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Van een klucht, een slager, 
een verdronken belastingamtenaar, 

en een vistent

Het verleden van onze voormalige gemeente Loenen blij ft 
maar verrassingen bieden op heel divers gebied. Zo lezen 
wij in dit nummer over de achttiende-eeuwse blijspeldich
ter Pieter Langendijk, die een vermakelijke klucht in een 
Loenense herberg liet spelen. Waarschijnlijk was het geen 
verzonnen klucht, maar had Langendij k zich deels op de 
werkelijkheid gebaseerd. Wim van Schaik zocht het voor 
u uit. Mieke Kennis dook in de achtergronden van een be
lastingambtenaar die in 1822 in Vreeland verdronk. Als al
tijd schreef zij een uiterst informatief verhaal waarin een 
boeiende kijk op het ambtelijk leven aan het begin van de 
negentiende eeuw wordt gegeven. Verder veel aandacht 
voor zowel vlees als vis; een interview met de bekende 
Loenense slager Bram van den Berg en een interessant ver
haal van Wilma de Kruijter-Zandstra en Willem Mooij 
over een vistent die van 1916-1921 aan de Rijksstraatweg 
in Loenen gestaan heeft. Anton Cruysheer onderzocht 
weer een ‘Vreeland in de verre’. Dit Vreeland bevindt zich 
in ... Zeeland! En Vreeland komt nog meer aan bod: in de 
herinneringen van de auteur van kinderboeken W.G. van 
de Hulst senior, die hier in het begin van de mobilisatie
periode 1914-1918 gelegerd was. Wij hopen dat u met veel 
plezier deze Vechtkroniek zult lezen!

Namens de redactie, 
Juliette Jonker-Duynstee
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Pieter Langendijk (1683-1756) 
in Loenen

In het schooljaar 1965-1966, dus lang 
voordat leraren voornamen hadden, las 
meneer Van Beusekom, onze leraar Neder
lands in de Mas ‘Het Wederzijds Huwe
lijksbedrog’ voor, een blijspel geschreven 
door Pieter Langendijk. Voor de ‘lijst’ van 
literaire werken die je toen voor je eind
examen moest lezen werd je ook geacht 
zelf enig onderzoek te verrichten. Daarbij 
bleek me dat Langendijk ook een Iducht 
heeft geschreven die in Loenen aan de 
Vecht speelde en wel ‘De Wiskunstenaars 
of ‘t Gevluchte Juffertj e’. Uiteraard was ik 
geïnteresseerd en wilde ik er wat meer 
over te weten komen. De vraag die mij in 
het bijzonder boeide was of er verband te 
leggen was met werkelijk bestaand heb
bende personen of situaties. Hoewel het 
boekj e in de schoolbibliotheek snel gevon
den en ook uitgelezen was, is ervan de rest 
van dit voornemen tot dusver niets geko
men. Maar zoals het kan gebeuren datje 
een boek jarenlang ongelezen in de kast 
laat staan om het daarna in één ruk uit te 
lezen, zo kan het ook gaan met plannen 
die lang zijn blijven liggen. Bij deze het 
antwoord op de vraag die mij toentertijd 
bezig hield.

Pieter Langendijk (1683-1756)
Bij het begrip blijspeldichter denken we 
in de Nederlandse literatuur meestal aan 
Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1615), 
een land van onze roemruchte gouden 
eeuw en tijdgenoot van giganten als 
Vondel, Hooft en vader en zoon Huygens. 
Pieter Langendijk leefde in de veel minder 
tot de verbeelding sprekende achttiende 
eeuw, hetgeen niet wil zeggen dat zijn 
werk van minder niveau zou zijn. Dat 
blijkt ook wel uit het feit dat zijn stuMcen 
in de achttiende en negentiende eeuw 
honderden malen werden opgevoerd en 
het zelfs in de twintigste eeuw nog tot een 
behoorlijk aantal opvoeringen kwam.

Deze leverden hem, zoals dat toen gebrui
kelijk was, aanvankelijk niets op. Dat 
schijnt ook de reden geweest te zijn dat hij 
na de vijf Muchten aan het begin van zijn 
carrière j aren lang niets meer voor toneel 
heeft geschreven. Pas aan het eind van 
zijn leven wist hij voor elkaar te Mijgen 
dat hij met de schouwburg meedeelde in 
de opbrengst. Voor zijn inkomen moest 
hij het vooral hebben van zijn werkzaam
heden als tekenaar van damastpatronen. 
Daarnaast werd hij financieel ondersteund 
door welgestelde tijdgenoten zoals Ever- 
hard Kr aeyvanger, een koopman/jurist (‘we
tenschapper’), die ook wat liefhebberde in

Portret van de dichter 
Pieter Langendijk.



