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Van een kapper en een kolfslof

U heeft weer een gevarieerde Vechtkroniek in handen, waar
in diverse aspecten van het verleden van onze gemeente 
worden uitgediept. Verrassend en hilarisch is het verhaal 
over de wederwaardigheden van stier Jacob V, in 1885 
aangekocht door het Genootschap voor Landbouw en 
Kruidkunde, afdeling Breukelen. De grootse plannen met 
deze fokstier voor de Loenense veestapel zouden echter 
uitlopen op een debacle... Heden en verleden komen samen 
in het verhaal over een eeuwenoude kolfslof die in Loenen is 
opgegraven. Het heden (de nieuwe golfbaan en de nieuwe 
wijk Cronenburgh) blijkt een verrassende band te hebben 
met deze archeologische vondst uit het verre verleden.
De historie van Vreeland is in de loop der jaren door diverse 
personen vastgelegd. U maakt kennis met deze personen 
in het artikel ‘Geschiedschrijvers van Vreeland’. De HKGL 
is ook bezig met het vastleggen van historie, onder andere 
door het houden van interviews. Het gesprek dat de inter- 
viewwerkgroep met ‘kapper Kuyf’ voerde, is bewerkt tot een 
mooi artikel dat ongetwijfeld voor velen van u herkenbare 
verhalen en foto’s oplevert! Interessant zijn ook de weder
waardigheden rond de omnibusdienst tussen het dorp 
Loenen en het station in Nieuwersiuis. Tenslotte leest u in 
de rubriek ‘literatuursignalering’ over twee boeken waar 
drie redactieleden van de Vechtkroniek bij betrokken zijn: 
Kees de Kruijter en Willem Mooij leverden onlangs het 
mooie boek ‘Luchtwachtpost in het dorp Loenen aan de 
Vecht 1921-1940’ af en ondergetekende heeft bijdragen 
geleverd aan het boek ‘Breukelen, geschiedenis en 
architectuur’. Voor zowel deze boeken als dit tijdschrift 
geldt: veel leesplezier!

Namens de redactie, Juliette Jonker-Duynstee
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Geschiedschrijvers van Vreeiand

Oniangs zijn de eerste stappen onderno
men tot het schrijven van de ‘canon van 
Vreeland’, een laagdrempelige publicatie 
over de hoogtepunten van de geschiedenis, 
architectuur en inwoners van dit mooie 
dorp. Vanzelfsprekend ligt aan een dergelij
ke publicatie een uitgebreid bronnenonder
zoek ten grondslag. De bronnen van de 
Vreelandse geschiedenis in het archief te 
Loenen waren tot voor kort moeizaam te 
raadplegen aangezien het archief nog niet 
ontsloten was. Sinds 2006 is de ontsluiting 
echter tot stand gekomen in een lijvige in
ventaris van de archieven van het Gerecht, 
de Municipaliteit en de Gemeente Vreeland 
1574-1964.” Een ander deel van Vreelands’ 
bronnenmateriaal, het archief van de 
Heerlijkheid Vreeland, bevindt zich in het 
Rijksarchief Utrecht.^’Hier is tevens het 
archief van slot Zuylen bewaard, met daarin 
vele 17de eeuwse documenten aangaande 
Vreeland.^' Er zijn enkele belangrijke 
personen geweest die over verschillende 
aspecten van de Vreelandse geschiedenis 
hebben geschreven. Aan deze personen en 
hun belang voor het ontsluiten en bewaren 
van de Vreelandse historie wordt in dit 
artikel aandacht besteed.

Burgemeester Backer
De eerste persoon die diverse aspecten 
van de geschiedenis van Vreeland voor een 
breed publiek vastlegde was burgemeester 
Backer. Gedurende zijn ambtsperiode van 
1888 tot 1911 hield hij diverse voordrachten 
voor de Raad, die hij in kleine oplagen liet 
drukken en verspreiden. Aangezien het 
archief zich in het gemeentehuis bevond, 
zat hij letterlijk dicht bij de bron, al was die 
destijds, zoals vermeld, niet zo toegankelijk 
als tegenwoordig. Jonkheer Joan Anthony 
Ferdinand Backer werd op 30 augustus 
1853 geboren te Amsterdam als zoon van 
Jacob Backer en Maria Petronella van 
Reenen. Zijn moeder was eigenaresse van 
Vreedenhoff te Nieuwersluis, alwaar de

kleine Joan met zijn vier broers en zusjes 
de zomers van zijn jeugd doorbracht. Maria 
overleed toen Joan 18 was, in 1871. In dat
zelfde jaar kwam hij als vrijwilliger te werken 
op de secretarie van het gemeentehuis van 
Loenen. Hij trouwde in 1879 met jonkvrou- 
weT.P. Roëll. In Loenen werden drie kinde
ren geboren, twee meisjes en een jongen. 
Na enkele jaren, wanneer precies is niet 
bekend, nam het gezin haar intrek op de 
buitenplaats Slotzigt aan de Boslaan te 
Vreeland. Hier werden nog eens twee 
meisjes en een jongen geboren. Op 27 de
cember 1888 werd Backer benoemd tot 
burgemeester van Vreeland en Nigtevecht. 
Het Vreelandse gemeentehuis was in die 
dagen (sinds 1862) gevestigd in het pand 
op de hoek van de Raadhuislaan en de 
Vossenlaan. De gemeenteschool en de on- 
derwijzerswoning waren tevens in het pand 
gehuisvest. Backer was een zorgzame, 
bevlogen burgervader, die zich in hoge 
mate betrokken voelde bij ‘de gewone man’ 
in zijn dorpen. Zo ijverde hij voor schoon 
drinkwater en pleitte er bijvoorbeeld voor 
dat het luiden van de kerkklok bij begrafe
nissen - waarvoor een fors bedrag moest

Burgemeester Backer 
achter zijn bureau in het 
Vreelands gemeentehuis, 
circa 1900. Colt: Aalderink



worden neergeteld - ook moest plaatsvin
den bij begrafenissen van min- of onvermo- 
genden. Tevens was Backer muzikaal - hl] 
speelde viool en componeerde hier zelfs 
een stuk voor -, fotografeerde en schreef 
niet alleen verhalen over Vreeland en 
NIgtevecht maar ook over Loenen en 
NIeuwersluis. Deze verhalen droeg hl] voor 
bij raadsvergaderingen en verspreidde na
dien de afdrukken die hij hiervan had laten 
maken onder een groep geïnteresseerden. 
Zijn grootste bijdrage aan de geschied
schrijving van Vreeland is de toespraak 
‘Vredelant in vroeger tijden’, gehouden op 
27 maart 1894. In ruim 35 pagina’s verhaalt 
hij van de vroegste geschiedenis van het 
dorp en geeft letterlijke vertalingen van de 
acte uit 1363 waarin de stadsrechten wor
den bevestigd door bisschep Johan, maar 
ook van het eerste politiereglement uit 
1651. De Vreelandse straten komen aan 
bod, wetenswaardigheden over de am
bachtsheerlijkheid Vreeland en het latere 
bestuur. Diverse aspecten uit dit ‘basisver- 
haal’ werkte hij later uit in verhandelingen 
als ‘Vreeland in de eerste jaren na de 
invoering van de gemeentewet’, over Slot 
Vredelant en over het onderwijs in Vreeland 
in vroeger tijden.
Tevens schreef Backer over de eerste ie- 
vensjaren van de brandspuit in NIgtevecht, 
over het bestuur van de gemeente Loenen, 
het orgel in en de kerktoren van de her

vormde kerk van Loenen en ook over de 
geschiedenis van de Loenderveense plas.
In 1906 werd Backer herbenoemd als bur
gemeester/secretaris van Vreeland en 
NIgtevecht. Hij zou deze functie nog 4,5 jaar 
vervullen tot aan zijn dood op 2 april 1911. 
Enkele dagen later werd hij begraven op de 
begraafplaats aan de Nigtevechtseweg te 
Vreeland. Ongetwijfeld heeft de nieuwe 
huisarts van Vreeland, dokter Portengen, 
aan zijn ziekbed gestaan. Deze was name
lijk vier maanden voor Backers’ dood in 
Vreeland komen wonen. De kennismaking 
is weliswaar van korte duur geweest, maar 
wellicht heeft Backer de arts geïnspireerd 
zich te verdiepen in de historie van 
Vreeland. Dokter Portengen werd namelijk 
de tweede persoon die diverse bijdragen 
zou leveren aan de geschiedschrijving 
van Vreeland.

Dokter Portengen
In oktober 1910 solliciteerde Jacob Albertus 
Portengen bij het college van burgemeester 
en wethouders (B&W) van Vreeland naar de 
functie van gemeente-geneesheer. Uit zijn 
sollicitatiebrief blijkt dat hij een rijk verleden 
als arts achter de rug had. Hij was op 14 ja
nuari 1856 geboren te Amsterdam. Na het 
doorlopen van het gymnasium ging hij 
medicijnen studeren in Leiden, alwaar hij 
in 1885 zijn artsexamen aflegde. Hij werd 
scheepsarts en diende voor de kust van

Dokter Portengen en zijn 
vrouw in een zeilbootje 

op de Oude Vecht, 1915 
Colt.: W. Mooij



Atjeh. Na terugkomst in Nederland in 1890 
trouwde hij met Anna van den Broeke, af
komstig uit een van oorsprong Antwerps 
geslacht. Zij kregen een zoon, Jacob 
Albertus, en een dochter, Alberta Johanna. 
Het jonge gezin woonde in Amsterdam - 
waar Portengen in 1891 promoveerde- 
maar verhuisde spoedig naar Den Haag- 
Loosduinen waar hij dirigerend officier van 
gezondheid eerste klasse der Koninklijke 
Marine werd. Gedurende de periode 1893- 
96 diende Portengen ‘in de wateren van 
Nederlands Indie’. Zeven jaar later zou hij 
daar nog voor twee jaar terugkeren, aan 
boord van de Hr.Ms. Kortenaer. In de tus
senliggende jaren was hij adjudant van de 
inspecteur van de geneeskundige dienst bij 
het Ministerie van Marine, waarna hij be
noemd werd tot ridder in de orde van 
Oranje-Nassau. Voorwaar een rijk medisch 
verleden! Maar al die jaren ver weg van zijn 
vrouw en kinderen waren genoeg geweest. 
In 1910 vroeg hij pensioen aan, waarna hij 
twee jaar arts werd in het krankzinnigenin
stituut Bloemendaal. Hier aardde hij niet; hij 
kon zich “als modern protestant niet met de 
gereformeerde beginselen der Vereniging 
verenigen”. Vandaar de sollicitatie op de 
vacante functie van gemeente-geneesheer 
te Vreeland. Na overleg met dominee 
Barbas, voorzitter van de kerkenraad van 
de hervormde gemeente, werd Portengen 
benoemd. Het gezin verhuisde op 
28 november 1910 naar de Voorstraat 8 
te Vreeland.
Het was een zeer geliefd arts, vriendelijk en 
kundig. Foto’s tonen een forse man met 
dito snor, met aan zijn zijde een rijzige echt
genote. Getuige de afbeelding uit 1915 be
zat Portengen een apart zeilbootje, waar hij 
tochtjes mee over de Vecht maakte. Van dit 
plaatje liet hij zelfs prentbriefkaarten maken, 
met zijn naam op de verso-zijde gedrukt. 
Naast zijn functie als dorpsarts, was 
Portengen geruime tijd bestuurslid van het 
Oudheidkundig Genootschap Niftarlake. 
Zijn interesse in de geschiedenis van zijn 
woonomgeving uitte zich in een negental 
artikelen die tussen 1914 en 1925 in het 
jaarboekje van dit genootschap gepubli
ceerd werden. Hij was een zorgvuldig 
schrijver die zijn verhalen op basis van een 
uitgebreid bronnenonderzoek schreef. Met

name zijn bijdrage ‘Kroniek van Vreeland; 
vanaf de stichting tot de stooping van het 
kasteel’, is voor de geschiedschrijving van 
Vreeland een belangrijke bron. Tevens was 
hij de eerste die de tekening publiceerde 
van de plattegrond van het kasteel 
Vredelant, bewaard in het archief van slot 
Zuylen. Zijn laatste artikel schreef hij vlak 
voor zijn overlijden in 1926. Portengen werd 
begraven op de begraafplaats aan de 
Nigtevechtseweg te Vreeland. Op zijn graf, 
nr. 47, ligt een zerk met het volgende 
opschrift:
“Patiënten en vrienden legden dit gesteente
ter herinnering aan hunnen braven dokter
Dr. Jacob Albertus Portengen
Gep. dirigeerend officier van gezondheid
der koninklijke marine
Geb. Amsterdam 14 januari 1856
Overl. 31 jan. 1926

Dokter Portengen en zijn 
vrouw bij de viering van de 
12,5 jarige ambtvervuiling 
als huisarts.
Coil.: Aaide rink



