaal en internationaal grote triomfen, in tegenstelling tot de Loenense Blue
Ramblers, wiens bekendheid regionaal bleef.
Toch zou Uden Masman de Loenenaren min
of meer verplichten hun naam te wijzigen...
Dit speelde in 1946. Daarvoor echter, tijdens
de tweede wereldoorlog, had de band ook al
een andere naam moeten aannemen.
De Lonaswingers
De Duitse bezetter verbood het spelen van
Engelse en vanaf december 1941 ook Amerikaanse muziek. Na de Duitse inval in Rusland,
in juni 1941, werd in Nederland ook nog een
dansverbod afgekondigd. Jazz- en amusementsorkesten konden vanaf dat moment

THE RAMBLERS
RADIO-SHOW- EN DANSORKEST O.L.V, T H E O UDEN MASMAN

Aangeteekend.
den Heer P.van Swieten Jr.
Leider Amateurband The Blue Ramblers
L 0 E H E B a/d. Vecht.
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Briefhoofd van de
brief van Theo Uden
Masman aan de
Blue Ramblers
(coll. Fien BakkerCornelissen)

) Bram (Pieter
Abraham) Bakker
(1921-1989), trompettist en secretarispenningmeester bij
The Blue Ramblers
(coll. J. Westveen)
2 Wim (Willem
Garbrand) Tober
(Loosdrecht/Oud
Over 1925),
drummer bij
The Blue Ramblers
(foto uit februari
1944, coll. W. Tober)

alleen nog in theaters optreden. Dat leidde in
hun muziek tot een versterking van het element show ('schouw' in het Dietse jargon van
die dagen). De Nederlandse WA deed soms
invallen tijdens voorstellingen, om op te treden tegen al te uitbundig gedrag van het
publiek en tegen het spelen van verboden
muziek. In het voorjaar van 1942 werd het
Nederlandse muzikanten verboden Engelse
titels en orkestnamen te gebruiken. The Ramblers doopten zichzelf om tot 'Theo Uden
Masman en zijn dansorkest'. In dit licht moet
waarschijnlijk ook gezien worden dat The Blue
Ramblers hun naam veranderden in het meer
Nederlandse en locale 'Lona swingers', een
naam die Jan Westveen bedacht.
Deze situatie was natuurlijk niet bevorderlijk
voor het aantal optredens van orkesten, en
dat terwijl de behoefte aan wat vertier juist
alleen maar toenam in deze donkere tijden. De
Lona swingers bleven af en toe optreden, in
wat kleinere bezetting, onder andere omdat
een bandlid te werk werd gesteld in Duitsland.
Zo traden zij op 21 maart 1944 op in Breukelen, een optreden dat wel erg lang zou duren!
(zie foto) Het was namelijk spertijd, en na
20.00 uur mocht men niet meer naar buiten.
De Lona swingers waren echter gevraagd een
feest op te luisteren in het Statewapen te
Breukelen (nu: ZIZI) ter gelegenheid van het
121/2 jarig bestaan van voetbalvereniging
Nijenrodes te Breukelen, waar Jan Westveen

lid van was. Dit feest begon echter pas om
20.00 uur... De oplossing was snel gevonden: er werd gewoon de hele nacht doorgespeeld en -gefeest, totdat men om 6 uur in de
ochtend 'legaal' de straat weer op mocht.
De bezetter had in die tijd de beide repeteerruimten van de band gevorderd. Men zocht
toevlucht tot meerdere locaties: zo werd gerepeteerd in de kazerne in Nieuwersluis, waarvan Sipke Mulder een sleutel had. 1) Ook
repeteerde men in de Kampioen (nu: het Stoute soldaatje) en ook wel op huize Vijverhof,
toen eigendom van de heer Malchus.
Na de oorlog werd Piet van Zwieten uit Vinkeveen vaste pianist-arrangeur en leider. Het
orkest kwam tot bloei en speelde onder meer
de uiterst populaire muziek van Glen Miller,
(Moonlight serenade, In the Mood, Take the Atrain, u kent ze nog wel!) Maar het programma
was divers, zelfs de mars 'Koning voetbal' zat
in het repertoire. De Lona Swingers pakten
meteen na de bevrijding hun oude naam weer
op, zoals te zien is op de foto op pag. 20,
gemaakt op 9 juni 1945 tijdens het bevrijdingsbal in de tuin van het Raadhuis van
Kronenburg. De foto toont dat de band is
uitgebreid naar 11 leden en dat er een kleine
wisseling van de wacht heeft plaats gehad.
Op de voorgrond bevindt zich het plankier
waarop gedanst kon worden. Later op die
avond zou het orkest nog gaan spelen op
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Vreedenhoff, waar toen de staf van de Binnenlandse Strijdkrachten van het district N.W.
Utrecht was gevestigd. Het verhaal gaat dat
enkele bandleden wegens vermoeidheid en
drank in slaap waren gevallen... Let u even op
de beschilderde borden voor de blazers: hier
zijn alleen de initialen TBR op te zien, de
naam 'the Blue Ramblers' is verdwenen. Alsof
men zou voorvoelen dat men een klein jaar
later, op 25 mei 1946, een aangetekende brief
zou ontvangen van Theo Uden Masman,
bandleider van The Ramblers, met een minder
leuk bericht.
Nieuwe naam
Uden Masman had namelijk via zijn impresario
een biljet ontvangen "vermeldende het optreden van 'De Loenensche amateurband The
Blue Ramblers' op 18 mei in het Hotel 'Het
Statewapen' te Breukelen". Hierop was vermeld dat dit optreden door de band zelf was
georganiseerd en dat het publiek een toegangsprijs van f.1,50 moest betalen. "Daargelaten of U werkelijk een amateurband vormt,
dan wel als beroepsmusici optreedt: U maakt
gebruik, of misbruik van den naam 'Ramblers', zij het met toevoeging van het woordje
'Blue', hetgeen bij uitspraak van de Rechtbank te Amsterdam, gedaan in november
1941 VERBODEN is". Dit proces was gevoerd
tegen de toentertijd bestaande 'Blue Ramblers'. Op zich zag Uden Masman nu nog