gedichten, en Anthony van Hoek, eige
naar van de buitenplaats Onderhoek in 
Nieuwersluis. Als tegenprestatie leverde 
Langendijk dichtwerk, vaak ‘Idinkdich- 
ten’ oftewel sonnetten, ter gelegenheid 
van feestelijke gelegenheden, zoals de ver
jaardag van Van Hoek. Voor deze gelegen
heid dichtte hij ‘Silvander, Vechtstroom- 
zang ter verjaringe van den Heere 
Anthony van Hoek’. Daarbij werd als volgt 
ingezet
Koom, blanke Vechtnimf, help Silvander jaar
dag vieren. Laat nu langs Onderhoek uw’ blon
de golf es zwieren.
Uw orgelkeeltje klinke in ï Stichtse paradys, 
vervolgens wordt aangegeven hoezeer 
deze streek heeft geleden waarna het ver
der gaat:

Maar gy o Onderhoek munt uit in dezen oort. 
Gy hebt de Ryksmonarch Czaar Peter zo bekoord 
Dat hy zyn keizerin,princessen, staatjuffrouwen. 
En edelingen liet uw heerlykheid aanschouwen; 
Uw schoone lindelaan, uw yyvers ryk van visch, 
Uw berg, waar op t prieel der duitsche muzen is. 
En zo gaat het nog even door.

Ook zijn klinkdicht ter gelegenheid van 
de 68ste verjaardag van Ludolf Smids, een 
andere mecenas (en amateur dichter), laat 
Langendijk op Onderhoek spelen 
Lk kroon uw zilverhair, heer Smids, 
met weelig kruid.
Geplukt op Ouderhoek,’t Parnas, 
wiens schoonste boomen 
Zich spieglen in de Vecht,
Godin der Stichtsche stroomen.
Daar zich uw zangheldin verheft
met zoet geluid
en zo nog drie strofen.

We blijven nog even aan de Vecht als hij 
Abraham van Dorssen jr. en Neeltje Hagen 
ter gelegenheid van hun huwelijk toezingt

De Vechtstroom vangt het bly geschater.
En kaatst den weergalm op het water.
Daar t vrolyk Vreeland juicht.
En de omgelegen streek van bruigoms deugd 
getuigt..

Zou zulk een wakkere ingeboren 
Dees dag het niet tot vreugd bekooren?

Wiens vader steeds zo kloek
Te Mynden schryft met lof in Themis
Rechterhoek.

Indien men kan uit namen spellen, 
zal t paar de vreede steeds verzeilen,
De zoeten vreede: want
De bruigom zag het licht in het Vreedeland.

Naast dit min of meer gesponsorde dicht
werk vervaardigde hij, omdat het dich- 
tersbloed kennelijk kroop waar het niet 
gaan kon, ook nog voor zijn genoegen een 
groot aantal hekel- en puntdichten (korte 
grappige gedichten met daarin vaak een 
woordspeling). In zijn artistieke omge
ving vinden we namen van lang vergeten 
dichters zoals Gilbert de Flines, Abraham 
Fortgens en Laurens Bake en ook van de in 
de Vechtstreek nog bekende Claas Bruin. 
De (vijf) blijspelen of Iduchten waardoor 
hij de vergetelheid ontstegen is, schreef 
hij in het begin van zijn loopbaan. Het 
laatste hiervan was De Wiskunstenaars of 
Het Gevluchte Juffertje dat in 1715 ver
scheen.

De inhoud van het stuk
In een kamer in een herberg in Loenen 
treffen we ‘s avonds laat een zekere Filipyn 
aan. Hij is door zijn baas, de Amsterdam
mer Eelhardt (de naam wijst er al op dat 
dit een hoogstaand persoon is), de vorige 
dag naar Utrecht gestuurd om daar iets te 
weten te komen over diens geliefde Izabel. 
Filipyn had haar daar echter niet gevon
den en is op de weg terug naar Amsterdam 
gestrand in Loenen. Eelhardt zelf is, door 
onrust gedreven, per rijtuig uit rijden ge
gaan. Hij komt op zijn omzwervingen in 
Loenen terecht en omdat het ook voor 
hem inmiddels te laat is geworden om 
Amsterdam nog voor het sluiten van de 
stadspoorten te bereiken, neemt ook hij 
zijn intrek in de herberg aldaar. Izabels 
oom, Anselmus, die ook als voogd van 
haar optreedt, ziet niets in haar verkering 
met Eelhardt, een in zij n - Utrechtse - ogen 
Amsterdamse losbol. Hij heeft zelf een be
tere huwelijkskandidaat gevonden: zijn 
neef, de ‘geleerde’ Raasbollius. Op zoek 
naar de weggelopen Izabel komen ook zij 
in dezelfde herberg terecht. Anzelmus