Werkzaam met toewijding en opoffering te 
Vreeland van 1 dec. 1910 tot aan zijn einde. 
Hier rust ook zijn geliefde vrouw Anna van 
den Broek Geb. te Amsterdam 28 dec.
1865 Overl. te ‘s Gravenhage 22 jan. 1945”

Alberta Portengen
Portengens dochter Alberta, roepnaam 
Bertha, deelde de interesse van haar vader 
in de historie van de Vechtstreek. Zij was op 
29 november 1890 geboren in Amsterdam 
en bracht haar jeugd korte tijd in 
Rotterdam, daarna in Den Haag door.
Zij ging naar de lagere school aan het 
Buitenhof en bezocht hierna het 
Gymnasium dat eerst aan het Westeinde, 
later aan de Laan van Meerdervoort gele
gen was. In 1908 deed zij eindexamen, 
waarna zij in Leiden letteren ging studeren 
en lid werd van de V.V.S.L., de Vereniging 
van Vrouwelijke Studenten te Leiden, die in 
1900 was opgericht als leesgezelschap.
Zij zou een actief lid worden, en was onder 
andere lid van de lustrum- en novitiaats- 
commissie. Vele lustra zou zij nog terugko
men in Leiden om mee te lopen in de reü
nistenoptochten. In 1913 haalde zij haar 
doctoraalexamen, waarna zij bij professor 
Uhlenbeck werkte aan haar dissertatie 
‘De Oudgermaansche dichtertaal in haar 
ethnologisch verband’, het onderwerp waar 
zij in 1915 cum laude op promoveerde.
Zij werd lerares Nederlands en aardrijkskun
de aan het Haagse Tweede Gemeentelijk 
Gymnasium, een baan die zij vijftig jaar lang 
zou vervullen. Tijdens haar werk startte zij 
wederom met studeren in Leiden en deed 
in 1935 doctoraalexamen in filosofie, psy
chologie en pedagogiek. Naast haar studie 
en het lesgeven schreef zij diverse boeken 
en tientallen publicaties, was lid van 
Maatschappij der Nederlandse Letter
kunde, van het Provinciaal Utrechts 
Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen en was bestuurslid van 
diverse organisaties. Tevens reisde zij de 
hele wereld af om zo’n vijftig internationale 
congressen te bezoeken en organiseerde 
en leidde ze vele educatieve groepsreizen - 
in het bijzonder voor de middelbare 
schooljeugd.
Tussen de bedrijven door had zij blijkbaar 
ook nog tijd om onderzoek te doen naar en

te schrijven over de Vechtstreek, en 
Vreeland, waar haar ouders woonden. Zij 
schreef tussen 1914 en 1924 zeven artike
len die zij net als haar vader publiceerde in 
de jaarboekjes van Niftarlake. Zo schreef zij 
over het geologisch ontstaan van Niftarlake, 
over Joan Huydecoper en over folkloristi
sche gebruiken in de Vechtstreek. Over 
Vreeland schreef zij tweemaal: een uitge
breid artikel over Hendrik Hooft, oud burge
meester van Amsterdam en beroemd patri
ottenstrijder, die in alle stilte in Vreeland 
werd begraven (JB 1915) en over de korte 
periode in 1351 dat Vreeland in bezit was 
van de Engelse koning (JB 1917). Een enke
le keer assisteerde Bertha haar vader.
Zo hield Portengen op 12 maart 1913 in de 
bewaarschool te Vreeland een lezing over 
oude bouwkunst, waarbij ‘zijne dochter zoo 
welwillend was daarbij de lichtbeelden te 
vertonen’."" Zij overleed op 1 februari 1979 
te Den Haag, 88 jaar oud.

Mr. Dr. Ds J. W. Verburgt
Niet onvermeld mag blijven dominee J.W. 
Verburgt, die veel over de Vechtstreek heeft 
gepubliceerd. Helaas is slechts één onder
zoek van zijn hand naar de Vreelandse ge
schiedenis gedaan, maar dit is een dermate 
interessant verhaal, dat opname in het rijtje 
geschiedschrijvers van Vreeland verant
woord is. Deze publicatie betreft de 
Hervormde kerk. Verburgt geeft in 22 pagi
na’s “een overzicht van hetgeen opge
spoord kon worden betreffende de toren en 
de kerk, niet alleen van het gebouw in zijn 
geheel, maar ook in zijn in- en uitwendige 
onderdelen”.
Dr. Mr. Ds. Jan Willem Verburgt (26 januari 
1875 -12 augustus 1959) begon zijn loop
baan in 1900 als predikant te Nigtevecht.
In 1912 werd hij benoemd tot voorzitter 
van het Oudheidkundig Genootschap 
Niftarlake. In de jaarboekjes van dit 
Genootschap zou hij gedurende vele jaren 
artikelen publiceren over diverse onderwer
pen in de Vechtstreek. In 1919 nam hij 
afscheid van zijn gemeente, wijdde een 
jaar aan het ordenen van het archief van 
Nijenrode en werd hierna particulier secre
taris en rentmeester van de heer Onnes van 
Nijenrode. Verburgt was een leergierig man 
met een grote interesse in de historie.



Hij werd archivaris van Leiden en begon 
daar een rechtenstudie. Op 50 jarige leeftijd 
- in 1925 - studeerde hij af en vijf jaar later 
promoveerde hij. Kort daarop werd hij be
noemd tot archivaris van de stad Leiden.
In 1958 verhuisde hij naar Wapenveld bij 
Hattem. Hier overleed hij anderhalf jaar 
later, op 17 augustus 1959, waarna hij 
te Nigtevecht werd begraven.
Zijn liefde voor de Vechtstreek zorgde er
voor dat hij in 1936 mede-oprichter werd 
van de Commissie van de Vecht- en het 
Oostelijk en Westelijk Plassengebied, later 
de Vechtplassencommissie geheten.
Voor zijn bijdrage aan de geschiedschrijving 
van Vreeland, zijn onderzoek naar de her
vormde kerk, gebruikte hij naast diverse ar- 
chieven*^’ ook de publicaties van Backer en 
Portengen. Verburgt toont aan dat de kerk 
in Vreeland gebouwd Is tussen 1259 (toen 
was de bouw van kasteel Vredelant voltooid 
en naar verwachting ook van het daarbij 
behorende kerkje) en 1333 (toen bisschep 
Jan van Diest in een brief een oproep deed 
giften te geven voor de wederopbouw van 
de parochiekerk van Vreeland, die verwoest 
was). Naar alle waarschijnlijkheid was er 
overigens al een kerkje in 1265, het jaar 
dat Vreeland stadsrechten kreeg.
Ook beschrijft hij diverse restauraties van 
de kerk, de toren en de klokken, de her
komst van diverse altaren, koperen luch- 
ters, kerkdeuren of ramen en over de 
gevangens die aan de toren vastzat.
Al met al een onmisbaar document over 
de roerige geschiedenis van de kerk en 
haar interieur, waarover in een volgende 
Vechtkroniek meer zal verschijnen.

H.J. Aalderink
Ten slotte hoort in het rijtje geschiedschrij
vers van Vreeland de vorig jaar overleden 
Hans Aalderink (8 september 1924 - 9 no
vember 2007). Aalderink leerde Vreeland 
kennen toen hij hier ondergedoken zat; 
door zijn verzetsdaden in de Tweede 
Wereldoorlog was zijn woonplaats Utrecht 
niet langer veilig. Zijn illegaal gedrukte 
publicaties zijn na de oorlog aangekocht 
door het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie. Hij richtte te 
Vreeland ‘Studio & Drukkerij Vreeland’ op, 
die hij tot aan de dag van zijn dood, samen

Portret van Dominee 
Verburgt Colt. S.A.V.V.

met zijn zoon Martin, zou leiden. Tevens 
was Aalderink de initiator van de werkgroep 
‘Vreeland vroeger en nu’, waar autochtone 
Vreelanders regelmatig bijeen kwamen om 
te praten over of dia’s te bekijken van diver
se aspecten van het Vreelandse verleden.
Al deze gesprekken zijn op band opgeno
men. In de loop van zijn leven heeft 
Aalderink een groot archief opgebouwd 
over Vreeland, variërend van foto’s, briefpa
pier van (verdwenen) winkels, prentbrief
kaarten, krantenknipsels, kaarten en boe
ken. In 1962 startte hij met de uitgave van 
een dorpsblad, de Vreelandpost. Dit weke
lijkse blad moest een spreekbuis vormen 
voor de Vreelanders, omdat er opheffing 
van de Gemeente en samenvoeging met 
Loenen dreigde. De samenvoeging is zoals 
u weet twee jaar later toch doorgegaan; de 
Vreelandpost is blijven bestaan tot aan de 
dag van zijn overlijden (inmiddels is een 
‘doorstart’ gemaakt door een nieuwe 
redactie met een nieuw blad onder de 
naam De Vreelandbode).
In de Vreelandpost publiceerde Aalderink 
zeer regelmatig verhalen over Vreeland 
Vroeger, waardoor veel is vastgelegd over 
het dagelijks leven, de middenstand, bron
nen van inkomsten, ambachten, de visserij, 
veenderij, industrie e.d. Tevens publiceerde



Portret van Hans Aalderink. 
Foto: A. Cruysheer.

NOTEN:

hij onder meer de toespraken van burge
meester Backer, voorzien van fotomateriaal 
en toelichtingen - een geweldig informatie
ve en leuke bron van Vreelands’ verleden.®' 
Ten slotte dankt de uitbreidingswijk van 
Vreeland haar straatnamen aan Aalderink, 
die het initiatief nam om deze wijk te voor
zien van historische namen die gerelateerd 
zijn aan de geschiedenis van Vreeland.

Ook nu nog wordt er geschreven over 
Vreeland, variërend van wetenschappelijke 
publicaties tot populair-wetenschappeiijke 
artikelen en interviews met bewoners.
De bedoeling is dat de Canon van Vreeland 
een waardevolle toevoeging wordt op de 
reeds verschenen publicaties, waarin zowel 
op basis van deze verhalen als op basis van 
nieuw bronnenonderzoek de historie van 
Vreeland bondig en voorzien van vele af
beeldingen gepresenteerd wordt aan een 
breed publiek. Het worden als het ware 
vensters op het verleden, die uitnodigen om 
de blik te verruimen. Met dank mede aan 
burgemeester Backer, vader en dochter 
Portengen, dominee Verburgt en Aalderink!

F. E. Brouwer en C.J. de Kruijter, Inventaris van de 
archieven van het gerecht, de Municipaiiteit en de 
Gemeente Vreeland 1574-1964, Loenen aan de 
Vecht 2006.
R.A.U., Archief Heerlijkheid Vreeland, toegangsnum
mer 106.
R.A.U., toegangsnummer 76. De reden dat veel in
formatie over Vreeland zich in het archief van Slot 
Zuylen bevindt is de volgende: Adam van Lookhorst 
kocht in 1617 de heerlijkheid Zuilen en Westbroek. 
Zijn dochter Anna Elisabeth erfde deze heerlijke 
rechten. Zij trouwde met Gerard van Rheede van 
Nederhorst, die met de hoge heerlijkheid van 
Vreeland was beleend. Door het huwelijk in 1665 van 
hun enige dochter Anna Elisabeth met Hendrik 
Jacob van Tuyll van Serooskerken, kwam de heer
lijkheid Vreeland en die van Zuilen in de familie Van 
Tuyll van Serooskerken, die op slot Zuylen woonde. 
(J.A. Portengen, JB 1918)
Jaarboekje Niftarlake 1914, p.XV 
Het Huisarchief Hooft, Archief van de Kerkvoogdij 
der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 
Vreeland, Oud-archief van de Burgerlijke Gemeente 
Vreeland.
Oud-burgemeester van Vreeland en Nigtevecht 
jhr.J.A.F. Backer vertelt.., 1995

BRONNEN:

- H.J.Aalderink, Oud-burgemeester van Vreeland en 
Nigtevecht Jhr. J.A.F, Backer vertelt..., Vreeland 
1995.

- Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde te Leiden 1978-1979, pag. 75-81.

- Genoemde jaarboekjes van oudheidkundig genoot
schap Niftarlake. Deze zijn digitaal te raadplegen via: 
www.sabine.nu.

- Archief Hen/ormde Gemeente Nigtevecht, boek 5, 
doos 2-3, 5-6a

Juliette Jonker-Duynstee 
Archiefonderzoek over Portengen 

en Verburgt door Willem Mooij.

http://www.sabine.nu


Publicaties van Vreelandse geschiedschrijvers
Publicaties van burgemeester jonkheer 
J.A.F. Backen
1892: De Velterslaan, in: Weekblad het

Nieuws van Vreeland, 24 september 
1894: Vredelant in vroeger tijden, toespraak 

27 maart
1885: De eerste levensjaren van de brand

spuit te Nigtevecht, toespraak 10 ok
tober

1896: Vreeland in de eerste jaren na de in
voering van de Gemeentewet, toe
spraak 16 oktober

1909: Het slot Vredelant, in: Het Nieuws van 
Loenen van 1 mei 

Zonder jaartal:
- Nieuwersluis. Eene geoctroieerde 

‘pleijsterplaetse’ aan de Nijer Sluse
- Iets over het bestuur van Loenen
- De toren van Loenen
- Het orgel in de Hervormde Kerk te 

Loenen
- Iets over het onderwijs te Vreeland in 

vroeger tijden
- De Loenderveensche Plas

Publicaties van Dokter J.A. Portengen in 
de jaarboekjes van oudheidkundig ge
nootschap Niftarlake:
1914: De naamen van alle buitenplaatsen 

van Utrecht tot aan Muyden welke in 
het werk “De zeegepralende 
Vechtstroom” volgens haare gelegen
heid worden aangegeven.