geen problemen met eventuele naamsverwarring, want "tot nu toe is [uw band] slechts
regionaal bekend, maar de mogelijkheid van
grootere bekendheid is niet uitgesloten, en
dan zou het voeren van den naam Blue Ramblers verwarring kunnen stichten". Uden Masman vroeg de band hun naam grondig te
wijzigen, nu kon het nog zonder al te veel
problemen. Indien zij niet aan zijn verzoek
gehoor zouden geven, zou hij helaas de stap
naar de rechter moeten maken. Niet van harte
weliswaar, dat blijkt uit de afsluiting van zijn
brief: "Met de verzekering dat ik U in dit geval
slechts zeer ongaarne "dwars moet zitten",
teeken ik, hoogachtend, Uden Masman". De
brief was gericht aan R van Swieten jr, leider
van The Blue Ramblers. Deze dicteerde de
week daarop een antwoord, dat getypt werd
door Bas van Kralingen2) en ondertekend
door P.A. (Bram) Bakker. Het briefhoofd vermeldt de afzender: 'THE BLUE RAMBLERS (in
liquidatie), Amateur Dansorkest, Loenen a/d
Vecht'. Alleen al uit dit briefhoofd blijkt dat de
boodschap van Uden Masman serieus was
genomen. De band was echter niet blij, dat
spreekt voor zich. "Met gemengde gevoelens
namen wij kennis van uw schrijven d.d. 23
dezer. Wij hebben ons bandje een naam
moeten geven en -niet wetende, dat U het
monopolie op alle mogelijke, en wellicht ook
onmogelijke- 'Ramblers'combinaties bezit, uiteindelijk besloten tot 'The Blue Ramblers'.

3 Henk (Hendrik Christiaan) Mol
(Gorinchem 1927), tenor saxofonist bij
The Blue Ramblers. Hij was arbeider in
een metaalwarenfabriek en vertrok
in 1950 naar Gorinchem.
(coll. W. Tober)
4 Jan (Jazz) Westveen (1918), speelde
alt- en tenorsaxofoon en klarinet bij The
Blue Ramblers. Speelde verder piano en
op latere leeftijd ook trompet: een veelzijdig amateur-musicus!
(foto uit maart 1944, coll. J. Westveen)
5 Jan Dokkum (Abcoude-Baambrugge
1915-2000 Hilversum). Dokkum was
huisschilder van beroep en heeft
o.a. de pilaren in de St.Nicolaaskerk te
Vreeland voorzien van imitatiemarmer.
(coll.W. de Ruiter)
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Het bevrijdingsbal
op 9 juni 1945 met
optreden van The
Blue Ramblers.
Op trompet spelen
van links naar
rechts: Bram Bakker,
Ton Niekerk en Theo
Bosman, op saxofoon: Jan Westveen,
Jan Dokkum, Henk
Mol en Fook van
Kooten, op drums:
Wim Tober, op gitaar
(achter Bram Bakker)
Ferry de Groot, op
accordeon (achter
Jan Westveen): Ton
Wiegman en op de
piano speelt Sipke
Mulder,
(coll. J. Westveen)

Hadden wij geweten, dat in de eerste plaats
de naam niet oorspronkelijk is, in de tweede
plaats het voeren van een +Ramblers combinatie zelts tot een procedure aanleiding kan
geven, we kunnen U verzekeren, dat we een
en ander zelfs niet in overweging hadden
genomen". Teleurgesteld was Van Zwieten
niet alleen door het feit dat de lessenaars nu
tevergeefs gemaakt waren, maar geërgerd
was hij ook door het argument dat men "een
dorpsbandje uit Loenen zou kunnen verwarren
met het over de geheele wereld bekende
radio-, show- en dansorkest van Theo Uden
Masman!" Hij besluit de brief dat zij niet overtuigd zijn van het leedwezen van de heer
Uden Masman en dat zij, ondanks het feit dat
zij de redelijkheid van de eis niet inzien, de
naam TBR niet meer zullen voeren. "Een
dubbeltje moet het immers altijd afleggen
tegen een kwartje" is de eindzin van deze
brief. De beschuldiging dat zijn eis niet redelijk
zou zijn, laat Uden Masman nogmaals in de
pen (i.e. de typemachine) klimmen. Hij vindt
juist dat de band blij moet zijn dat hij hen tijdig
gewaarschuwd heeft voor eventuele represailles, nu de band nog een 'dorpsbandje' is. Of
dit zo is, betwijfelt hij trouwens: "Uw brief,
behoudens dat hij geen gedrukt briefpapier