kent Eelhardt niet maar de zaak wordt ge
compliceerd door het verschijnen van Fop 
en Tijs, twee voerlieden uit Amsterdam 
die Eelhardt wel kennen. Tegen een be
hoorlijke geldelijke vergoeding willen ze 
hun mond wel houden. Fop en Tijs brach
ten twee officieren mee. Zij blijken in wer
kelijkheid Izabel en haar dienstmeid 
Katryn te zijn, die aldus vermomd op weg 
waren naar Eelhardt. Alweer toevallig 
blijkt ook een zekere Urinaal, eveneens ge
leerde en als zodanig concurrent van 
Raasbollius, daar zijn intrek genomen te 
hebben. Het vervolg laat zich raden; na 
een hele serie verwikkelingen raakt Anzel- 
mus onder de indruk van de kwaliteiten 
van Eelhardt en neemt hem in dienst als 
zijn juridisch adviseur. Onderwijl verlie
zen Raasbollius en Urinaal zich in naar 
hun eigen idee briljante maar in werke- 
lijldieid uiterst triviale wetenschappelijke 
discussies.
Uiteindelijk maakt Raasbollius zich na 
een mislukte demonstratie van een door 
hem bedacht vestingwerk volkomen on
mogelijk. Hij denkt dat hij van stenen 
goud kan maken en heeft het huwelijk

Raasbollius demonstreert 
het door hem bedachte 
vestingwerk met behulp 
van meubelstukken.

daarom niet meer nodig om aan geld te 
komen. Aldus wordt de weg vrij gemaakt 
voor een gelukldg einde Izabel en 
Eelhardt vallen elkaar in de armen.
In deze klucht lopen twee verhaallijnen 
door elkaar: de liefdesgeschiedenis tussen 
Eelhardt en Izabel en het ‘wetenschappe
lijk’ dispuut tussen Raasbollius en Uri
naal. Dit leverde Langendijk later het ver
wijt op dat hij de eenheid van handeling 
uit het oog had verloren. Deze kritiek ging 
ervan uit dat de relatie tussen Eelhardt en 
Izabel centraal stond. De dubbele titel van 
dit stuk geeft echter aan dat de bedoeling 
van de schrijver toch een andere is. Ook 
blijkt uit de opdracht die het stuk vooraf
gaat dat mr. Everhard Kraeyvanger, dege
ne aan wie het werd opgedragen, wèl een 
echte geleerde was. Als contrast werden 
hier een aantal pseudo intellectuelen op
gevoerd. Hoe dit ook zij, het stuk geeft een 
aardige inkijk in de manier waarop wis- 
lomstenaars in die tijd met elkaar omgin
gen. Voor een aantal belangrijke zaken, 
bijvoorbeeld voor landmeetkunde, ves
tingbouw en zeevaartkunde was het erg 
handig iets van de wislomde af te weten.
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Cornelis Troost, 
Het dispuut van de 

doktoren Raasbollius 
en Urinaal, 1741. 

Coil.: Mauritshuis.

Er was dus veel vraag naar deze kennis. Die 
werd aangeboden door wiskunstenaars. 
Doordat er daar vrij veel van waren was er 
sprake van een hevige concurrentiestrijd. 
Om voldoende betalende leerlingen te 
werven moest je duidelijk maken dat je 
werkelijk iets te bieden had dat beter was 
dan dat wat de concurrenten in de aanbie 
ding hadden. Men trachtte elkaar vliegen 
af te vangen door elkaar moeilijke vraag
stukken voor te leggen. Dat gebeurde bij
voorbeeld doordat de wiskunstenaar een 
bord waarop hij het vraagstuk geschreven 
had aan zijn deur ophing met de uitda
ging aan de concurrentie om het op te los
sen. Als men het persoonlijker wilde spe
len ging men met het bord naar de concur
rent die men uit wilde dagen en bevestig
de het aan zijn deur met het verzoek de 
juiste oplossing bij de uitdager af te geven. 
Dit leidde dan weer tot een lik op stuk re
actie, waarbij het bord met de oplossing 
werd teruggebracht met daarbij meteen 
weer een nieuwe opgave. Ook ging men als 
wislomstenaar wel les nemen bij een colle
ga, niet om iets te leren maar om aan te to
nen hoe stompzinnig de daar gegeven les
sen wel waren. De persoonlijke relaties wa
ren in die wereld aldus behoorlijk explo
sief Voor buitenstaanders zoals Pieter 
Langendijk en zijn publiek waren ze ech
ter uiterst vermakelijk.

De herberg in Loenen
Er is wel aangenomen dat Langendijk de 
samenkomst in Loenen liet plaatsvinden 
omdat je daar ongeveer halverwege 
Utrecht en Amsterdam mooi een ontmoe
ting kunt laten plaatsvinden tussen een 
Utrechts en een Amsterdams gezelschap, 
puur toeval dus Meijer vermoedt echter 
al dat er wel degelijk sprake is van een 
Langendijk bekende herberg, ook Smit 
komt tot die conclusie. In het bovenstaan
de bleek reeds dat de Vechtstreek voor 
Langendijk bekend terrein was. Dat hij 
een bepaalde waard,waar hij overigens 
weinig sympathie voor opbracht, op het 
oog had zou ook best eens kunnen als we 
het volgende puntdicht lezen

Snel antwoord
Een waard te Loenen zou een heer 
quitantie geven:
Maar riep, wanneer hij zag ‘t geen 
hem werd voorgeschreven,
Weet dat ik ‘t schryven zelfgeleerd 
heb van myn vaar.
Dat werden, zegt de heer, 
uw gasten wel gewaar.