1915: De doopvont uit de kerk te Vreeland 
1915: St. Maarten of St. Joris?
1916: Oude plaatsnamen in de Gouw 

Niftarlake
1917: Kroniek van Vreeland: vanaf de stich

ting tot de slooping van het kasteel 
1918: Een plattegrond van het kasteel 

Vreeland
1919: De doopvont uit de kerk te Vreeland 
1920: Het feestelijk “admiraal-zeilen” in de 

17de eeuw
1922: Tussen Portengen ende Polanen 
1925: Historische landschappen in de gouw 

Niftarlake, welke volgens de overleve
ring verband houden met de dood van 
Floris V

Publicaties van Alberta Portengen in de 
jaarboekjes van oudheidkundig genoot
schap Niftarlake:
1914: Folkore/Oude plaatsnamenn in de 

Gouw/Kluch-tigh Boerengeselschap

door G.A. Bredero (1585-1618)
1915: Een en ander aangaande Mr. Joan

Huydecoper van Maarsseveen (1601- 
1661) en enkele dichters van zijn tijd 

1916: Een en ander over Pieter Cornelisz. 
Hooft

1917: Vreeland in het bezit van den 
Engelschen koning (1351)

1917: Het oorijzer in Niftarlake 
1918: Hendrik Hooft Danielsz., 23 juni 1716- 

31 augustus 1794 
1921: Het geologisch ontstaan van 

Niftarlake
1922: De dichter-glazenier Jan Vos 
1924: Antonia van Groenenberch of de 

Ridderhofstad de Haar

Publicaties van ds. J.W. Verburgt:
1911: Nigtevecht: Plaatselijke en kerkelijke 

geschiedenis
1944: de Hervormde kerk in Vreeland - kro

niekmatige beschrijving van het kerk
gebouw en zijn onderdeelen 

In de jaarboekjes van Niftarlake:
1913: Niftarlake (met kaart)
1914: Beschrijving der Oudheden in de ge

meente Abcoude-Proostdij 
1915: De gevelsteen van Starnheim 
1916: De vier jaargetijden van David 

Vinckeboons
1916: De Romeinse Vecht 
1917: De ridderhofstad Gunterstein 
1918: Uit het archief van Nijenrode 
1919: De ridderhofstad Oudaen 
1921: De schatzoekers bij Muiden 
1924 Een originele brief van Adriaan van 

Utrecht (den lateren Paus Adrianus VI) 
1926: Zydebalen, een Vechtse 

Lustwarande
1930 Ter hofvaart naar Leiden 
1938: De laan van Niftarlake te Tienhoven 
1938: Het huis Oudaen te Breukelen 
1939: Hervormde gemeenten in Niftarlake 
1939: Kerkelijke zegels van Nederduitsche 

Hervormde gemeenten in Nifterlake 
1944-45: Het armenland te Nigtevecht 
1946: Het 700-jarig bestaan derGem. 

Tienhoven

Publicaties van H.J. Aalderink:
1962-2007: artikelen en verhalen in zijn 

eigen 'Vreelandpost'.
1995: Oud-burgemeester van Vreeland en 

Nigtevecht Jhr. J.A.F. Backer vertelt..



De vondst van een oude kolfslof bij 
de nieuwe golfbaan in Loenen

De Loenense kolfslof uit 
het eind 18de -begin 

19de eeuw. Foto G. Buhr.

De nieuwe wijk Cronenburgh en de 
nieuwe golfbaan in Loenen hebben het 
aanzien van het landelijk gebied rond de 
oude dorpskern van Loenen behoorlijk 
veranderd. Bijzonder is, dat deze twee 
locaties nog nneer met elkaar gemeen 
hebben, namelijk het golfspel.

Op de locatie waar Cronenburgh is ge
bouwd, is vóór de bouw in 2005 grondon
derzoek verricht met de hulp van een me
taaldetector.'* Detectorspecialist Gérard 
Buhr vond op deze manier een zeldzaam 
object; een verzwaarde en versierde 
kolfslof, het onderste deel van een stok, 
waarmee werd ‘gekolfd’, vergelijkbaar 
met een hockeystick of golfclub.^’

De basis van dit kolfspel schijnt volgens 
overlevering in Loenen te liggen.®*
En hiermee komen we bij de nieuwe 
golfbaan. Want vanuit dit middeieeuwse 
kolfspel is naar alle waarschijnlijkheid 
het huidige golfspel ontstaan.
Zo komen in deze Loenense kolfslof deze 
twee nieuwe elementen in Loenen; de 
golfbaan en de nieuwe wijk, samen.
Reden voor een onderzoek naar de achter
grond van deze archeologische vondst.

Ontstaan van het colven
De oorsprong van de kolfsport is niet 
geheel duidelijk. In oude geschriften 
van Egyptenaren, Perzen, Grieken en 
Romeinen zijn verwijzingen te vinden 
naar verschillende spelvormen die op 
het golf leken. Het is ook mogelijk dat 
sporten als hockey, polo en/of croquet 
hieruit zijn ontstaan.

Speelwijze
Oorspronkelijk werd kolf door de straten 
of weilanden van een stad of dorp ge
speeld. Het doel van het spel was om 
met een houten stok, verzwaard met een 
slaggedeelte, een bal te slaan en met zo 
weinig mogelijk slagen een aangewezen 
doel te raken (bijvoorbeeld een boom in 
de verte) of met een vooraf afgesproken 
aantal slagen zover mogelijk te komen. 
Om het speelveld binnen de perken te 
houden, werden de spelregels aange
past. Het spel wordt tegenwoordig 
gespeeld met een kliek (stick) en bal 
op een kolfbaan tussen twee palen.

Het staat in ieder geval vast, dat golf 
niet (zoals bijvoorbeeld rugby) plotseling 
ontstaan of uitgevonden is, maar een 
geëvolueerd proces is dat spelregels van 
oude, soortgelijke spellen combineert.
In een aantal publicaties wordt aangeno
men dat in Loenen de oorsprong van het 
colven (later; Kolven), en daarmee van het 
hieruit geëvolueerde hedendaagse golf, 
ligt. Op 26 december 1296 werd in Loenen 
aan de Vecht Gerard van Velsen gearres
teerd, die eerder dat jaar graaf Floris V bij 
het Muiderslot had vermoord. Na deze 
moord was hij gevlucht naar kasteel 
Kronenburg, waar hij gevangen werd ge
nomen. Als straf werd hij in een ton met 
naar binnen geslagen spijkers gestopt en 
door het dorp gerold. Naar het schijnt 
werd deze weg naar een onvermijdelijke
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dood het jaar daarop het parcours voor 
een colfwedstrijd van zo’n 4,5 km. lang. 
Deze begon bij het Raadhuis van 
Kronenburg (nu: Tupperware) en voerde 
eerst naar de keukendeur van kasteel 
Kronenburg. Wie het eerste de keukendeur 
raakte, had de eerste partij gewonnen.
Bij het kasteel werden de spelers door de 
Heer van Kronenburg getrakteerd op bier. 
De toeschouwers konden graaien naar 
appelen, die hij liet rondstrooien. De tocht 
werd vervolgd naar de deur van korenmo
len de Hoop aan de Vecht en van daar 
naar de voordeur van Huis te Velde.
De cirkel werd weer gesloten bij de start
plaats, het Raadhuis. De partij werd steeds 
gespeeld door twee viertallen met houten 
colven en een houten bal. De eventuele 
schade van gebroken ruiten werd betaald 
door de Heer van Kronenburg."”
Dit ‘Loenense kolfslaan’ vond vanaf 1297 
jaarlijks plaats tot hier een einde aan kwam 
op tweede kerstdag 1830. Deze in totaal 
dus 533 keer gespeelde wedstrijd werd in 
dit geval meer uit ceremoniële overwegin
gen gespeeld en was eerder een dorps- 
evenement dan een sportief tijdverdrijf.
In de middeleeuwen tot eind 17de eeuw 
ontwikkelde het spel metten colve tot de

meest beoefende sport in de lage lan- 
den.5) Enige kennis hierover is bewaard 
gebleven omdat in vele gemeentelijke ver
ordeningen beperkingen werden gesteld 
aan het colven vanwege de overlast die 
het spel veroorzaakte. Het spel speelde 
zich namelijk af op straten, velden en plei
nen (in de winter zelfs over ijs) en richtte

Kolfbaan met kolvers 
(P. V. L, Atlas oudheid
kundig genootschap 
Amsterdam).

Ets door Rembrandt 
met kolfspeler.
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De laan van Kronenburg, 
waar het kolfparcours 

overheen voerde 
(Afbeelding door Daniel 

Stoopendaal uit De 
Zegepraalende Vecht, 

1719)

Inde Telegraaf van 
29 december 1929 
staat het Loenense 

kolfspelen uitgebreid 
beschreven in 

het artikel:

Hoe onze voorouders kolfden. Oud kerstgebruik te Loenen

(...) De kolfpartij werd altijd op dezelfde wij
ze gespeeld, d.w.z. er waren altijd twee par
tijen, elk doorgaans vier man sterk, voor
zien van houten kolven en houten ballen. 
Men begon bij het Raadhuis en sloeg de bal
len langs de Dorpsstraat en den verderen 
weg voort tot aan het slot Croonenburg.
Wie daar het eerst de keukendeur raakte, 
had de eerste partij gewonnen. Op het slot 
werden de spelers dan onthaald op bier en 
de vele dorpelingen, die de kolvers vergezel
den, mochten grabbelen naar de appelen, 
die dan door den heer Van Croonen-burg 
onder het volk werden gestrooid. Hierna 
ging het de Dorpsstraat door naar den ou
den korenmolen, alwaar de deur van het 
huis moest worden geraakt De eerste kolver 
die hierin slaagde, had de tweede partij ge
wonnen. Vervolgens werd langs den 
Molendijk en den Langen Aklcer tot aan het 
Huis van Velde gekolfd. Was de weersge
steldheid minder gunstig - waarop met 
kerstmis de kans niet gering was - dan werd 
de straatweg gevolgd om het Huis van Velde 
te bereiken. Daar moest dan, om de derde 
partij te winnen, weer de huisdeur of ook 
wel de keukendeur geraakt worden en de 
kolvers werden ook daar gastvrij ontvangen 
en op bier getracteerd, terwijl van den hooi

berg uit appelen en peren naar de menigte 
geworpen werden, welke buiten al op dit 
spelletje stond te wachten. Indien het weder 
bijzonder gunstig was, dan gingen de kol
vers verder tot aan het Rechthuis van 
Vreeland, waar de vierde partij gewonnen 
moest worden door de deur van het histori
sche gebouw te raken. Was de weersgesteld
heid den kolvers minder goed gezind, dan 
ging de tocht van het Huis van Velde naar 
het nabijgelegen Raadhuis, waar op dezelf
de wijze als boven omschreven, de 4e partij 
gewonnen kon worden. Er werd steeds om 
wijn gespeeld, welke des avonds door de kol
vers in een der plaatselijke herbergen ge 
nuttigd werd. Wel nauwelijks behoeft ge
zegd te worden, dat bij het kolven langs den 
openbaren weg - en vooral in de bebouwde 
kom - nog al eens schade werd aangericht, 
doordat de bal door de vensterruiten van 
woon en winkelhuizen terecht kwam. Maar 
niemand maakte daarop aanmerking!
Dat behoorde nu eenmaal bij het 
Kerstkolven en daarbij... wist ieder dat, 
welke schade ook werd aangericht, de heer 
Van Croonenburg alles vergoedde. (Zelfs 
werd nimmer verzuimd de door het kolven 
veroorzaakte “breuken” reeds ‘s anderdaags 
te doen herstellen). (...).’
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nogal wat vernielingen aan. Met de houten 
coifstok was het moeilijk om nauwkeurig 
een bai te slaan, waardoor mensen werden 
geraakt en {kerk)ramen of lantaarns 
sneuvelden.