bevat, maakt overigens niet de indruk van
bescheidenheid, die een 'dorpsbandje' zou
passen, dat zich in alle nederigheid tot de
Loenensche en Breukelensche omstreken
wenschtte bepalen. DictP.v.S., Typ.:VK,
No.:743/VI, Afd.: Corresp. boven aan uw brief
wijzen op een grootscheepse onderneeming,
althans suggereeren wel iets anders dan de
door U als secretaris, -ook dat nog- voorgewende of voorgestelde eenvoud van dat
'dorpsbandje' uit Loenen". De lichte bluf
waardeert Uden Masman echter wel, "ook ik
ben er zonder een beetje overdrijving van
onze belangrijkheid niet gekomen, maar hier
zit juist de reden in verscholen waarom ik er
tegenin MOET gaan, vooral wanneer de naam
Ramblers daarbij gebruikt wordt". Hij biedt de
Loenense band nog een kleine uitweg, door
wel toe te staan de naam The Blue Ramblers
heel klein, tussen haakjes en met het voorvoegsel v/h (voorheen) onder de nieuw aan te
nemen naam te zetten. Hier gaan de bandleden niet op in. Zij veranderen de naam van de
band in The Blue Rascals, een nieuwe naam,
maar met dezelfde initialen als de oude naam:
TBR. 3) De mooie lessenaars konden dus in
ongewijzigde staat gebruikt blijven worden!
Dit is tijdelijk wel gebeurd, maar in datzelfde
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The Blue Rascals
tijdens een dansavond in gebouw
Ons Huis in 1946.
Op de voorste rij zitten v.l.n.r. Henk Mol,
Jan Westveen, Jan
Dokkkum en Fook
van Kooten op de
saxofoon, tweede
rij: Bram Bakker,
Ton Niekerk, Theo
Bosman op trompet, op piano Piet
van Zwieten en op
drums Piet Helling,
(coll. J. Westveen)

jaar, 1946, werden er toch nieuwe borden
gemaakt voor de muzieklessenaars. Een
decorschilder, die na de oorlog gedetineerd
^j-nûonmnlû'
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beschilderde de borden. Op de laatste foto
ziet u deze borden, in gebruik tijdens een
dansavond in gebouw Ons Huis in 1946.
De band oefende een keer per week in het
gebouw St. Joseph.4) Langzamerhand ging
de rek er een beetje uit. De een kreeg verkering of verhuisde, de ander begon een eigen
zaak, weer een ander kreeg een nieuwe baan
elders. Penningmeester Bram Bakker verdeelde het geld dat nog in kas was onder de
toenmalige leden. De band trad in kleinere
bezetting nog wel op, onder andere op een
dansschool in Maarssen. Toen de band min of
meer doodgebloed was, ging Jan Westveen
spelen bij The Liberators in Hilversum. Oud
bandlid Wim Tober ging na de oorlog zelfs
naar het conservatorium en werd paukenist bij
het Utrechts Stedelijk Orkest. Wellicht was dit
'dorpsbandje', als zij waren blijven bestaan,
wel net zo'n grote toekomst tegemoet gegaan
als die andere, 'echte' Ramblers!

NOTEN:
1) Mulders vader had namelijk een betrekking bij het Rijks
Opvoedings Gesticht, het R.O.G., dat omstreeks 1943
in de kazernecompiexen werd gevestigd.
2) In het briefhoofd staat: diet: P.v.S, Typ: VK, No.743/VI,
Afd.: Corresp. Van Kralingen was weliswaar geen
bandlid, maar had als enige een typemachine.
3) Rambler betekent zwerver, Rascal betekent schelm, dus
qua de inhoud veranderde de naam niet wezenlijk.
4) Theo Bosman, afkomstig uit Breukelen, was pas 17 jaar
oud toen hij bij de band ging speten. Piet Helling en Piet
van Zwieten kwamen uit Vinkeveen, Fook van Kooten uit
Maarssen, Jan Dokkum uit Vreeland, en de rest uit
Loenen. Verenigingsgebouw St.Joseph stond aan de
Rijksstraatweg, waar nu De Compagnie is gevestigd.

BRONNEN:
Gesprekken met Jan Westveen en Ton Niekerk
Correspondentie tussen Theo Uden Masman en
The Blue Ramblers, coll. Fien Bakker-Cornelissen
www.jazzgeschiedenis.nl

Juliette Jonker-Duynstee
Willem Mooij
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Frank Mooij in het Cremerhuis
Frank Mooij was een bekende middenstander
in Loenen, die een belangrijke rol vervulde in
het dorpsleven van Loenen in de eerste helft
van de 20ste eeuw.
Dit keer beperken wij ons tot een van de panden waarin hij zijn winkel had: het Cremerhuis,
destijds Dorpsstraat B 59, nu nummer 68.

Reclameposter van
de zaak aan de
Postkantoorstraat,
jaren dertig
(coll. W. Mooij)

Mooij (1903-1974) begon in Loenen een zaak
voor behangerij, stoffeerderij, complete meubilering en verkoop van bedden, matrassen en
ledikanten. Zijn winkel bevond zich in de
Postkantoorstraat, nu Bredestraat (pand Oogcontact). Zijn werkplaats bevond zich in de
schuur achter het huidige Dorpsstraat 43,
v/elke zich aan de Smidsgang bevond, en dus
letterlijk om de hoek van zijn winkel-woonhuis
was.1) Niet alleen door middel van borden

POSTKANTOORSTRAAT « Tel. 44

LOENEN a.d. VECHT,
POSTREKENING 168906.