Kennelijk een waard die zijn Idanten af
zet. Dat blijkt ook als Eilipyn op het mo
ment dat er in het twintigste toneel van de 
Wiskunstenaars afgerekend moet worden 
uitroept: ‘Hier hangt de schaar uit!’ Dat 
betekent zoiets als hier word je gescho- 
ren,afgezet dus. Maar er is meer. In het 
jaar 1712 voltrok zich in Loenen een heu
se dorpsrel. Cornelis van Veeren had in 
1708 van de toenmalige heer van Kronen
burg de herberg Het Raadhuis van 
Kronenburg, de “considerabelste herberge bij 
den tolboom” gehuurd. Behalve de herberg 
omvatte deze huur ook het ervoor gelegen 
marktveld en de tol op de Slootdijk (de 
huidige Rijksstraatweg). Bovendien ook 
waren de ambten van schout, gadermees- 
ter en waagmeester in Loenen-Kronen- 
burg bij de overeenkomst inbegrepen. 
Helaas voor Cornelis: in 1710 kocht de 
Leidse patriciër Adriaan Wittert van der 
Aa de heerlijkheid Kronenburg. Tussen 
hem en Cornelis boterde het absoluut 
niet, de huur werd na het verstrijken van 
de afgesproken termijn in 1712 dan ook
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niet verlengd. Wittert van der Aa verhuur
de de herberg (en de tol enzovoort) aan 
een ander. Cornells liet dat niet op zich 
zitten en bouwde een woning met her
berg aan de overkant van de weg (aan de 
noordzijde dus) in de richting Amsterdam 
op een afstand van 20 roeden van de tol
boom. Uitgaande van de Amsterdamse 
roede waarvan de lengte 4,53 meter be
droeg was de afstand tussen deze nieuwe 
herberg in wording en het raadhuis van 
Kronenburg dus zo’n honderd meter, on
geveer waar tegenwoordig de Prinses 
Beatrixweg op de Rijksstraatweg uitkomt. 
Het was natuurlijk uiterst vervelend voor 
Wittert van der Aa dat de vele dagtoeris- 
ten uit Amsterdam hun rijtuig bij de her
berg van Van Veeren achterlieten om ver
volgens te voet de tol te passeren “en voorts 
te voet de plaats en andere Divertissementen te 
sien en te nemen sonder iets te betalen”. Zij ont
liepen dus de tolheffing die alleen gold 
voor paarden en rijtuigen. Van der Aa had 
opeens een concurrent aan de overkant 
gekregen die er op twee manieren voor 
zorgde dat zijn inkomen achteruit ging. 
Dat was extra wrang omdat uit de op
brengst van de tol wel het onderhoud van 
de weg betaald moest worden. Hij spande 
dus een rechtszaak aan die uiteindelijk 
voor de Hoge Raad van Holland terecht
kwam. Deze zaak sleepte zich het hele j aar

voort met alle commotie die daarbij 
hoort. Het is niet onwaarschijnlijk dat 
deze toch wel kolderieke situatie veel ex
tra bezoekers, met name uit Amsterdam 
heeft getrokken en mogelijk ook Pieter 
Langendijk inspiratie heeft verschaft om 
zijn Iducht in koenen, dat hij immers 
goed kende, te laten spelen. Hoe deze rel 
indertijd is geëindigd is niet helemaal dui
delijk. Wittert van der Aa overleed al in 
1713 en in 1720 huurde Cornelis van 
Veeren de herberg van de nieuwe am
bachtsheer Dominicus Franciscus van 
Camminga. Het meest waarschijnlijk is 
dat de herberg van Cornelis toen verdwe
nen is. Vandaag de dag kunnen we slechts 
vaststellen dat het Raadhuis van Kronen
burg er nog is en de herberg van Cornelis 
van Veeren reeds lang tot het verleden be
hoort. Is dit nu het antwoord op de vraag 
die ik hierboven stelde? Er zijn wat weinig 
concrete bewijzen overgeleverd om met 
zekerheid een antwoord te geven. Het eni
ge wat we nu kunnen zeggen is dat het 
best zo gegaan kan zijn. En dat vind ik ei
genlijk wel genoeg.

Wïm van Schaik
NOTEN;
1. Pieter Langendijk, P.Langendijks Gedichten I,

‘t Amsterdam by de Weduwe B. Visser, 
Boekverkoopster in de Dirk van Haffeitfteeg,1721, 
biz. 168-170.

2. Idem, biz.327.
3. Idem, biz. 271 t/m. 275.
4. Mehier, F.Z., Pieter Langendijk, Culemborg 1892, 

ook zo Van Es.
5. idem, biz 340.