Verdere ontwikkeling van het spel
Tegen het eind van de 17e eeuw raakte het 
colf-spel minder geliefd. Men hield het lie
ver op rustig wandelen in fraai aangelegde 
tuinen of elkaar ontmoeten in sociëteiten 
of koffiehuizen. Er ontstond een nieuwe 
variant op het colven, het kolven, dat 
binnenshuis of op een (overdekte) baan 
plaatsvond, de zogenoemde maliebaan. 
Deze was dan meestal gelegen bij een 
herberg en zorgde voor een goede bron 
van inkomsten voor de herbergier.
De kolfbanen waren banen van ongeveer 
17 tot 30 meter lang en ca. 5 tot 8 meter 
breed (afb. 2). Zij waren rondom begrensd 
door houten schotten (‘rabat’), die in de 
loop der jaren steeds lager werden.
Deze rabatten maakte deel uit van het spel 
en men kon bij het raken van de stok aan 
het einde van de baan, via de band spelen 
(zoals bij biljarten of zaalhockey). Bij deze 
nieuwe speelvariant kwam het er meer op 
aan juist te richten. Zwaarder materiaal

was daarvoor beter geschikt. Al spoedig 
werden dan ook de oude colfattributen 
vervangen. De ballen bij het kolfspel 
werden groter en de klieken zwaarder.
Een speler had een eigen kliek nodig om 
zijn veerkrachtige bal te klappen, en niet 
echt slaan zoals bij colf, maar eigenlijk 
meer voort te schuiven. Rond 1840 werd 
de zware rubber- of gummibal geïntrodu
ceerd.

Het aantal kolfbanen was imponerend aan 
het eind van de 18e eeuw. Alleen in 
Amsterdam al waren er bijna 200! Ook 
Loenen bezat minstens een kolfbaan. 
Deze lag bij huis ‘t Haantje. Waar dit lag, 
is niet bekend. Een gerechtelijke acte uit 
1769 vermeldt slechts de verkoop van 
het huis ‘t Haantje met kolfbaan, met als 
toevoeging dat de verkopers de kolfbaan 
mogen afbreken en meenemen!®’
Slechts één baan, die van het Eloyen 
gasthuis in Utrecht, heeft de geschiedenis 
overleefd en is als oudste kolfbaan in 
Nederland nog steeds in gebruik. 
Tegenwoordig wordt nog door circa 600 
mensen gekolfd in 32 clubs, die zijn aan
gesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Kolfbond (KNKB, opgericht in 1885).

De nieuwe golfbaan 
in aanleg met op 
de achtergrond de 
wijk Cronenburgh 
Foto: PM. Bakker
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De Loenense kolfslof
Terug naar de vondst uit Loenen aan de 
Vecht. Bijzonder van de gevonden kolfslof 
is niet alleen dat deze is gemaakt van 
bronsplaat gemaakt om een houten bin
nenste (meestal werd lood en tin gebruikt), 
ook is deze versierd en staan er initialen in: 
A HM. De laatste twee letter zijn als het 
ware versmolten aan elkaar; de rechter
poot van de ‘H’ doet dienst als de linker
poot van de ‘M’. In het omhooglopende 
deel van de kolfslof is nog het restant van 
de houten steel te zien, inclusief drie gaat
jes waar de spijkertjes door heen gingen 
om de houten steel te bevestigen.
Aan de hand van het type letters vermoedt 
Gérard Buhr dat de kolfslof uit het einde 
van de 18de, begin van de 19de eeuw 
dateert. Aangezien de laatste jaarlijkse 
kolfwedstrijd zich in 1830 afspeelde, is het 
zeer goed mogelijk dat deze kolfslof in het 
heetst van de strijd van een van de laatste 
Loenense kolfpartijen is afgebroken.
Is het niet bijzonder dat de nieuwe 
golfbaan op ongeveer dezelfde locatie is 
aangelegd? De aanleg hiervan blijkt dus 
geen hedendaagse trend te zijn, maar is 
gestoeld op een eeuwenlange traditie.

A.T.E. Cruysheer 
J. J.M.A.M. Jonker-Duynstee

onze Republiek in verbinding stonden. Het colfspel 
werd zó populair dat colfspelers op tegels, gevel
stenen, tabak- en snuifdozen en op speelkaarten 
afgebeeld werden. Op 29 januari 1660 werd in 
Leiden zelfs een colfmakers-gilde opgericht. De 
Leidse kolfmakerssteeg refereert hier nog naar. 
Ook in Naarden herinnert het straatje de Kolfbaan 
nog aan deze populaire sport.

6) H.U.A., Gerechtelijke aktes Loenen, Inv. 1156, nr. 
1154.
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NOTEN;

1) Enige maanden later vond hier op verzoek van de 
Provincie Utrecht door de archeologische afdeling 
Naerdincklant archeologisch noodonderzoek plaats 
ten behoeve van de Hollandse molen die hier ooit 
stond.

2) Zie; Gerard Buhr, ‘Uit mijn slof geschoten’, in; 
NaerdincklantNieuws, maart 2005.

3) Fred Vogelzang noemt deze vorm van geschied
schrijving ‘de uitvinding van een traditie’. Hij vindt 
dat deze ‘Loenense oorsprong van het kolven’ on
voldoende gestaafd wordt door archiefmateriaal. 
GM Kwadraat, herfst 2008, p. 10-11

4) Dr. J. Ayolt Brongers, Zevenhonderd jaar spel 
“metten colve’’ in de lage landen, p. 7.

5) Het colfspel werd populair en het verbreidde zich 
behalve over Holland en Utrecht ook over Friesland 
en Zeeland; de 17e eeuw werd de bloeitijd van het 
colfspel in de Republiek. Het was ook populair in 
Schotland en dan vooral in de havensteden die met

Correctie

In de aflevering van april 2008 (num
mer 28) is een foutje geslopen. Op 
pagina 15 in de linkerkolom (zesde 
regel van boven) komt de volgende 
zin voor: “Op 17 december 1909 
komt Geertruida Hoek, de tweede 
vrouw van mijn grootvader, met twee 
dochters uit haar eerste huwelijk ook 
naar Loenen. Het woord ‘haar’ moet 
gewijzigd worden in ‘zijn’. Geertruida 
Hoek kwam namelijk met de kinderen 
uit het eerste huwelijk van Hendrik 
van Tol naar Loenen. Zij was niet 
eerder getrouwd geweest.
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Groot onheil trof onze Jacob V

Het zat in de familie. Zijn vader emigreerde 
naar Amerika en ook voor Jacob V was de 
boerderij in het Noord-Hollandse gehucht 
Hensbroek te benauwd. Op donderdag 7 
mei 1885 stapte hij in Alkmaar op de trein 
en met een enkeltje reisde hij per veewagen 
naar station Nieuwersluis. Een hele onder
neming in die dagen, vooral als je een 
zwart-bonte pinkstier bent. Jacob maakte 
de reis niet alleen. Vanaf Alkmaar was hij 
in gezelschap van de heren Van Nes en 
Korver uit Loenen aan de Vecht. Zij waren, 
samen met Jacob V, de hoofdrolspelers in 
het drama, dat zich vervolgens zou 
afspelen.

Veel veehouders en landbouwers in de 
Vechtstreek waren in de 19e eeuw aange
sloten bij het ‘Genootschap voor Landbouw 
en Kruidkunde afdeeling Breukelen’.
De leden konden op de hoogte blijven van 
de nieuwste snufjes op landbouwgebied en 
er waren feestelijke activiteiten. Zo organi
seerde men ploeg wedstrijden, met vier 
paarden en tenminste 20 Nederlandsche 
duimen diep, waarbij een zilveren horologie 
te winnen was. Maar ook met het uittesten 
van de nieuwste Hohenheimse ploeg was 
zo’n kleinood te verdienen.

Amerikanen
Met argusogen werden de ontwikkelingen 
in het buitenland gevolgd. Al sinds 1621 
gingen Hollandse koeien per schip met 
emigranten mee naar het Wilde Westen.
Na afloop van de Burgeroorlog kwamen 
de Amerikanen vooral in Noord Holland 
en Friesland vee inkopen. Deze koeien en 
stieren vormen de basis van het heden
daagse Amerikaanse Holstein-ras.
Er werden forse bedragen betaald.
De vader van onze Jacob, Jacob IV, 
werd in 1884 voor 1200 gulden gekocht 
door F.G.Babcock, bankier en veeboer 
uit Hornellsville in de staat New York.
Daar kwamen de kosten voor verscheping 
nog bovenop.

Naar Amerikaans voorbeeld richtte men 
in 1873 in Nederland de Vereeniging Het 
Nederlandsch Rundveestamboek op.
De meeste leden woonden de eerste 
jaren in Noord Holland, maar ook in de 
Vechtstreek waren eigenaren, die hun 
veestapel op hoger peil wilden brengen 
door inschrijving in het stamboek.
Een van hen was logementhouder J. van 
Nes. Hij was uitbater van het logement 
aan de Rijksstraatweg 106, nu restaurant 
De Eterij. Achter dit logement, waar tegen
woordig de panden van drogisterij en opti- 
ciën staan, waren destijds koeien en paar
denstallen. Van Nes verhuurde rijtuigen met 
paard en had een omnibusdienst op station 
Nieuwersluis. Zijn omnibus had al glazen 
ruiten! Deze vooruitstrevende ondernemer 
nam het voortouw in de Algemeene 
Vergadering van het Genootschap voor 
Landbouw en Kruidkunde, die werd 
gehouden op Zaturdag 17 januarij 1885 
des avonds ten zeven ure ten huize van 
den logementhouder S. Schekkerman te 
Loenen, in het raadhuis van Kronenburg, 
nu Tupperware.'*

'F. g.13.«bcock..frophj;etor,jaiSo
WME .SlDElSrl, BAUK OI’HORNEIXSV'ir.LE,

Visitekaartje anno 1884 
van Babcock Stock 
Farms, Hornsvilie, de ko
per van Jacob iV. Het visi
tekaartje was aan de rech
terbovenhoek van de foto 
van Jacob IVgehecht
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stier Jacob IV, nr 210, 
N.R.S., foto gemaakt door 

Photograaf G. Siewers 
te Hoorn

Op de agenda staat o.a. de bespreking 
eener harddraverij met paard en slede.
Van Nes vraagt echter het woord en steit 
voor om voor rekening der Afdeeiing een 
besten stier aan te koopen, ter verbetering 
van de veestapel in deze streek en met het 
oog op het verkrijgen van hooge prijzen, 
zooals die elders voor het vee worden 
bedongen.
En door voortfokking van ingeschreven 
koeijen met den door hem gewenschten 
stier, produkten te verkrijgen, wier afstam
ming uit het stamboek kan blijken en die 
daarom juist door vreemdelingen worden 
gezocht en voor hooge prijzen aangekocht. 
De kosten van aankoop en verzorging 
zouden uit de dekgelden gefinancierd 
moeten worden. Uit bewaard gebleven 
archiefstukken van het Genootschap 
blijkt dat dit financiële plaatje er in de 
praktijk iets anders ging uitzien.

Commissie
Het plan werd vooreerst goed ontvangen. 
Uit de besprekingen welke het voorstel ver
oorzaakte kon gereedelijk worden afgeleid, 
dat de vergadering met hetzelve was inge
nomen, alhoewel Zij vermoedde dat bij de 
uitvoering zich bezwaren zouden opdoen.

Alvorens dus een besluit te nemen noodig- 
de de Vergadering eene Commissie van 
zeven leden uit om het te onderzoeken. 
Hierin hadden zitting de heren Doude van 
Troostwijk ^), voorzitter van de afdeling,
J. van Nes, C. Verkleij, K. H. Goers,
J de Veer, D. Korver en E. van Beusekom, 
secretaris van de afdeling.

De commissie won informatie in bij de 
secretaris van het Nederlandsche Rundvee 
Stamboek of vee uit de Vechtstreek 
geschikt zou zijn voor inschrijving.
Daarmee begon ‘de cost, die voor den baet 
uyt gaet’. Op 12 maart 1885 komt niet de 
verwachte inspecteur, maar een tweetal 
heren. Bultman en Mantel, helemaal uit 
Haarlemmermeer persoonlijk naar Loenen. 
Van eerstgenoemde heeft men zelfs, ten 
onrechte, de indruk dat hij voorzitter is van 
het NRS. Om het niet al te ingewikkeld te 
maken laten de leden van de commissie 
een klein gedeelte van de veestapel uit 
de streek bekijken: hun eigen koeien.
Zij troffen diverse exemplaren vee, die 
waardig zijn om ingeschreven te worden 
in het stamboek.
Kosten van rijtuighuur en vertering van 
de beide heren: f 16,25.
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Teneinde het doel zeker te bereiken, stelde 
de commissie: als hoofdvereischte: het 
stationeren van minstens twee ingeschre
ven stieren, met het oog op den om vang 
van de afdeeling.