COMPLETE MEUBILEERING,
BEHANGERIJ EN
fSTOFFEERDERIJ.

tegen zijn voorgevel aan maakte Mooij reclame voor zijn zaak, ook zijn Iransportfiets was
met reclame gesierd (zie foto). In 1935 verhuisde hij met zijn gezin naar het Cremerhuis,
dat hij huurde van bakker J.J. Knaven.
Om zijn nieuwe zaak ook in dit pand aan de
buitenkant goed herkenbaar te maken, vroeg
hij in maart 1935 toestemming aan burgemeester en wethouders van Loenen om "hem
wederom vergunning te willen verleenen om
dezelfde reclameborden te mogen ophangen,
dezelfde afmetingen als aan het pand Postkantoorstraat, de hoogte van bevestiging aan
het nieuwe pand is echter aanmerkelijk hoger,
dus kan dit geen bezwaar opleveren.
Hopende dat U mijn verzoek zult willen inwilligen, Hoogachtend, Frank Mooij".
Het college won advies in, nog niet bij een
welstandscommissie, maar destijds bij
gemeenteopzichter H. Boers.
Deze adviseerde het college "de adressant,
in het belang zijner zaak de gevraagde vergunning te verleenen".
En zodoende ontving Mooij op 1 mei 1935
een brief van de gemeente waarin hem
toestemming werd verleend "tot het doen
aanbrengen van twee reclameborden aan den
voorgevel van het door u bewoonde perceel,
plaatselijk gemerkt B 59".
Het resultaat ziet u op bijgaande foto, ook uit
1935. In de deuropening staat links Marretje
Tollenaar (1909-2003), sinds 8 september
1930 echtgenote van Mooij.
Haar zus Clasina staat naast haar. Zij zou van
28 november 1935 tot 31 maart 1939 als
dienstbode in dienst zijn, waarna zij naar
Hilversum verhuisde.
Bij de grote driewielige bestel- en bakfiets,
een carrier geheten, staan de twee bedienden:
links Jan van Dommelen (geb. 1922), rechts
Jeen Griffioen (1916-1987).
Van Dommelen werkte maar kort in de zaak.
Later zou hij werkzaam zijn als kruideniersbediende, chauffeur en landarbeider, om in
1955 naar Canada te emigreren.
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Briefhoofd van een factuur van de winkel,
circa 1940. (coll. W. Mooij)

Griffioen werkte van september 1931 tot
maart 1938 bij Mooij en ging daarna in Hilversum werken. Hij zou in 1940 trouwen met
Mina Leferink (Rijssen 1916) en in 's Graveland gaan wonen. In januari 1939 verhuisde
Mooij naar de Grutterstraat 7. In eerste instantie huurde hij dit pand voor f 32,50 er maand.
Op deze locatie zou hij de komende jaren zijn
gerenommeerde zaak voortzetten en menig
huis en buitenplaats voorzien van vloerbedekking, behang of meubilair.
Willem Mooij
Juliette Jonker-Duynstee
NOOT:
1) Zie ook Mooij, W., 'De manufacturenwinkel van Tollenaar', Vechtkroniek 20, mei 2004, p. 40.

De transportfiets
van Mooij met
reclame voor zijn
zaak in de
Postkantoorstraat,
telefoonnummer 44.
Het jongetje met de
kruiwagen is zijn
zoon Willem (coll. W.
Mooij)

Foto uit 1935 van
het bedrijf in de
nieuwe locatie, het
Cremerhuis.
(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 betrekking tot de
geschiedenis in het algemeen en de gemeenten Loenen, Nigtevecht en Vreeland in het
bijzonder. Door de bibliografische informatie
van de boeken te vermelden en de inhoud kort
te bespreken verwacht de redactie in een
behoefte bij de lezer van de Vechtkroniek te
voorzien.

GROTE HISTORISCHE TOPOGRAFISCHE
ATLAS 1905/
Wim Breedveld, Anoek van der Leest, Huib
Stam. - Tilburg : Uitgeverij Nieuwland, 2005. ISBN 90 8645 004 0.
In deze atlas zijn topografische kaarten op een
schaal van 1:25.000 van heel de provincie
Utrecht samengevoegd. De kaarten zijn aan het
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einde van de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw uitgebracht door de toenmalige Topografische inrichting, de voorloper van
de huidige Topografische Dienst Kadaster.
Nederland kende toen slechts vijf miljoen inwoners. De kaarten zijn zo gedetailleerd dat elke
schuur en sloot erop terug te vinden is. Zo ook
in onze gemeenten aan de Vecht.
Veel namen van buitens worden genoemd.
Oude voetpaden, spoorwegen en voetveren
staan op de kaarten vermeld. Verdwenen tolwegen, stationnetjes en herbergen worden
weer zichtbaar. De toen gebruikte telegraafkantoren en telegraaflijnen zijn ook op de kaarten
terug te vinden. Ontginning, bebossing en
ruilverkaveling hadden hun stempel nog niet op
het landschap gedrukt. Door de atlas naast
hedendaagse kaarten te leggen kan een deel
van de landschappelijke en maatschappelijke
geschiedenis van onze regio worden gereconstrueerd.