BRONNEN:
Stukken betreffende een proces, gevoerd voor de Hoge 
Raad van Hoiiand, tussen Adriaan Wittert van der Aa, heer 
van Kronenburg en Comeiis van Veeren. Het Utrechts 
Archief, Archief Heerlijkheid Kronenburg, inv. nr. 67.
P. Langendijks Gedichten I, ‘t Amsterdam by de weduwe B. 
Visser, Boekverkoopster in de Dirk van Haffeitfsteeg, 1721. 
S. van der Linde, 1000 jaar Dorpsleven aan de Vecht, 
Loenen aan de Vecht 1954.
C.H.Ph. Meyer, Pieter Langendijk, zijn leven en werken, 
academisch proefschrift Leiden, 1891.
De wiskunstenaars of het gevluchte juffertje, kluchtspel 
door Pieter Langendijk, toegelicht door G.W. Wolthuis, 
Amsterdam, 1937,
De wiskunstenaars of het gevluchte juffertje door Pieter 
Langendijk, Uitgegeven met inleiding en aantekeningen 
door dr, G.A. van Es, Zutphen, z.j.
C.G.M.Smit, Pieter Langendijk, academisch proefschrift 
Nijmegen, Hilversum 2000.

Pieter Langendijk



Ontvanger der belastingen dood uit 
het water opgehaald

Kwitantie uit 1820 voor 
De Gereformeerde 
Armen (-diaconie) 

met de naam van 
Muysken als 

ondertekenaar.

“Gisteren Avond is uit het water Dood opgehaald 
den Ontvanger der directe Belastingen dezer 
Gemeenten, den Heerejoan Coenraad Muysken, 
waarvan ik de eer heb U Zijne Excell. kennis te 
geven”, aldus de Schout van Vreeland, H. 
Ruijsaan de Gouverneur van Utrecht. 
Uit het proces-verbaal blijkt dat de Schout 
in de avond van 12 januari 1822 om half 
acht ‘s avonds “geassesteerd met onzen Heel
meester Hendrik Leurs” het lichaam van 
Muysken onderzocht heeft. Beiden ko
men tot de conclusie dat “Geen Tekenen van 
Geweldigen Dood zijn bespeurd maar alleen dat 
hij door t water gestikt is”. Ook de Officier 
bij de rechtbank van Eersten Aanleg te
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Amsterdam wordt op de hoogte gesteld, 
met de toevoeging dat Muysken sinds 
woensdag 9 januari door zijn echtgenote 
Philis Coenradina van Born als vermist 
was opgegeven. Dit drama wordt samen
gevat op slechts één pagina in het archief 
van de Schout. Zaak gesloten. Zo eenvou
dig ging dat in 1822. Toch waren er om
standigheden voor nader onderzoek. In 
het archief van Vreeland zijn allerlei stuk
ken, die met Muysken in verband staan. 
Hij was trouwens niet alleen ontvanger 
van Vreeland, maar ook van Nigtevecht en 
Loenen.

Haveloze staat
Dat schout Hendrik Ruijs niet toekwam 
aan een grondig onderzoek naar de doods
oorzaak van Muysken is logisch. In het 
kleine dorp Vreeland werd hij overspeeld 
door werk. De Fransen waren weg, maar 
ze hadden een administratief apparaat 
achtergelaten, dat traag maar gestaag sta
pels brieven en formulieren rondpompte. 
De daaruit voortvloeiende corresponden
tie gaf de schout op allerlei manieren pro
blemen. De toon van de antwoorden was 
dan ook niet altijd vriéndelijk. Vreeland 
leverde de gevraagde administratieve ge
gevens vaak te laat in, met stekelige reac
ties uit Utrecht tot gevolg; “ondanks her
haalde pogingen ... genoodzaakt tot ernstige 
maatregelen ... enz. In 1821 kreeg hij uit 
Utrecht een reprimande over de slordige 
staat van de leggers met belastinggege
vens over 1819. Het betreft niet de inhoud 
van deze registers, maar de ‘haveloze 
staat’. Bovendien waren ze ook nog eens te 
laat ingediend.

Veel van de correspondentie die de schout 
moest verzorgen, had te maken met de be
lastingen. De Fransen hadden in 1806 een 
Nationale Belastingdienst ingevoerd, 
maar de tijden bleven onzeker voor een
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ieder, die met belastingen van doen had. 
Behoudende Hollanders verlangden zelfs 
terug naar de tijd voor de Bataafse repu
bliek; zie kader pagina 15.

Boerenschroom
Wanneer de verdronken ambtenaar 
Muysken in Vreeland begon als ontvanger 
der belastingen is niet precies bekend, 
maar zijn naam staat al in 1812 op kwitan
ties van de plaatselijke diaconie voor het 
innen van opgelegde belastingen. Ook 
voor ontvangers zoals Muysken, waren de 
eerste decennia van de 19de eeuw zware 
tijden In 1820 wordt bepaald dat belas
tingontvangers een borgtocht moesten 
stellen omdat de bedragen, die door hun 
handen gingen, steeds hoger werden. In 
Vreeland was de borg 300 gulden. Het 
kostte heel wat geschrijf en briefpapier 
over en weer, voordat Muysken dit opge
legde bedrag kon betalen. Met aanmanin
gen: “Wij zien ons genoodzaakt U nogmaals en 
wel voor de laatste reis (bedoeld is voor de laat
ste keer) te verzoeken”, aldus een brief van 
Gedeputeerde Staten. Omdat Muysken 
ook in de omliggende plaatsen ontvanger 
was, liepen die borgsommen aardig op. Bij 
zijn overlijden blijkt, dat hij in totaal 1380 
gulden borg moest stellen.