Het bezoek uit Haarlemmermeer is diezelf
de dag daarom ook in Baambrugge een 
stier gaan bekijken toebehoorende aan het 
Lid onzer afdeeling den Heer K.H. Coers. 
Immers: de kring der bemoeijingen dezer 
afdeeling strekt zich niet alleen uit voor 
deze gemeente, maar ook over de in hare 
nabijheid gelegen gemeenten, voor zoover
re daarin geene op zich zelve staande af
deeling is opgerigt. Bij Coers treffen zij een 
drie-jarige stier, die al is ingeschreven in het 
stamboek: schoon en zeer geschikt voor 
ons doel. Door de aanwezigheid van dezen 
stier is dat gedeelte van onze afdeeling 
voorloopig genoegzaam en op uitstekende 
wijze bezorgd. De heer Coers ontvangt ter 
verzorging van de stier tot oktober een 
toelage van 100 gulden.

Dekgeld
Voor de nog aan te kopen tweede stier 
zal in Loenen een onderkomen gezocht 
moeten worden. Voorzitter Doude van 
Troostwijk stuurt een kattebelletje aan zijn 
mede-commissielid Dirk Korver, die een 
boerenhofstede gelegen op Oud Over nabij 
Loenen bewoont, het huidige Oud Over 16. 
“Zijt gij bereid om een stier te stallen en ver
zorgen, tegen behoorlijke tegemoetkoming, 
geen winst, geen verlies, maar voor de eer”, 
“Ja” krabbelde Korver eronder.
De commissie van onderzoek besluit haar 
rapport met het advies: Het te heffen dek
geld, dat geheel ten bate der kas onzer 
Afdeeling komt, te bepalen op f 3,- voor 
leden en f 6,- voor niet-leden, alsmede 
het dekgeld niet te heffen van de koeijen 
van hen, bij wie de stieren worden 
gestationeerd.
Tot zover De Commissie van Onderzoek.
De leden worden weer bijeengeroepen voor 
een volgende vergadering. Op Dinsdag 
24 maart 1885, ten huize van Logement
houder J van Nes. Punten van behandeling: 
Aankoop van een of meer stieren, voor 
rekening dezer Afdeeling. Uwe tegenwoor
digheid wordt dringend verzocht.

Van Nes is op eigen terrein en er worden 
spijkers met koppen geslagen. Het resultaat 
is een lijst van veehouders, die koeien zullen 
laten dekken door de aan te kopen stier: 
zo’n 60 koeijen voor zomer 1885.
Via het Postkantoor in Loenen worden ad
vertenties geplaatst in kranten die verschij
nen in Noord Holland. Kosten f 3,42 en een 
halve cent. Er komen 14 reacties. De prijzen 
van de aangeboden stieren variëren van 
150 tot 1000 gulden. Voordat er sprake is 
van aankoop gaan de commissieleden op 
27 maart, 17 april en 23 april per trein naar 
Noord Holland. Boerderijen in Avenhorn, 
Midwoud, Schagen en Wieringerwaard,

l\lota van de verteringen 
in Hotei De Toelast
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worden bezocht, stieren bekeken en te licht 
bevonden: met te veel wit haar op schoft en 
kruis, druipkoe, te ligt van haar, of te duur.
In Hensbroek, een dorpje bij Alkmaar ont
moeten ze Jacob V, op de boerderij van 
H. Schrooder. Het is een zwartbonte bles 
pinkstier, die f 225,- moet kosten.
De deciaraties zijn inmiddeis fors opgeio- 
pen. Van Nes is meestal degene die de 
kosten voorschiet tijdens de reisjes en hij 
declareert in totaai f 74,20. Zoiets ioopt 
snei op: een retourbiljet 3e kiasse van 
Amsterdam naar Schagen kost f 1,80, een 
dag rijtuighuur 8 gulden plus een gulden 
fooi. Men besiuit de stier te kopen, voigens 
de afgedeeld kwitantie werd op 1 mei de 
gevraagde 225 guiden betaald,
De beslissing tot aankoop wordt gevierd 
door de commissie, die in ooriogssterkte 
naar Noord Holland was gekomen: 6 cog
nac, 6 perz. boter, brood en vleesch, 2 re
spectabele flessen St Julien voor 4,50 en 
6 L. wijn van moeilijk ieesbare herkomst, 
maar toch voor 2 guiden de fles. Ter ont
nuchtering nog 6 eijeren. De zes cognacjes 
kostten 90 cent, maar in totaai schreef 
waard A. de Vries van Hotel De Toelast aan 
de Choorstraat in Aikmaar een nota van 
f 22,80 voor Den Heer Troostwijk.
Hij kreeg f 1,20 fooi. Aiies op kosten van het

Genootschap. Ter vergeiijking: timmerman 
Pauius Fluijt, die bij Korver de stierenstai in 
orde maakte met rooster en schoftrighei en 
in het najaar de stai nog veriengde, stuurde 
een jaarrekening van f 14,60. Dat was in 
hoofdzaak materiaal; hij rekende voor 
5 1/2 uur arbeid 99 cent...

Portret
Er viei natuuriijk voor de commissieieden 
ook wel wat te vieren. Hun aankoop was 
van goede komaf. Geboren op 10 maart 
1884 te Twisk, vader Jacob IV NRS No 210 
en moeder Heuvel NRS No 2046.
Boer Schrooder had het stierkalf 25 novem
ber van fokker Ko Schagen Czn. gekocht 
en hij was fier op zijn Jacob. Voordat de 
stier naar Loenen vertrekt, correspondeert 
hij met de nieuwe eigenaars. Schrooder 
raadt zijn kopers aan de pinkstier, die nog 
niet is ingeschreven in het stamboek, niet in 
Noord Holland te laten keuren. Hij kan de 
stier niet spoedig leveren met het nummer 
op de hoorns, omdat er zoveel aanvragen 
voor keuringen zijn. In Utrecht is dat sneiier 
gedaan. Hij tekent met: U Vriend !
H. Schrooder. Dat kost de nieuwe eigenaren 
wel ruim 30 guiden extra aan buitengewone 
inspectie, reiskosten en tijdverzuim die het 
NRS in rekening brengt. Op 26 mei 1885



wordt de stier ingeschreven als Jacob V 
NRS No 707, Het vertroebelde de verhou
dingen niet want, als Jacob V in Loenen is, 
stuurt Schooder het portret van zijn vader, 
Jacob IV, die werd gekocht door de 
Amerikaanse bankier Babcock. De foto 
werd gemaakt door Photograaf Siewert te 
Hoorn. Er staan drie mannen in zondags 
pak op, rond de stier van 1200 harde gul
dens. Ook gaat hij in op de uitnodiging van 
de heere van Nes en Korver om in de nazo
mer uiiede met een bezoek te komen veree- 
re. Gaarne wil ik ook kennis make met hee
re uit onze zuster Provinsie. Het zal hem 
ook hoogst aangenaam zijn, als men hem 
p.o. berigte over de toestand der stier.
Het is niet bekend of Schooder dat jaar zijn 
stier, zoals hij beloofde, op kwam zoeken.
Er zijn in ieder geval geen declaraties be
waard gebleven van verteringen op kosten 
van het bestuur. Wel is er een rekening van 
de dag van het transport: vervoer van de 
stier, reiskosten en verteringen van de 
gelijjers voor totaal f 18,86.

Afkomelingen
Jacob stond in de stal op Oud Over en 
deed zijn plicht. Dat jaar werden 35 koeien 
door hem gedekt. Hoog was de verwach
ting gespannen toen in het voorjaar van 
1886 zijne afkomelingen zouden verschij
nen. En die verwachting werd niet be
schaamd- want hoewel enkele leden-vee- 
houders die afkomelingen niet behaagden, 
waren verreweg de meeste leden met die 
afkomelingen zeer ingenomen. Zoodat dan 
ook op eene Algemeene Vergadering den 
20n April 1886 met 25 stemmen vóór, één 
tegen en één buitenstemming besloten 
werd om den stier Jacob V nog voor den 
dektijd van 1887 aan te houden.
Wel een bewijs dat den stier deugdzaam 
werd geacht.
Aan dekgeld had Jacob in 1885 108 gulden 
opgebracht. De stier van Goers 63. De kos
ten liepen inmiddels hoog op. De declara
ties van de commissie en andere bijkomen
de kosten bedroegen bijna net zoveel als de 
aankoopprijs van Jacob. Bovendien stuur
de Dirk Korver in december een rekening 
van f 178,76, met zegel van f 0,05. Jacob 
had 692 lijnkoeken verorberd, 182 dagen in 
de wei gestaan a 25 cent en gedurende
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238 dagen 15 pond hooi per dag gegeten. 
Het bezit van de stier vergde ook veel a 
dministratie. Er werd bijgehouden hoeveel 
koeijen een lid liet dekken en of het dekgeld 
betaald werd. Zonodig werd gemaand. 
Korver en Goers hoefden niet te 
betalen.Van Nes wel, en hij liet in april 1886 
maar liefst acht koeijen dekken.
De rekening van Dirk Korver werd zonder 
morren uit de kas van het Genootschap 
betaald. De leden rekenden immers op 
de hoge bedragen, die zij mogelijk voor 
Jacobs nageslacht gingen ontvangen.
Vol vertrouwen in de toekomst werd het 
dekgeld voor komend jaar vastgesteld en 
besloten dat de stier zou blijven gestatio
neerd bij den Heer D. Korver, die zich op

Briefje van burgemeester 
Doude van Troostwijk aan 
D. Korver. De iaatste 
schreef er onder: Ja.
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Kwitantie van de aankoop 
van Jacob V door vieesch- 

houwer Baureijs,

aanhoudende uitnoodiging weder voor 
de verzorging bereid verklaarde onder 
toejuiching der vergadering, welke 
eenparig zijne verzorging van den stier 
“uitstekend’ noemde.

Te vroeg gejuicht
Op den 31 e mei 1886 toch, trof onzen Stier 
een onheil, hetwelk hem ten eenenmale 
geheel ongeschikt maakte voor den dienst. 
Door onbekende oorzaak viel een raampje 
boven de standplaats van Jacob uit zijn 
scharnieren en kwam achter de stier te lig
gen. Jacob schrok hiervan, begon te trap
pen en te slaan en verwondde zich aan een 
der achterbenen. Door Rijksveearts J. J.
F. Hartmann uit Nieuwersluis werd vastge
steld dat een pees van het rechterachter
been door het glas was afgesneden.
De veearts verwachtte wel dat herstel 
mogelijk was, maar dit zou lang duren en 
intussen zou de stier sterk vermageren.
Dat wil zeggen; elke dag uitstel betekende 
een lagere prijs bij de slager.
Het bestuur overlegde haastig met de com
missieleden die voortdurend veel belang in 
hem waren blijven stellen. Besloten werd te 
trachten de stier zo spoedig mogelijk op de 
meest voordeelige wijze te verkoopen.

Na enkele pogingen om een goed bod te 
krijgen werd, vooral door ijverige en welwil
lende medewerking van den Heer J. van 
Nes, het hoogste bod ten bedrage van 
f 177,50 verkregen. Koper was den 
Heer M.S.Baureijs, vleeschhouwer in 
de Foeliedwarsstraat te Amsterdam. 
Jacob werd hem geleverd op den 4n. Junij 
1886. De stier heeft gewogen 890 kilo. 
Daarmee was dit financiële avontuur heel 
ongunstig uitgepakt. Onbekend is of er 
weer een nieuwe stier is aangeschaft.
Wel functioneerde de stier bij Goers in 
Baambrugge natuurlijk nog steeds.
Zolang deze ‘voor den dienst geschikt was’, 
had hij niets te duchten. Hoewel op de 
agenda van de Algemeene Vergadering in 
de jaren 1887,1888 en 1889 steeds als 
punt werd opgevoerd: Wordt het wensche- 
lijk geacht voorttegaan met het beschikbaar 
stellen van een’ stier in deze afdeeling? 
Uiteindelijk zal ook deze stier de gang 
naar de slager hebben gemaakt.

In de archiefstukken van het Genootschap 
wordt een gezegde geciteerd, dat blijkbaar 
in de 19de eeuw al bestond voordat het 
drama met Jacob V plaatsvond:
Maar ziet: ook hier werden de woorden 
bewaarheid:
“Niet steeds is gezondheid bestendig van 

duur.
Gelijk gij zult zien aan den Stier in de 
Schuur.”

Mieke Kennis

Documenten waaruit alle gegevens werden 
verzameld zijn afkomstig van W. Moolj.

NOTEN:

1) Simon Schekkerman, geboren op 9 november
1840 te Hoorn, werd op 2 oktober 1880 uitbater 
van het Raadhuis van Kroonenburg. Hij vertrok op
3 mei 1887 naar Woerden.

2) W.J., Doude van Troostwijk was burgemeester van
4 mei 1886 tot 1909. Hij woonde op Sterreschans 
en bezat ook de boerderij daartegenover, waar een 
pachter zat.

3) De slagerij van Amsterdamse Vleeschhouwer 
Baureijs was in de Foeliedwarsstraat op nummer 
42. Dit is een straatje evenwijdig aan het IJ, op het 
eiland Rapenburg, vlak bij de huidige IJtunnel. Er is 
in die wijk veel gesloopt. Het pand, waar Jacob V 
aan zijn einde kwam, staat er nog.