GROTE ATLAS VAN NEDERLAND /
S.C. de Pater, B. Schoenmaker. - Utrecht,
's-Gravenhage, Zierikzee : Uitgeverij Asia Maior,
in samenwerking met de K.N.A.G. en de
N.I.M.H., 2005. - ISBN 90 74861 253.
Nederland is een prachtige atlas rijker over de
periode 1930-1950. De opzet van deze historisch geografische atlas beoogt aan de hand
van authentieke kaarten en plattegronden uit
diverse bronnen, aangevuld met uitvoerige
tekstinleidingen en beschrijvende en verklarende bijschriften, een zo compleet mogelijk thematisch en topografisch kaartbeeld te geven
van Nederland tijdens het laatste vooroorlogse
decennium, gedurende de Tweede Wereldoorlog en in de eerste jaren van de wederopbouw
na 1945. De inhoud van de atlas is in vier
hoofdgroepen verdeeld: 1. Nederland aan de
vooravond van de moderne tijd. Thematische
kaarten met betrekking tot de diverse aspecten
van het fysisch milieu van Nederland en de
Nederlandse samenleving over de periode
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1930-1950. 2. Nederland en de Tweede
Wereldoorlog. Thematische, vooral militaire
kaarten met betrekking tot de oorlogsperiode
uit diverse Nederlandse, Duitse en geallieerde
bronnen. 3.Topografische Karte der Niederlände. Volledige topografische dekking van Nederland op de schaal 1:50.0000. Dit zijn 112 bladen militair-topografische kaarten die in
1940-1944 door de Topografische Dienst werden vervaardigd voor de Duitse bezettingsinstanties. 4. Nederland 1930-1950, steden.

nen, Nigtevecht en Vreeland aan bod. In hoofdstuk acht worden de Vechtplassen behandeld.
De vele kaarten, zowel oud als recent, de luchtfoto's, de prenten en overige afbeeldingen
illustreren de ontwikkelingen en maken van
deze uitgave een visueel aantrekkelijke en rijke
kennisbron voor alle bewoners van de provincie. Ook wordt ieder hoofdstuk afgesloten met
een visie op hoe de provincie in de toekomst
met haar culturele erfgoed wil omgaan.
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Plattegronden uit diverse bronnen van de
belangrijkste steden en plaatsen uit 1930-1950.
De situatie in de Vechtstreek tussen 1930 en
1950 krijgt ook de nodige aandacht.

BEROEPSNAMENBOEK. BEROEPSAANDUIDINGEN VOOR 1900 IN NEDERLAND EN
BELGIË/
J.B. Glasbergen. - Amsterdam : uitgeverij L.J.
Veen, 2004. ISBN 90 2040 459 8.

TASTBARE TIJD: CULTUURHISTORISCHE
ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT /
Roland Blijdenstijn. - Utrecht : provincie
Utrecht, 2005. - ISBN 90 76092 400.

Bij historisch onderzoek komt men vaak namen
van beroepen tegen die anno 2006 volledig
onbekend zijn geworden. Kaagmender, meersenier, pluimbaas, wie weet nog wat er bedoeld
wordt? De auteur van het beroepsnamen boek
heeft 25.000 beroepsnamen bijeengebracht en
verklaard. De samensteller trof gedurende jaren
onderzoek de namen aan in archiefbronnen als
gildenkeuren, plakkaatboeken, stadsrekeningen en advertenties uit de periode 1300 tot
1900. Naast deze namen zijn er nog 10.000
spellingvarianten opgenomen die het raadplegen vergemakkelijken. Elke beroepsnaam is
voorzien van een eeuwdatering, de vindplaats,

Deze cultuurhistorische atlas van de provincie
Utrecht is een rijk geïllustreerde uitgave over de
ruimtelijke ontwikkeling van de provincie
Utrecht van vroeger tijden tot heden. In een
zeer leesbaar en informatief verhaal worden de
drie verdedigingslinies en de tien historische
landschappen van de provincie in onderlinge
samenhang behandeld. In hoofdstuk vier De
Vecht komt uitgebreid het landschap van Loe-
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een verklaring en een bronvermelding. Daarnaast is het boek voorzien van een korte inleiding over beroepen en beroepsnamen. Natuurlijk is het boek in eerste instantie bedoeld als
naslagwerk, maar al die wonderlijke beroepsnamen van weleer en hun herkomst maken het
ook tot een fascinerend leesboek.