Mr. Jean Henri Appelius 
(1767-1828) bekleedde 
het ministerschap van 
Financiën onder Lodewijk 
Napoleon en koning 
Willem I. Hij was de archi
tect van de belastingher

zieningen in 1816, 1819 
en 1821. Maker onbekend. 
Collectie Belasting & 
Douane Museum 
Rotterdam.

Om na 1813 het nieuwe koninkrijk econo
misch vlot te trekken was veel belasting
geld nodig. Onder koning Willem 1 bracht 
mr. J.H. Appelius in 1821 een nieuw stelsel 
van belastingen, accijnzen en invoerrech
ten tot stand, bestaande uit directe belas
tingen op bebouwde en onbebouwde 
grond, personele belasting (belasting op 
huurwaarde, deuren en vensters, kachels, 
meubels, dienstboden en paarden) en pa
tenten (belasting op het uitvoeren van een 
beroep). Voorts waren er indirecte belas
tingen op zegel, registratie en successie, 
een aantal accijnzen en in- en uitvoerrech
ten. Deze ‘stelselwet’ trad per 1 januari 
1823 in werking en vormt tot op heden de 
grondslag voor de belastingen in Neder
land en België.

Ook al in de aanloop naar deze verande
ringen ontstond er veel onrust. De wijzi
gingen in de belastingwetgeving zetten 
kwaad bloed, maar of de belastingambte
naar Muysken daar al last van had, is niet 
vast te stellen. Wel werd in zijn tijd een ge
zelschapsspel gemaakt, dat de gevoelens 
van de bevolldng weerspiegelde: ‘Boeren
schroom’, een spel met kaarten en dobbel
stenen. De verliezer moest aan de rijksont
vanger betalen. De speelkaarten bevatten 
afbeeldingen van een Advocaat, Klerk, 
Burgemeester, Secretaris, Veldwachter, 
Rijks-Ontvanger, Boer Bartel, Boer Sijmen. 
Op de kaart van boer Sijmen staat de tekst: 
“Sijmen, betaal”, met de aanvulling: “Ik arme 
Sijmen moet betalen! Mogt ik hem met mijn

Losse kaart uit een 
Boerenschroomspet: 
de Rijksontvanger



Losse kaart uit een 
Boerenschroomspel: 
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vork onthalen!” Bij de kaart van boer 
Bartel staat de tekst: “Bartel, betaal” met de 
aanvulling: “Men laat mij dorsschen, laat mij 
zweeten, En t wordt door andren opgegeten”. 
Bij de burgemeester staat de tekst: “Al is een 
ieder niet content, Ik trek gerust mijn trakte
ment. Geen Burgemeester is zoo goed. Dat hij 
aan iedereen voldoet". Dit spel geeft de gevoe
lens van de bevolldng weer over de belas
tingmaatregelen, die rond 1822 werden 
ingevoerd.

Openbare orde
De bevolking van Vreeland bestond in 
1818 uit 613 zielen. Naast inwoners die 
vergelijkbaar waren met boer Bartel en 
boer Sijmen woonden er enkele rente
niers, een groot aantal ambachtslieden en 
neringdoenden maar ook 35 bedeelde 
armen. Van de totale bevolking waren 18 
personen stemgerechtigd, dat konden 
mannelijke notabelen zijn, maar ook hun 
weduwen.

Voor schout Ruijs waren de tijden ook in
grijpend gewijzigd. Hij had sinds 1819 te 
maken met een nieuwe bestuursstruc
tuur in de vorm van het ‘Reglement van 
Bestuur voor het Platteland’. De wijzigin
gen bestonden niet alleen uit veranderin
gen van de namen van de bestuurders en 
van de wijze van hun benoeming, maar 
ook uit toename van het aantal gemeente
lij ke taken. Vanaf die tijd benoemde het 
college van Gedeputeerde Staten op voor

dracht van de gemeenteraad twee asses
soren in Vreeland, te vergelij ken met onze 
wethouders. De schout (de latere burge
meester) werd benoemd door de koning 
en de gemeenteraad door Gedeputeerde 
Staten. De invloed van de schout in het ge
meentebestuur was zeer groot. Naast zijn 
voorzitterschap van de raad was hij ook se
cretaris en verantwoordelijk voor de voor
bereiding van alle beslissingen. Bij het sta
ken van de stemmen was de stem van de 
schout doorslaggevend.