20



Leven als kapper in Loenen
IN GESPREK MET HARRY KUYF

Op 4 oktober 2006 hebben Riek Arink en 
Rilde de Haan namens de Historische Kring 
Gemeente Loenen (HKGL) de heer Harry 
Kuyf opgezocht om met hem over zijn leven 
als kapper in Loenen te spreken.

Persoonlijke kennismaking
Ik ben Harry Kuyf, geboren 22 december 
1929 te Lopik. Mijn vader was Isaac Kuyf, 
geboren 3 mei 1898, overleden 22 juli 1987. 
Mijn moeder was Theodora Kuyf-Sluis, ge
boren 3 augustusl 895, overleden 8 juni 
1981. Ik had geen broers of zusters.
Wij woonden op een klein boerderijtje met 
veel ruimte, maar het woongedeelte was 
erg klein. Vader heeft bij een boer gewerkt 
totdat hij ongeveer 55 jaar was, daarna is 
hij op de verffabriek in Schoonhoven gaan 
werken tot zijn 68ste jaar. Hoewel onze ach
ternaam in de burgerlijke stand met een ‘ij’ 
wordt geschreven (Kuijf), schrijft mijn familie 
sinds lange tijd de naam met een ‘y’ (Kuyf).

School - en beroepsopleiding
Van 1936 tot 1943 heb ik de lagere school 
in Cabauw (het rooms-katholieke gedeelte 
van Lopik) gevolgd. Ik dacht timmerman te 
worden en ging daarom naar de ambachts

school in Gouda. Het was 1943 (in de oor
log) en er was beperkt openbaar vervoer.
Je kon geen abonnement op de bus krijgen 
dus ging ik met anderen op de fiets naar 
school, zo’n 30 km. per dag. Onderweg 
werd er wel eens gewauweld, gevolg: 
sturen tegen elkaar en ik ben gevallen.
Het resultaat was een gekneusde pols 
en pijn in mijn zij, zodoende moest ik 
thuis blijven want ik kon niet meer fietsen.
Er kwam een mevrouw uit Schoonhoven 
aan de deur (waarschijnlijk om eieren, er 
kwamen wel meer mensen aan de deur iets 
kopen). Zij vroeg aan mijn moeder: “Moet 
die jongen niet naar school?”. Mijn moeder 
noemde de oorzaak en die mevrouw vertel
de dat haar man nog een leerling zocht voor 
het kappersvak. Ik was nog 13 jaar en werd 
in december pas 14, dus mocht ik nog niet 
werken. Mijn moeder zei: “Probeer het maar 
(ik was lang dus kon ik wel voor 14 door
gaan), als het je niet bevalt kan je in 
december nog timmerman worden”.

Opleiding tot kapper - in de oorlog
Op 2 oktober 1943 startte ik bij die kapper, 
van ‘s morgens 8 uur tot ‘s avonds 20 uur 
en de hele dag staan (i.p.v. zitten in de

Het ouderlijk huis van 
kapper Kuyf in Lopik.
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De heer Kuyf als 
kappersleerling.

schoolbank). De eerste avond haalde mijn 
vader mij op want het was natuurlijk al don
ker. Het was een herensalon en ik moest 
eerst alleen maar inzepen, de baas scheer
de zelf met een speciaal mes.
Zo leerde ik veel mensen kennen met hun 
grappen, grollen en eigenaardigheden, ik 
deed veel mensenkennis op en leerde met 
mensen omgaan. Een aardige bijkomstig
heid is dat grootvader van vaders zijde bar
bier en schoenmaker was (ik heb hem niet 
gekend), en twee neven werden schoenma
ker en ik kapper! In december 1943 werd ik 
14 jaar en kwam de hongerwinter. Scholen 
werden gesloten dus ook de kappersschool 
in Gouda. Er zaten militairen in 
Schoonhoven, mijn baas zei: “Die moeten 
ook geknipt en geschoren worden, je doet 
als een volleerd vakman, als er iets niet 
goed gaat zie je ze toch niet meer terug”. 
We gebruikten de handtondeuse (er was 
geen stroom) en op hen leerde ik de begin
selen van het knippen.

Begin 1945, ik wilde thuis tussen de 
middag gaan eten, werd ik door vier 
Duitsers aangehouden en moest, ondanks 
een vrijstellingsbewijs, mijn fiets afgeven 
en verder lopen, ook terug naar de zaak.
In de zaak zaten o.a. Duitse klanten en 
toen mijn baas mijn verhaal hoorde zei hij: 
“Je pakt buiten een fiets, haalt hem thuis 
uit elkaar en maakt er een andere van”.
Dat durfde ik niet.

In de hongerwinter was er ook geen 
verwarming, de eerste bediende (18 jaar) 
had een sleutel van de zaak en die moest 
de kachel aanmaken. Toen de aanmaak
houtjes op waren sloopten wij de vloer van 
een hok, maakten de kachel aan en verder 
gingen er zo zuinig mogelijk kolen op.
Die bediende at met zijn familie van de 
gaarkeuken, wij hadden voldoende eten en 
als wij dan tussen de middag eten over 
hadden deed mijn moeder het in een mooi 
busje voor hem (ik zie hem nog smullen!).
Bij die baas heb ik vijfjaar gewerkt tegen 
een kleine vergoeding. Intussen was het 
1948, de oorlog was voorbij en ik ging in
tern bij een herenkapper in Gouda. Daar 
heb ik maar één jaar gewerkt want ik kon in 
Schoonhoven in een dames -en herenkap
salon komen. Daar heb ik elf jaar gewerkt 
en volgde ik intussen de kappersopleiding. 
Om een zelfstandige zaak te beginnen had 
ik intussen de nodige diploma’s gehaald 
voor het dames- en herenvak en midden
standsdiploma, dit alles in de avonduren en 
op mijn vrije middag! Met mijn laatste baas 
ben ik nog een paar dagen naar een bij
scholing in Duitsland geweest van de 
firma “Wella”, een kappersproducent.
Ik hoefde niet in militaire dienst. Voor onze 
lichting van 1949 waren er voldoende mili
tairen. Ik werd afgekeurd zonder motivering.

Huwelijk
Intussen leerde ik Coby van Dam kennen, 
geboren op 4 december 1934 te Oudewa- 
ter. Zij heeft drie zusters en één broer.
Haar vader was een zand -en grindschip- 
per, zij is op het schip groot geworden en 
met zes jaar is zij naar een schippersinter
naat gegaan. Haar vader had twee zusters 
die religieuzen waren bij de orde van 
Franciscanessen van Roosendaal; die
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orde had een school in Woerden en daar 
heeft mijn vrouw lager onderwijs gevolgd. 
Deze school is later opgeheven en mijn 
vrouw ging toen naar Oegstgeest.
Na de lagere school ging zij op naailes en 
werd hulp in de huishouding want.... “er 
moest gewerkt worden, vrouwenhanden 
en paardentanden mogen niet stilstaan”.
Ik leerde haar kennen toen zij in opleiding 
was voor kraamverzorgster en dat is ze 
vijf jaar geweest.
We zijn 7 januari 1959 getrouwd en in die 
tijd stopte een vrouw dan met werken.
Dat moest ook wel want december 1959 
werd er een zoon geboren. Wij hadden 
een huis toegewezen gekregen in de nieuw
bouw van Cabauw en daar hebben we 
gewoond tot januari 1961. Later zijn in 
Loenen nog een zoon (januari 1963) en 
een dochter (augustus 1967) geboren.

Begin aan de Grutterstraat 9 te Loenen
Op 1 februari 1961 zijn we in Loenen ge
start via een advertentie in ons vakblad; ik 
had voorkeur voor een dorp. Het werd het 
kapperspand van A.A.ten Dijke (een dames- 
kapper) in de Grutterstraat 9. Het was een 
klein pand en uitbreiding was niet mogelijk, 
dus keken wij uit naar een groter pand.
In de gemeente was er wel sprake van 
een winkelcentrum maar die ambtelijke 
molen draaide zo langzaam, daar konden 
we niet op wachten.
In het begin is het voor ons beiden moeilijk 
geweest, een eigen zaak hebben en weinig 
bekenden om je heen. Na een gewennings
periode ging dat steeds beter en voelden 
wij ons helemaal thuis in Loenen.

Verhuizing naar Dorpsstraat 25
Na vier jaar (eind 1964) wilde de herenkap
per J.Wevers terug naar de Achterhoek en 
kocht een pand in Winterswijk. Zijn pand in 
Loenen, Dorpsstraat 25, huurde hij van de 
eigenaar Sliggers, maar het kwam te koop 
en wij kochten het. De voorgevel en salon 
werden eerst verbouwd. Het woongedeelte 
aan de achterkant is, gezien de financiën, 
later opgeknapt.
Op 17 mei 1965 is ons nieuwe pand 
geopend: Dorpsstraat 25. Eerst alleen 
een damessalon en later ook uitgebreid 
als herenkapper, “een gemengde salon”.

(Vroeger werd er gesepareerd gewerkt, er 
kon toch geen heer bij de damessalon 
binnenkomen!)
Het was belangrijk om de haarmode “op de 
voet te volgen”, ieder jaar volgde ik ‘s win
ters een cursus om de nieuwste technieken 
te leren; de haardracht kreeg namelijk voor 
velen de laatste jaren extra aandacht en 
door de welvaart ging men ook vaker naar 
de kapper. (Als je een kapsalon in een dorp 
hebt is het erg belangrijk dat de klant er van 
verzekerd kan zijn dat je ook van de laatste 
mode op de hoogte bent).
Ook het personeel, meestal twee jonge 
meisjes die zo van de kappersschool kwa
men, moest niet de indruk krijgen dat hun 
baas die technieken niet beheerste.
Na tien jaar (1975) is de zaak weer gemo
derniseerd, ook daarin moest je met je tijd 
meegaan. Mijn vrouw vond dat niet altijd 
prettig, al die rommel terwijl het werk door 
moest gaan. Daarom ging het soms vrij 
moeizaam, - waar ik begrip voor had -, 
maar het moest!

Veranderingen in de haarmode
Knippen: De kniptechnieken veranderden 
regelmatig.

Advertenties die bij de 
overdracht van de zaak 
van kapper Ten Dijke aan 
kapper Kuyf werden 
geplaatst.

Hierbij delen wij U mede, dat wij met ingang van 
1 febr. a.s. ons dameskappersbedrijf hebben overge
daan aan

DE HEER H. KUUF,
welke wij van harte bij U aanbevelen. Wij maken 
tevens van deze gelegenheid gebruik, om U allen 
hartelijk dank te zeggen voor het genoten vertrou
wen, dat wij in al deze jaren hebben mogen onder
vinden.

FAM. A. A. TEN DIJKE

In aansluiting op het bovenstaande bericht ik U, dat 
ik het dameskappersbedrijf van

DE HEER A. A. TEN DIJKE
per 1 febr. a.s. heb overgenomen. Door vakkundige 
behandeling en prettige bediciiing hoop ik de zaak 
op dezelfde voet voort te zetten.
P.S. Maandag 30 en dinsdag 31 jan. gesloten. 

Heropening woensdag 1 febr. a.s.
Beleefd aanbevelend,- 

DAMESSALON H. KUIfP 
■ Tel. 02943-568
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De echtgenote 
van burgemeester 

Van Schaijck opent 
het nieuwe pand aan 

de Dorpsstraat 25.

Advertentie ter gelegenheid 
van de officiële opening 

van het nieuwe pand.

Wassen en Watergolven:
Vroeger was de droogkap één van de 
belangrijkste hulpmiddelen om het haar, na 
het wassen, te modelleren (dat was zakelijk 
gezien een goede tijd voor ons). Later 
verdrong de föhntechniek dit fenomeen. 
Kleurspoelen en Verven: Er werd in het 
verleden ook geverfd, mijn voorganger had 
dat al in kaart gebracht en daar kon ik in het 
begin “op voortborduren”. In de zeventiger 
jaren heeft dit een enorme “vlucht” geno
men en ook daarin moest ik natuuriijk op 
tijd bijscholen want je bent als oudere 
kapper “zo maar uit de mode”.

Maandag 17 mei 1965 om 3 uur

OHiciële Opening
van onze geheel nieuwe en gemoderniseerde Dames- 
kapsalon annex parfumeriewinkel.
Receptie ’s avonds van 7-9 uur. Uw bezoek zal door 
ons ten zeerste op prijs worden gesteld. 
Dinsdagmorgen 18 mei zijn wij weer tot uw dienst 
op ons nieuwe adres Dorpsstraat 25.