Uit het archief
Kostschool in Loenen

ARCHIEFWIJZER: HANDLEIDING VOOR
HET GEBRUIK VAN ARCHIEVEN IN NEDERLAND/
Y. Bos-Rops, M. Bruggeman, E. Ketelaar. Bussum : uitgeverij Coutinho, 2005.
ISBN90 6283 474 4
De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen
zich gaan verdiepen in de geschiedenis. Dit
boekje biedt de archiefvorsers de informatie
die nodig is om effectief in de archieven te
werken. Het boek beschrijft hoe de moderne
archiefdiensten zijn ontstaan, welke archieven
zij beheren en geeft informatie over de rechten
van de onderzoekers. Bijzondere aandacht
wordt besteed aan de bronnen die er zijn voor
het onderzoek naar personen. Ook verschaffen
de auteurs informatie over oud schrift, vroegere
manieren van tijdsaanduiding en de archiefordening in het verleden.
J. Berghoef

Op 26 september 1857 nam de gemeenteraad
van Loenen het besluit gebouwen te kopen
aan de Rijksstraatweg om hier een gemeentehuis en een kostschool te vestigen. Het perceel behoorde toe aan Engelbert Meckman te
Amsterdam en was 18 roeden en 38 ellen
groot. De aankoopsom bedroeg f 6000,-.
De kosten van "vertimmering en inrichting"
werden geraamd op f 3000,-. De gemeente
vond het van groot belang een 'welingerigte
kostschool in haar midden te bezitten en
tevens een lokaal te hebben, ten einde de
ondernemer van zodanige inrichting niet
afhankelijk te doen zijn van de willekeur of
winzucht van particulieren, naarmate van de
meerder of mindere beschikbaarheid van
daartoe bruikbare gebouwen". Na de bouw
moesten burgemeester en wethouders ervoor
zorgen dat de kostschool een voorgevel zou
krijgen die bepleisterd was met portlandcement.
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E.R.D. Schaap, schilder in de Vechtstreek
In een zijhal, naast de houten trap van het
gemeentehuis in Loenen, hangt een gigantisch groot schilderij met een zicht op Nigtevecht. U komt waarschijnlijk zelden in die hal,
maar loop er de volgende keer eens naar toe.
U staat dan voor een doek van 1.50 meter
hoog en 2 meter breed, en kijkt vanaf het
jaagpad door enkele bomen op de kerk en
wat huizen langs de Vecht in Nigtevecht. De
schilder, Egbert Rubertus Derk Schaap, signeerde zijn werk rechts onder. Het doek is vrij
vlug geschilderd, een beetje impressionistisch, met veel lichteffecten op de bladeren,
de huizen en het water, waardoor het lijkt of
de schilder daadwerkelijk buiten langs de
Vecht stond te schilderen.
Wie was deze schilder en hoe kwam dit schilderij in het gemeentehuis te hangen? Willem
Mooij en Juliette Jonker gingen op onderzoek
uit en vonden nog een schilderij van Schaap
dat banden had met het gemeentehuis...

Bos- en watergezichten
Egbert Rubertus Derk Schaap werd op 4 juli
1862 geboren te Ankeveen.1) Daar zou hij op
76-jarige leeftijd ook overlijden, op 24 mei
1939. Gedurende zijn leven woonde en werkte
hij echter ook in Vreeland (1887), Nigtevecht
(1888), Amsterdam (1889-1896), lange tijd in
Kortenhoef (in Villa Nova, het pand aan Noordereinde 36 dat in 1947 gemeentehuis zou
worden), daarna in 's Graveland (tot 1924) en
tenslotte weer in Ankeveen. Toen hij 18 jaar
was, begon hij zijn opleiding tot schilder aan
de Rijksacademie te Amsterdam (1880-1887),
waar hij les kreeg onder andere van R. Stang,
Auguste Allebé en B. Wijnveld jr. Een jaar later
zou hij een tweede opleiding starten, aan de
Rijksnormaalschool, ook in Amsterdam (18811884). In deze jaren leerde hij zijn toekomstige
vrouw kennen, Hendrika van der Pek, met wie
hij in 1896 zou trouwen. Pikant detail is dat zij
zelf schilderde, maar in de huwelijksacte
Aanbieden van het
schilderij 'zicht op
de Dorpsstraat in
Nigtevecht' aan burgemeester
Schiethart in 1936.
(coli. Schiethart)
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De foto van de
Dorpsstraat in
Nigtevecht, die wellicht als voorbeeld
heeft gediend voor
het schilderij van
Schaap, (coll. Mooij)

vermeld werd als zijnde 'zonder beroep'.2)
Het echtpaar zou onder meer gedurende hun
jaren in Villa Nova veel gasten uit Amsterdam
ontvangen, onder wie in die tijd al beroemde
schilders, zoals Isaac Israels. Deze schilderde
bij het echtpaar Schaap zelfs eens een paar
meisjes in het gras. Schaap was dus een
geziene schilder, die ook een uitgesproken
mening had over schilderkunst. Zo publiceerde hij in 1908 een boekje over de Romantiek,
waarin hij zijn visie op de schilderkunst uit de
doeken deed. 3) Hij schilderde, tekende, etste
en lithografeerde hoofdzakelijk bosachtige
landschappen, bloeiende vruchtbomen en
watergezichten, onder andere langs de Vecht
of aan de plassen. De titels van zijn werk
refereren ook aan die onderwerpen: 'een
bosweg', 'het eikendal', 'nazomer', 'aan de
Vecht', 'bloeimaand aan het Gein', 'schemering' etc. De spiegeling van de (wolken)lucht,
de bomen, soms huizen in het water speelt
een grote rol in zijn vrij traditionele, romantisch-impressionistische werk. Hij was sinds
de oprichting in 1880 lid van het schildersgilde St. Lucas en zou daar in 1913 ook voorzit-