De taken van de schout waren het uitvoe
ren van wetten en besluiten van de ko
ning, het bijhouden van de burgerlijke 
stand, het toezicht houden op de kerkelij
ke- en armengoederen en alles wat te ma
ken had met zijn functie als hoofd van de 
politie Gezamenlijke taken van schout 
en assessoren waren de handhaving van 
de openbare orde, het zorg dragen voor 
openbare veiligheid en inkwartiering, het 
controleren van de staat van openbare 
werken, markten, postdienst en handel, 
en het beheer van de gemeentegoederen. 
De gemeenteraad droeg zorg voor het op
stellen van verordeningen en voor de fi
nanciën. Het gemeentebestuur bleef bij 
alle besluiten sterk gebonden aan de goed
keuring door Gedeputeerde Staten.

Rond 1820 had de Schout van Vreeland de 
handen vol aan de bestrijding van crimi
naliteit. Dat bleef niet bij een kruiwagen 
en twee bijlen, die werden gestolen uit een 
afgesloten schuur op het landgoed Welge
legen. ‘Nachtbidders’ vormden een groter 
probleem. De economische situatie in 
Nederland was ellendig. Zeker de helft 
van de bevolking leefde in armoede. 
Vanuit de steden trokken groepen potige 
bedelaars door het platteland, die tegen 
de avond bij afgelegen boerderijen aan- 
Idopten. Er werd om eten en onderdak ge
vraagd, en terloops gewezen op de brand
baarheid van het pand.

Zetters van ‘s Rijks belastingen
Schout Hendrik Ruijs was niet alleen voor
zitter van de raad en van de vergadering 
van Schout en Assessoren, maar ook van 
het Gollege der Zetters. Het college van
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Zetters van ‘s Rijks belastingen was inge 
steld bij de nieuwe belastingwetgeving 
van minister Gogel van 1806. De zetters, 
die ook wel ‘verdelers’ werden genoemd, 
hadden tot taak het schatten van de waar
de van het onroerend goed, om vervolgens 
te bepalen hoeveel belasting hierover be 
taald zou moeten worden. Voor het jaar 
1822 waren in Vreeland benoemd de he 
ren: AA. Reael, C. van Walree, W. Meissner, 
S. Rendorp en H. Broere. Met elkaar beza
ten zij een groot deel van het grondgebied 
van Vreeland.

Mr. Andreas Anthonius Reael, advocaat, lid 
van de dubbele kamer der Staten Generaal 
en wethouder van Amsterdam, was ook 
rechter-suppléant in de Rechtbank van eer
sten aanleg. Hij woonde sinds 1820 op het 
buiten Welgelegen. Dit huis lag ten zuiden 
van De Nes aan de westoever van de Vecht, 
het huidige Nigtevechtseweg 110. Het 
wordt al in de 17de eeuw genoemd als boer
derij en werd onder de diverse eigenaren 
zoetjes aan uitgebreid tot buitenplaats. 
Reael kon zijn oprijlaan oprijden via

De buitenplaats Kerkkroon 
te Baambrugge, een van 
de buitens van Caret van 
Watree. Prent van 
Abraham Rademaker uit 
'Hollands Arcadie’, 1730.

Baambrugge. Dat was handig als hij met de 
trekschuit over de Angstel uit Amsterdam 
kwam. Het terrein van Welgelegen besloeg 
160 hectare verdeeld over vier polders en 
vier gemeenten, namelijk Nigtevecht, 
Vreeland, Baambrugge en Kortenhoef.

Portret van Salomon 
Rendorp (1767-1824), 
brouwer te Amsterdam 
door Johann Tischbein. 
Coll.: Rijksmuseum. Zijn 
vader Joachim Rendorp 
was burgemeester van 
Amsterdam. Zijn huis 
werd geplunderd tijdens 
de rellen rond Bijltjesdag 
in 1787. Joachim Rendorp 
investeerde al in 1779 in 
de porseleinfabriek in 
Nieuw-Loosdrecht, 
opgezet door dominee 
Joannes de Mol.
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Portret van Johanna 
Ferdinanda van Collen 

(1774-1833), echtgenote 
van Salomon Rendorp, 

door Johann Tischbein, 
Colt.: Rijks museum.

Het strelcte zich aan beide kanten van de 
Vecht uit van de Angstel tot de Wijde Blik 
en had de lengte van “een uur gaans”.

Zijn buurman Carel van Walree bezat 
Breevecht aan de Vecht in Vreeland en 
was ook eigenaar van het aangrenzende 
Kerkkroon in Baambrugge In 1822 
kocht hij dat van Jacobus Meertens, die 
plotseling emigreerde naar West-Indië. 
Van Walree was rentenier en woonde 
Herengracht 470 in Amsterdam.

W Meissner woonde in BrugzichtHij 
verhuisde in 1822 naar Gent en verkocht 
het huis voor 11.000 gulden aan Louis 
Joseph baron van Heilmann van Stouten- 
burg.