Dameskapsalon KUUF
Dorpsstraat 25 - Loenen a. d. Vecht - Tel. 02943-1568

Permanenten: Dit heeft ook veel ontwikke
lingen doorgemaakt. In mijn beginperiode 
(bij mijn baas) werd het haar in vele wikkels 
gerold, aan het uiteinde van elke wikkel 
kwam een stekker en die stekkers leidden 
naar een elektrisch toestel (in de oorlog 
was er niet altijd stroom dus moest de klant 
langer blijven zitten tot het haar droog was). 
In mijn zaak in Loenen heb ik daar niet meer 
mee gewerkt, er waren twee nieuwe 
mogelijkheden namelijk:
Tiëde: een permanent met klemmen die 
op een apparaat werden verwarmd en op 
de wikkels (met een vloeistof doordrenkt) 
werden gezet.
Cold-wave: alleen maar met een vloeistof 
over ingezette rollers (dus geen klemmen 
meer) en een geringe warmte via een 
droogkap of föhn. Later kwam er de 
Schuimpermanent bij: een schuimvloeistof 
die met een spons over de rollers werd 
aangebracht.

De herenmode veranderde ook sterk. In de 
jaren zeventig wilden de mannen (vooral 
jonge jongens) het liefst hun haar tot op de 
schouders dragen. Hun ouders vonden dat 
meestal afschuwelijk. Een voorbeeld: een 
vader belde mij op terwijl zijn zoon in de sa
lon zat met de boodschap: “Wilt U het goed 
kort knippen, tenslotte ben ik degene die
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het betaalt”! Ik stond dan tussen twee vuren 
in en probeerde met belden te schipperen.

De zaak ging voor het meisje....
Er schiet mij iets te binnen dat ik wil vertel
len in verband met de geboorte van onze 
dochter Elly. Mijn vrouw was al opgenomen 
in de laatste periode van de zwangerschap 
i-v.m. trombose. Ik had geen auto, dus ging 
ik iedere avond op de fiets naar ziekenhuis 
“Zonnestraal” in Hilversum. Ik had huishou
delijke hulp die de twee jongens al gewas
sen had en in hun pyjama’s bracht ik ze dan 
naar de overburen op de “Hoge Stoep”. 
Daar woonden de wijkzusters. De bevalling 
was op zaterdagmorgen. Ik bracht snel de 
jongens naar de “Hoge Stoep” en onze 
overbuurman heeft mij met de auto naar het 
ziekenhuis gebracht en ook weer opge
haald. Ik had weliswaar twee meisjes in 
de zaak, maar er was werk voor drie.
Dus moest ik zo snel mogelijk terug, ik 
vond het niet prettig maar... “de zaak ging 
in de praktijk toch voor het meisje”.

Hart voor de klant
De concurrentie viel wel mee. In het dorp 
had ik één collega, het echtpaar 
Doorakkers, Dorpsstraat 76 (waar nu de 
antiekzaak is). Na het overlijden van haar 
man is mevrouw nog lang alleen doorge
gaan. Later is dit bedrijf overgegaan in han
den van “hairstylist Ron”, daar merkten wij 
weinig van. Tevens waren er mensen die 
het in Breukelen of Hilversum probeerden. 
Enkelen bleven daar maar menigeen zagen 
wij terugkomen. Wij hadden een vaste klan
tenkring, dan krijg je ook een band met 
mensen. Als zij dan niet in staat waren om 
naar de zaak te komen, bijvoorbeeld door 
ziekte of handicap, dan ging ik bij hen aan 
huis kappen. Één klant kwam, na haar ver
huizing, helemaal uit Egmond omdat ze 
het bij ons veel gezelliger vond.
Ik weet niet meer in welk jaar, het was vóór 
de kerstdrukte, dat er in Loenen een grote 
en lange stroomstoring was. Ik had die dag, 
buiten de gewone klanten, twee bruiden 
met familie, die gekapt moesten worden.
De éne bruid heb ik thuis in de krul gezet en 
voor de kachel gedroogd (zij had gelukkig 
dun haar), de andere bruid kwam van Oud- 
Over en daar was wel stroom, die heb ik

met haar familie bij een horecabedrijf mo
gen kappen. Het was een “zenuwentoe
stand”, hoewel klanten natuurlijk begrip 
toonden. Eén klant nam het ons wel kwalijk 
terwijl ik haar had uitgelegd dat wij afhanke
lijk waren van het stroombedrijf. Helaas.... 
er zijn en blijven altijd moeilijke mensen.

Ziekte
Als zelfstandig ondernemer was je eerst niet 
verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid 
maar toen collega - middenstanders ziek 
werden of overleden, gingen mijn ogen 
daarvoor open en sloot ik een arbeidsonge- 
schiktheidverzekering af; de premie was 
echter zó hoog dat het één plakje worst 
werd om drie boterhammen te beleggen.
In 1956 (ik werkte nog bij mijn baas) consta
teerde men bij een longonderzoek een vlek
je op mijn long (tuberculose). Met een half 
jaar bedrust en medicijnen ben ik weer

Een jonge klant van 
kapper Kuyf.
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liuKapsalon 
25 jaar

voor dames en heren
Voor ons een reden 
om u tijdens uw 
bezoek in februari 
een attentie 
te geven.

BehandeUng votgens afspraak

DORPSSTRAAT 25
Loenen a/d Vecht Tel, 02943 -1568

Advertentie van het25-ja- 
rig jubileum van de zaak.

genezen maar ik moest twee maal per jaar 
voor controle naar het onderzoekcentrum 
in Utrecht om te worden doorgelicht.
In Loenen ben ik gelukkig maar twee keer 
kort ziek geweest, éénmaal voor griep en 
éénmaal twee weken ziekenhuisopname 
voor een kaakholteontsteking.
Later kreeg mijn vrouw reumatoïde artritis, 
dat ging met veel pijn en stijfheid gepaard 
en dat betekende dat zij voor sommige 
dingen niet goed kon functioneren.

Afscheid van de zaak
in 1994 ben ik gestopt na vijftig jaar met 
plezier te hebben gewerkt ondanks het

vaak te drukke en haastige leven (tegen
woordig noem je dat geioof ik stress).
Je ontmoet nu minder mensen maar door 
vrijwilligerswerk wordt dat weer op de een 
of andere manier ingevuld. Wij hebben 
eerst twee jaar op Middenhoek een huis 
gehuurd, nu wonen we al dertien jaar in 
een koopwoning op de Westerklip.

Bestuur winkeliersvereniging
Toen ik nog werkte zat ik in het bestuur 
van de winkeiiersvereniging de 
H.A.N. (Handel -Arbeid -Nijverheid).
Dat gaf extra drukte in de Sint Nicolaas- 
en Kersttijd. Dan moest er versierd worden, 
o.a. verlichting in de straten. In een oude 
loods draaiden we iampen in rekken die in 
de straten werden bevestigd en bij iedere 
winkelier werd daarvoor elektra betrokken. 
Tevens galmden er bekende liedjes via 
luidsprekers door de straten waarvan de 
bandrecorder bij ons op zoider stond.
Ooit kregen we een boos telefoontje van 
een pianist in de straat dat hij onvoidoende 
kon repeteren. Helaas konden wij daarmee 
geen rekening houden.

Ook was ik penningmeester van de ouder
vereniging van de school maar ik was niet 
betrokken bij het verenigingsleven of bij 
sportclubs.

Afscheid van de zaak 
in 1994.
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Kerkelijke activiteiten en koninklijke 
onderscheiding
Bij het kerkelijk leven was ik wel zeer 
betrokken; wij zijn rooms-katholiek en ik 
woonde in het verleden al samenwerkings- 
vergaderingen bij van Loosdrecht en 
Loenen. Toen wij in 1961 in Loenen kwa
men was de kerk nog in de Kerklaan; tij
dens een kerkdienst, (waarschijnlijk door 
het harde zingen?) kwam er stucwerk naar 
beneden en mocht er vanwege de veilig
heid niet meer worden gekerkt.
De nieuwbouw was nog niet klaar, dus 
hebben wij een periode in het gebouw “Sint 
Joseph” gekerkt. Dit pand is gesloopt en 
stond waar nu makelaardij de Compagnie 
is gevestigd.
De nieuwe kerk aan de Margrietlaan is geo
pend in 1964 door kardinaal Alfrink en onze 
eigen pastoor Koeleman. Ik ben daar onge
veer vijftien jaar collectant geweest en 
twaalf jaar koster, dit jaar wil ik dit afsluiten. 
Op 29 april 1994 heb ik voor dit werk een 
Koninklijke onderscheiding gekregen!

Vrijwilligerswerk
Na mijn pensionering heb ik voor de 
S.W.O.L. (Stichting Welzijn Ouderen 
Loenen) acht jaar warme maaltijden gere
den, vanuit het Kampje (verzorgingshuis) 
naar mensen die zelf niet meer voor hun

potje konden zorgen; dat heb ik met plezier 
gedaan. Ik heb geen bepaalde hobby’s 
maar puzzelen, hand- en spandiensten en 
tuinieren, ook bij bekenden, vind ik prettig.

Anekdotes
Ik herinner mij enkele uitspraken van 
mensen die ik zal vertellen:
- In onze beginperiode in Loenen was er 
een mevrouw die verslag uitbracht aan een 
vriendin over haar kapsel en de kapper:
“Het oordeel was wel positief maar ze had 
helemaal geen dorpsnieuwtjes gehoord en 
dat was ze bij de vorige kapper zo 
gewend”.
- Een kleurklant zei bij ieder bezoek aan 
onze zaak: “Goed zwart kapper”.
Ik probeerde haar uit te leggen dat gezien 
haar leeftijd een iets lichtere kleur beter bij 
haar gelaatsteint zou staan, geen sprake 
van.... “goed zwart”!
- Een dame met een Belgisch accent zei 
altijd als ze klaar was:”Pluimen maken de 
vogels”.
- “Mijn haar zit weer prachtig kapper, zonde 
dat het rotte moet”. De dame bedoelde dat 
het niet zo mooi bleef zitten.

Riek Arink (interviewwerkgroep) 
Hilde de Haan (interviewwerkgroep) 

Dorie Baecker (redactie)

Uitreiking Koninkiijke 
onderscheiding door 
Burgemeester Boevée 
op 29 april 1994.
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Literatuursignalering

LUCHTWACHTPOST IN HET DORP 
LOENEN AAN DE VECHT 1921-1940,
Kees de Kruijter en Willem Mooij; - 
Historische Kring Gemeente Loenen, 2008; 
ISBN 978-90-9023274-4

Het boek bevat een interessant stuk ge
schiedenis van Loenen in de periode tussen 
de beide wereldoorlogen. Na de Eerste 
Wereldoorlog (1914-1918) kwam er een 
ingrijpende wijziging in de manier van oor
logvoeren, doordat het vliegtuig als nieuw

Luchtwachtpost in het dorp 
Loenen aan de Vecht 

1921 - 1940

door
Km de Kruij Ier en WUlem Mooij

wapen zijn intrede had gedaan, De Chef 
van de Generale Staf achtte het in 1920 
noodzakelijk een luchtwachtdienst op te 
richten. Het personeel bestond uit vrijwilli
gers, die een verbintenis aangingen in de 
militaire organisatie. In de loop van de tijd 
zijn in ons land meer dan 140 luchtwacht
posten opgericht. Eén daarvan bevond 
zich in Loenen aan de Vecht.
De vrijwilligers werden gerekruteerd uit de 
bewoners van de gemeente Loenen en de 
buurtschap Oud Over. De meeste lucht
wachters kwamen uit de middenstand. De 
uitkijkpost was lange tijd gevestigd op ko
renmolen ‘De Hoop’ aan het einde van de 
Dorpsstraat. Vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog werd deze verplaatst naar het 
weiland, dat naast het huidige sportpark 
‘De Heul’ ligt. Na de Duitse inval in ons land 
op 10 mei 1940, waarvan de luchtwachters 
uitgebreid verslag hebben gedaan, werd 
de luchtwachtdienst ontmanteld.
Op 17 juni van dat jaar kwam er een defini
tief einde aan de Loenense luchtwachtpost. 
Het boek bevat acht hoofdstukken, waar
onder een uitgebreide beschrijving van 
het dorp Loenen tussen de twee wereld
oorlogen. Verder komen aan de orde de 
oprichting van de luchtwachtpost, het 
functioneren van de post, de Loenense 
vrijwilligers en hun oefeningen en de 
invloed van de oorlogsdreiging op het 
werk van de luchtwachters.

De publicatie is rijk geïllustreerd met 100 
afbeeldingen. Prijs € 19,50. Het boek is te 
verkrijgen bij Koopman (o.m. boekhandel). 
Rijksstraatweg 121 te Loenen aan de Vecht 
en bij boekhandel Van Kralingen te 
Breukelen, Voor belangstellenden buiten 
Loenen bestaat de mogelijkheid het boek 
te bestellen door overschrijving van € 19,50 
plus € 2,70 portokosten op rekeningnum
mer 31.06.54.017 van de Historische Kring 
Gemeente Loenen o.v.v. boek luchtwacht
post.
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BREUKELEN, GESCHIEDENIS EN 
ARCHITECTUUR
Arie A. Manten, Marina Laméris, Stichting 
Publikaties Oud-Utrecht, Uitgeverij 
Kerckebosch ISBN: 9789067204439

Het boek ‘Breukelen, geschiedenis en 
architectuur’ schetst in bijna vijfhonderd 
pagina’s de zeer gevarieerde bewoningsge- 
schiedenis van de woonkernen Breukeien, 
Nieuwer Ter Aa en Kockengen en hun 
uitgestrekte piatteiandsgebieden.
De blauwe draad die alles verbindt is de 
rivier de Vecht, waaraan of van waaruit het 
hele gebied zich ontwikkelde, en die zo’n 
wezenlijke functie had als vaar-, boezem
en recreatiewater.