ter van worden. Tevens was hij lid van Arti et
Amicitiae in de hoofdstad. De beroemde
schilder van onder meer circusgezichten,
Kees Maks, was een van zijn leerlingen en
zou Schaap zijn hele leven als leermeester
beschouwen, ondanks het feit dat hij zelf een
veel bekender schilder zou worden. Het werk
van Schaap zou op vele tentoonstellingen
komen te hangen. Zijn werk hangt nu nog
onder meer in het Frans Halsmuseum in
Haarlem, het stedelijk Van Abbemuseum te
Eindhoven en het Goois museum in Hilversum.
Contacten met de gemeente
In het voorjaar van 1936 vierde L. Schiethart,
burgemeester van Vreeland en Nigtevecht,
zijn 25-jarig ambtsjubileum. Ter gelegenheid
van deze feestelijke mijlpaal, ontving hij van
de bevolking van Nigtevecht een schilderij
van E.R.D. Schaap, 'Zicht op de Dorpsstraat
in Nigtevecht'. Op bijgaande foto is de aanbieding van het schilderij te zien, welke plaats
vond in de raadzaal van het gemeentehuis
Nigtevecht aan de Dorpsstraat 142. Burge28

meester Schiethart staat onder het gemeentewapen van Nigtevecht. Naast hem zit zijn
10-jarige zoon Gerard. De staande man is
waarschijnlijk wethouder A. Broekhuizen.
Daarachter (niet zichtbaar) zit mevrouw
Schiethart.
De daarop volgende twee vrouwen zijn resp.
mevrouw van As (zus van mevrouw Schiethart) en mevrouw Dingemans (vriendin van
mevrouw Schiethart). Staande naast het
schilderij van Nigtevecht dat aangeboden
wordt (met wit laken in de hand) de tweede
wethouder van Nigtevecht, de heer C. Hennipman. Geheel rechts de heer Sluiter,
destijds wethouder in Vreeland en wonende
op Vredenhoek in Vreeland.
Na het overlijden van Schiethart is het schilderij verkocht, en het is nu in particulier bezit.
Op de foto van het schilderij in de huidige
staat, vergeleken met de hier afgebeelde
prentbriefkaart van de Nigtevechtse Dorpsstraat, valt de wel zeer grote gelijkenis op.
Het schilderij is min of meer identiek aan de
foto, alleen staan op het schilderij enkele
figuren en zijn de bomen in lentetooi. Het is

niet onwaarschijnlijk dat Schaap in het bezit
van deze foto was en dit schilderij in zijn
atelier heeft gemaakt, met de foto als voorbeeld of als geheugensteuntje. Dit schilderij is
thans dus niet meer in het bezit van een
Loenense burgervader en ook niet in het bezit
van de huidige gemeente.
Geschenk
Het schilderij dat nu in het gemeentehuis van
Loenen hangt, is een ouder werk van Schaap,
dat dateert uit 1932. Hij heeft -zo blijkt dus
nu- in ieder geval minimaal twee maal een
gezicht op Nigtevecht geschilderd. Het werk
uit 1932 toont de achterkant, de Vechtzijde,
van hetzelfde rijtje huizen, dat op het schilderij uit 1936 voorkomt. Ter gelegenheid van zijn
zeventigste verjaardag in 1932 wilde Schaap
het gemeentebestuur een geschenk aanbieden en daarvoor achtte hij dit werk zeer
geschikt. In de raadsnotulen van 23 augustus
van dat jaar lezen we: "De voorzitter deelt
mede, dat de schilder E.R.D. Schaap, wonende te Ankeveen, hem heeft medegedeeld dat
hij het zeer op prijs zou stellen wanneer de
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'Zicht op de
Dorpsstraat in
Nigtevecht', vrijwel
identiek aan de foto.
(part, coil.)

Het schilderij van
E.R.D. Schaap,
'Nigtevecht gezien
van de kant van
Nederhorst', zoals
dat nu in het
gemeentehuis
hangt.
(Foto: W.F. Kuijper)

gemeente Nigtevecht van hem als geschenk
zou willen aanvaarden een schilderij voorstellende een gezicht op Nigtevecht gezien van
de zijde van Nederhorst den Berg. De heer
Schaap werd geboren in deze gemeente in
1862 en is onlangs 70 jaar geworden.
Hij verklaarde, waar hij steeds aangename
herinneringen aan Nigtevecht bewaarde, het
te waarderen wanneer de gemeente zijn
geschenk zou willen aanvaarden". De Raad
was erg ingenomen met dit geschenk, deze
'bijzondere vriendelijke uiting van sympathie
ten opzichte van de gemeente Nigtevecht'
en besloot officieel in de vergadering van
13 september 1932 het schilderij te
aanvaarden, met het verzoek aan Burgemeester en Wethouders dank aan de schenker te willen overbrengen.
Op deze manier kwam het werk in handen
van de gemeente Nigtevecht. Na de samenvoeging met Loenen, in 1964, kwam het
schilderij te hangen in de hal van het voormalige gemeentehuis aan de Straatweg en na de
verhuizing in 1995 naar het huidige pand,
vond het zijn definitieve plek.

NOTEN:
1) Zijn ouders waren Rintje Schaap en Alida Borchers.
2) Op dertig april 1896 trouwde Schaap in Nigtevecht met
Hendrika Wiihelmina Jacoba van der Pek, 29 jaar oud,
zonder beroep en wonende te Amsterdam. Als getuigen
waren aanwezig bij deze voltrekking: Jan Ernst van der
Pek, 30 jaar oud, architect te Amsterdam, broer van de
bruid: Hendrik Moll, 78 jaar oud, timmerman te Nigtevecht; Egbertus Rubertus Borchers, 47 jaar, ambtenaar
te 's Gravenhage, neef van de bruidegom; en Corse
Hendrik van der Pek, 26 jaar oud, zonder beroep,
wonende te Amsterdam, broer van de bruid. (S.A.V.V.
archief gemeente Nigtevecht)
3) Uit: De onvergankelijke kijk op Kortenhoef, drs Carole
Denninger-Schreuder.

BRONNEN:
S.A.V.V., huwelijksregister Nigtevecht
Scheen, P.A., Lexicon der Nederlandse beeldende
kunstenaars 1750-1950. 1968.
Denninger-Schreuder, drs C , De onvergankelijke kijk
op Kortenhoef, 1998

Juliette Jonker-Duynstee
Willem Mooij
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Officieren onder invloed van drank
Loenen aan de Vecht, 20 juli 1939
Rapport
"Ik heb de eer Uedelachtbare het navolgende
te rapporteeren: Gisterenavond, omstreeks 11
uur, bevonden zich in het café "Het Raadhuis
van Cronenburg" twee officieren van de Landmacht, een Kapitein een 1ste luitenant. Beide
heeren bleken onder den invloed te zijn van
alcohol te oordeelen aan hun luidruchtigheid
en belemmerde spraak. Het publiek nam
hieraan aanstoot en spoedig was er een
oploop van kinderen en op sensatie beluste
burgers, waarvan een zeide: 'De bloem van
het Nederlandsche leger enz. De officieren
waren met een personenauto eigenaar N.V.
Engelbert Automobielhandel Weteringschans
130-132, Amsterdam.
Ik had gegronde reden aan te nemen dat deze
heeren onder zoodanigen invloed van sterken
drank waren, dat zij niet konden geacht worden zonder gevaar een motorrijtuig naar
behoren te kunnen besturen, weshalve ik hun

zeide dat ik er bezwaar tegen had dat ze
verder reden. Een van de officieren, die het
meest onder den invloed was, begreep dit en
wilde een chauffeur hebben die hun verder
bracht, doch de Luitenant, die bovendien nog
voigens den Kapitein, hoofd inspecteur van
Politie was, verdomde dit volgens zijn zeggen
en protesteerde. Ik wilde de Officieren niet aan
de bespotting van de burgerij overlaten en
nam hun mede in het huis van den garagehouder J. Brouwer, alwaar koffie en brood
voor hun werd bestelt. Op mijn aandringen
werd dit gebruikt en werd ik in bijzijn van den
heer Boers, gemeentearchitect, zeer vele
malen hartelijk door hun bedankt voor de
juiste manier waarop ik de kwestie had
opgelost. Hierna zijn beide weer weggereden
in de richting Utrecht.
Op ambtseed opgemaakt,
De Veldwachter,
L. De Jong

BRON: S.A.V.V., Justitie, 1939, nr 60
Hef Raadhuis van
Kronenburg waar
de officieren hun
borrels genuttigd
hadden,
(coll. S.A.V.V.)
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De melkhandel van Arie Rosemale
Een blik in de Dorpsstraat in Loenen rond
1905. We zien rechts het huidige nummer 78,
destijds de boekhandel van Evert Spruyt (geb.
1875), die in de deuropening staat.
Op straat een vertrouwd tafereel in die tijd:
melkslijter Adrianus (Arie) Rosemale (18421911) die langs de deuren gaat om zijn melk
te verkopen. Zijn melkbussen staan op een
handkar, getrokken dooreen hond.
Rosemale was op 4 november 1872 als
boerenknecht van Maarsseveen naar Loenen
gekomen om bij Arnoldus de Reuver te gaan
werken. Deze was naast boer ook watermolenaar op de Hollandse watermolen.
Op 9 november 1877 trouwde Rosemale met
Maria Reuken, 36 jaar oud. Vijf jaar later zou
hun zoontje geboren worden, Adrianus
Joseph, die binnen een jaar overleed. Naast
melkslijter, was Rosemale ook werkzaam voor
het waterschap Holland, Sticht en Voorburg.

Zo ontving hij in 1878 f. 6,- voor het schoonmaken van de Voorvliet en f. 15,- aan arbeidsloon. Een jaar later kocht Rosemale het pand
naast Spruijt (zie achterpagina Vechtkroniek
23). In 1898 overleed Maria Reuken.
Bertha Johanna Oostveen (Tienhoven 18811912 Loosdrecht) kwam als huishoudster bij
Arie werken. Zij zette na diens dood, op
24 mei 1911, de zaak voort. Als verkoper
langs de deuren nam zij Johannes Coenraad
Postma in dienst, die in 1906 naar Loenen
was gekomen en als boerenknecht werkte
bij Cornelis de Haan. Op 7 oktober 1912
verhuisde Bertha naar Loosdrecht, waar zij
een jaar later zou overlijden. Knecht Postma
kocht het pand, nu Dorpsstraat 76, en zou in
1925 tijdens een grote verbouwing de hele
voorgevel vernieuwen.
Willem Mooij
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