Veel oude prenten, foto’s en kaarten illustre
ren het historisch verhaal, dat de periode 
van de prehistorie tot heden bestrijkt.
De bouwhistorie van de 350 meest waar- 
devolle gebouwen van de gemeente 
Breukelen wordt uitgebreid beschreven met 
aandacht voor bewoners, bouwstijlen en 
architectonische details. Onder de rijks- en 
gemeentelijke monumenten en cultuurhis
torisch gezien waardevolle gebouwen en 
objecten zijn kastelen en buitenplaatsen, 
boerderijen, woonhuizen en bedrijfspanden, 
maar ook kerken, molens, een watertoren 
en een waterstoep.

Dit boek is het 34ste deel in de reeks 
‘Monumenten-lnventarisatie Provincie 
Utrecht’. Deze reeks is een initiatief van de 
Stichting Publikaties Oud-Utrecht (SPOU) 
en de provincie Utrecht. Het eerste exem
plaar werd op 31 augstus 2008 uitgereikt 
aan mevrouw Raven, gedeputeerde van 
de Provincie Utrecht. Redactielid Juliette 
Jonker-Duynstee was -samen met de 
twee hoofdauteurs- verantwoordelijk voor 
de beschrijving van de buitenplaatsen en 
kastelen.

De soft-cover versie is voor € 29,50 verkrijg
baar bij de plaatselijke boekhandel, de hard 
cover uitgave (ingebonden in groen linnen 
kaft met gouden opdruk) is voor € 35,- 
verkrijgbaar bij de Stichting Plaatsen 
aan de Vecht, 0294-231280 of via 
e-mail: emunnigs@tiscali.nl.

MONU.MENTEN-I.NVENTARIS.4TIE PROVINCIE UTRECHT

BREUKELEN

GESCHIEDENIS EN ARCHITECTUUR
.Aric A. ManltR 
Marina Laméris

Uit het archief

Kunstgebitten
De voorzitter leest een schrijven voor 
betreffende kostelooze verstrekking 
van kunstgebitten aan werkeloozen. 
Naar aanleiding van dit schrijven is 
bericht, dat in voorkomende gevallen 
medewerking zal worden verleend 
inzake kostelooze verstrekking van 
een kunstgebit aan een arbeider die in 
Duistland te werk zal worden gesteld..

Bron: notulen van de B&W-vergadering 
van Loenen op 7 augustus 1941.
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Rhijn Spoorweg en omnibusdienst in Loenen

Briefhoofd van een 
nota van J. van Nes

Rhijn Spoorweg
In 1843 werd de spoorlijn tussen 
Amsterdam en Utrecht geopend. Uit een 
‘Aankondiging der voorlopig vastgestelde 
vertrekuren voor de winterdienst, aanvang 
nemende de 28sten December 1843’ kun
nen wij opmaken dat toen twee keer per 
dag een trein tussen Amsterdam en Utrecht 
en vice versa reed. Hij stopte in Abcoude, 
Nieuwersluis en Breukelen. De regels van 
de spoorwegen waren streng: rijtuigen, 
paarden, slachtvee of andere dieren werden 
voorlopig niet vervoerd. De reizigers werden 
verzocht ‘om kwartier vóór den vertrektijd 
op de stations tegenwoordig te zijn’.

Logemenf, StalhoudBrij en
MMIBÜSDIEMST"
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‘Plaatsbriefjes’ konden slechts tot 5 minu
ten voor vertrek gekocht worden, daarna 
werden de kantoren tot afgifte van de 
plaatsbriefjes gesloten. Maar je was er 
niet helemaal zeker van dat je ook aan 
boord kon gaan; reizigers werden op de 
‘tussenstations slechts opgenomen in 
zo verre er plaats in de rijtuigen’ was.
En op de tussenstations kon het uur van 
vertrek enige minuten verschillen - waar 
hebben wij dit meer gehoord....

Omnibusdienst
Vijftig jaar later was de frequentie van de 
treinen opgevoerd. Dat blijkt uit een con
tract dat de gemeente Loenen in 1893 sloot 
met de stalhouder Jacobus van Nes waarin 
een ‘omnibusdienst van het dorp Loenen 
naar het dorp Nieuwersluis van den staats
spoorweg en terug tot het vervoer van pas
sagiers en goederen (werd) geregeld’.’)
De voorwaarden waaronder dit moest 
gebeuren waren tot in detail vastgelegd.
De omnibus moest maximaal tien keer 
per dag rijden, op tijdstippen die correspon
deren met de treinen - door het college van 
Burgemeester en Wethouders (B&W) aan 
te wijzen! En ook de tijdstippen van vertrek 
van de omnibus werden door B&W 
bepaald. De dienstregeling van het spoor 
moest de stalhouder in zijn lokaal ophan
gen. Voor de goede orde; de ‘omnibus 
‘bestond uit paard en wagen!

Na aankomst van de trein in Nieuwersluis 
moest de omnibus terstond terugrijden naar 
Loenen. Een ‘buskaartje’ kostte 15 cent 
met inbegrip van handpakjes, die ‘zonder 
hinder der passagiers onder de banken’ 
konden worden geplaatst.
Voor 10 cent extra kon je je ook van huis 
laten afhalen door de omnibus. Dit moest je 
een half uur voor vertrek melden. Bij ijs en 
sneeuw moest voor deze dienst 15 cent 
extra betaald worden. En uiteraard hoorde 
je klaar te staan als de omnibus arriveerde.
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Ook de vrachttarieven waren vastgelegd: 
‘Voor pakjes van ten hoogste van 3 Kilo
grammen f 0.05. Voor pakjes met hoger ge
wicht tot hoogstens 10 Kilogrammen f 0.10. 
Voor pakjes van elke 5 Kilogrammen meer 
f 0.05. Voor bezorging buiten den kom der 
gemeente Loenen en buiten de gemeente 
voormeld tot vijf minuten verder nog daar
enboven f 0.05. Voor elke vijf Kilogrammen 
of gedeelten daarvan meer f 0.02,5’.
Het opbergen van vracht moest ‘op de im
periale of in de schulp’ en ‘door behoorlijke 
overdekking tegen nat beschermd’ gebeu
ren. Overtrad de stalhouder deze regels, 
dan werd voor elke overtreding f.1,00 op 
de subsidie die de stalhouder van de 
gemeente ontving ingehouden.
In een ‘behoorlijk en tot genoegen van B&W 
ingerichte wagen’ konden minstens acht 
personen meereizen. In sommige gevallen 
mocht ook met een kleinere wagen gereden 
worden - na toestemming van B&W.
Daar stond tegenover dat alle passagiers 
vervoerd moesten worden. Als er te weinig 
zitplaatsen waren dan diende de stalhouder 
terstond extra vervoer te regelen.

De kwaliteitseisen waren streng; ‘dengene 
aan wien het bestuur der paarden en de 
verdere uitvoering van den dienst van wege 
den ondernemer is opgedragen moet
• bekwaam zijn in het rijden
• mag niet beschonken zijn
• ouder dan 18 jaar zijn
• bescheiden tegenover de passagiers zijn
• voor een goede overbrenging alsmede 

voor het vervoer en de bezorging der goe
deren de vereiste zorg dragen

• zijne kleding, de rijtuigen, de paarden en 
bespanning moeten ordelijk zijn, goed en 
zindelijk onderhouden.

Of aan de eisen werd voldaan was ter 
beoordeling van B&W. Het college van 
burgemeester en wethouders mocht ook 
te allen tijden ‘de lokalen waarin de voor
werpen zich bevinden waarmee de omni
busdienst wordt uitgeoefend, binnentreden, 
ten einde een onderzoek in te stellen naar 
den toestand waarin zich de voorwerpen 
bevinden’. Klachten over onbehoorlijke 
uitvoering van den dienst moesten 
schriftelijk bij B&W worden ingediend.

De bevoegdheden van B&W in deze waren 
dus zeer uitgebreid. Als de stalhouder ech
ter aan alle voorwaarden voldeed mocht 
hij een subsidie uit de gemeentekas van 
f. 200,00 per jaar opstrijken. Bij overtreding 
of verzuim van de genoemde voorwaarden 
werd f. 3,00 op de eerstvolgende betalings
termijn van de subsidie ingehouden.

Al met al een interessante regeiing die 
noopt tot vergelijking met huidige tijden - 
vooruitgang is niet in alle opzichten gunstig 
voor de consument.....

Dorie Baecker 
Willem Mooij

NOOT:
1) Jacobus van Nes (1832-1916) was op 24 oktober 

1879 vanuit Amsterdam naar Loenen gekomen en 
volgde H.Roos op als uitbater van logement/stalhou
derij van oudsher genaamd De Drie Gekroonde 
Boterbaarzen.

Uit het archief

Vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk ter gelegen
heid van de verjaardag van Hare Majesteit 
de Koningin op 31 augustus. Met alge- 
meene stemmen wordt besloten eenzelf
de bedrag voor het afsteken van vuurwerk 
te besteden als vorig jaar ten bedrage van 
f 150,- ongeveer. Er zal gevraagd worden 
aan de heer Boner om het vuurwerk 
evenals vorig jaar op het weiland 
Croonenburgh te mogen doen afsteken. 
Bron: gemeenteraadsnotulen 6 juli 1928

Klokkenist
De heer Molsbergen spreekt over den 
post “kosten uurwerk”. Hij vindt het niet 
noodig, dat de klokken in het gemeente
huis door een klokkenist wekelijks worden 
opgewonden, daar deze werkzaamheden 
geschikt door den gemeentebode (de 
heer Spaans) kunnen worden verricht. 
Besloten wordt het opwinden der klokken 
in het gemeentehuis door een klokkenist 
met 1 januari 1927 te doen ophouden. 
Bron: gemeenteraadsnotulen van Loenen, 
22 oktober 1926
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Eten en drinken bij De Kampioen

In het archief van 
Willem Mooij bevindt 
zich een prijslijst van 

restaurant De Kampioen 
in Nieuwersluis (thans 
Het Stoute Soldaatje) 

uit de jaren '40 van de 
twintigste eeuw.

Koffie, . 

Thee . 

Pers. thee 

Melk . .

Chocolade

f

. .SAO. 
. O JC

Div. limonades . Ó.X&-0.
Idem m. spuit .

Kwast MaTI JM‘

Idem m. spuit . 

Spuitwaterje.Tt*. O..S.O 

Citr. lim. flesch 

Framb. llm. idem 

idem

Ch. cider idem 

Perl ....

Grape fruit . e4..i- 

Victoriawater . Ó.Aê.ê.

... J}/y.B.li£.E....3

Hein. pilsener f .ófê.Lt t 

Roode port . . •

Witte port . .

Sherry . . .

Vermouth (Ital.) AMa..

Idem (Fransch). ........

Advocaat . 

Boerenjongens .

HOTEL „DE KAMPIOEN"

CAFÉ-RESTAURANT 

NIEUWERSLUIS AAN DE VECHT

tSi-fp'
OAe-

Voorburg 

Schilletje.

Cake

Biscuit . ^

Speciaal .

Wijngroc.......................

..... Ü-AA

ÜuPb.MaS£.ci.JL£
.......... O.A.0

........e.l£

Broodje roastbeef.................................. 1 Bouillon...................................................
i

idem ham............................................. ♦ Soep V. d. dag....................................... ..o.Aa....

idem kaas............................................. Biefstuk, groenten, aard...........................

idem kalfsgehakt.................................. O-fJ... Schnitzel, idem.................................. A/r

idem tong............................................. . Warme roastbeef, idem.......................

idem gerookte paling....................... Tong, salade, geb. aard.......................... ..
idem 2 gek. eieren............................ Omelette naturel, brood......................

idem sordines....................................... .. , idem soufflée.................................. ..

Holl. houtsnip....................................... üAi..... idem confituren..................................

Warm kalfsgehakt, brood....................... idem ham.......................................

Idem idem geb. aard. . , ^^’.HoU. kaas, beschuit. . . . . <s.£a ■

Uitsmijter roastbeef.................................. Diverse groenten............................ s-Aa...

idem ham....................................... ■d.ï.a.. Doperwten............................................. ...O-AS'-.
•' ICflLlt'^tNAKT

2 spiegeleieren, brood............................ ... Kropsalade.............................................

3 idem idem............................ .. Gebakken aardappelen .

2 idem ham............................ .0.^0... Fruit......................................../’-/^ • • •

3 idem idem............................ A-fA .....

Pannekoek ............................................. .. .MaU:M.a//jC Ta/H....................
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