Salomon Rendorp (1767-1824), was bier
brouwer te Amsterdam en woonde met 
zijn vrouw Johanna van Collen, aan de 
Achtergracht, de latere Lindengracht met 
een perceel dat bestond uit een huis, 
boomgaard, weiland enz., dat zich uits
trekte tot aan het Boerenlaantje

H. Broere was baldcer aan de Voorstraat. 
Hij was lid van de gemeenteraad en ook in 
het bezit van het flinke perceel met huis 
en weiland op de hoek van de Achter
gracht, omsloten door de huidige Vossen- 
laan

Iedere zetter was verantwoordelijk voor 
het schatten van een deel van het grond
gebied van de gemeente (een sectie). Zij 
hielden daarvan registers bij. De burge
meester was verantwoordelij k voor het bij
eenroepen van de zetters. Als landeigena
ren of pachters het niet eens waren met de 
door de zetters uitgebrachte taxatie, kon
den zij bij de schout in beroep gaan. De 
zetters werden benoemd door de commis
saris van de koning op voordracht van de 
gemeenteraad. Zij hadden zitting voor 
een periode van vier jaar. Vaak waren 
raadsleden tevens lid van het college van 
zetters. De Vreelandse zetters hadden in 
1822 heel wat nevenfuncties, en woonden 
slechts een deel van het jaar op hun bui
tenplaats. Het is duidelijk dat die 
Amsterdamse notabelen wel de dienst uit
maakten in het dorp.

Opvolger van Muysken
Na de dood van de belastingambtenaar 
Muysken moest het innen van de belastin
gen op al dat bezit in Vreeland wel door
gaan. De Directeur der Directe Belastin
gen stelde op 14 februari 1822 voor om de 
ontvanger van Abcoude en Baambrugge, 
H. van der Souw (geboren 1784 en gehuwd 
met Anna Booij), aan te stellen voor provi
sionele (= tijdelijke) waarneming En zo 
geschiedde.

Voor de definitieve benoeming was er ech
ter al een andere troonpretendent. Op 19 
januari, reeds een week na de dood van 
Muysken, schreef de Schout van Nigte- 
vecht, Johannes Sanderson aan de 
Gouveneur van de provincie Utrecht: “Met 
alle eerbied neem ik de vrijheid in de attentie 
van U aan te bevelen den persoon van Albert 
Tinholt, lid van het Gemeente bestuur alhier. 
Dewelke mij te kennen heeft gegeven deszelfs ver
langen om met den post van Ontvanger van ‘s 
Rijks Directe belastingen in de gemeenten 
Loenen, Vreeland en Nigtevecht begunstigd te 
worden. De genoemde Tinholt mij bekend zijnde 
als een braaf, zedig, eerlijk en deugdzaam 
mensch, enz...” Het mocht niet baten. Op 
19 februari werd de benoeming bekend 
gemaakt van Den Heer Doude van Troostwijk.
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Huis met plaisiertuin
In de Staat der Sterfgevallen noteert de 
Schout dat het onbekend is, of de overlede
ne onroerende goederen heeft nagelaten 

De familie Muysken huurde het huis 
waarin zij woonden van zadelmaker Van 
der Velden. Het huis stond toen geregis
treerd als nummer 73 in het zuidelijk deel 
van de Voorstraat, met “plaisiertuin en ■weg” 
(thans Voorstraat 10) De buren aan 
weerskanten waren broodbaldcer (en ‘zet
ter’) Nicolaas Broere en ‘vleeschhouwer’ 
Philip Friskorn Het hoekhuis was van 
winkelier Scheffer. Dat werd in de 20ste 
eeuw de kruidenierswinkel van de familie 
Scheepmaker Het hoelchuis bestond in 
1822 uit twee panden. In het huis nummer 
71A aan de Voorstraat, het kleinste van de 
twee, woonde ‘veltwagter’ Pieter Borra. 
Schuin tegenover hem, in het tolhuisje bij 
de brug, tolgaarder Pieter Meijer. Meer 
naar het zuiden, voorbij de slager, woonde 
zadelmaker Abraham van der Velden, 
daarna de gereformeerde (hervormde) pre 
dikant en vervolgens Abraham van Driel 
en Lodewijk Krebs beiden rentenier. In 
de kleinere huisjes bij de bocht van de 
Vecht woonden veerschipper Gerrit van Os 
en timmerbaas Wouter Boes. Daarna kwa
men in de huidige Ruiterstraat de smede
rij van Mansveld en de tapperij van de 72- 
jarige Dirkje Zwabe. In die tijd was dat 
stukje Vreeland een landelijk dorp met tui
nen en zelfs boomgaarden bij de huizen.

Afwikkeling nalatenschap
De eigendommen van de verdronken 
ambtenaar Muysken worden op maandag 
15 april 1822 in groot comité geïnventari
seerd. ‘s Morgens om 9 uur zijn aanwezig: 
notaris Isaac van Meurs en als getuigen 
de heren Krebs en Methorst beiden 
buiten affaires, de weduwe Philis Coenra- 
dina van Born, mede als wettig voogdes 
van haar beide minderjarige Idnderen. 
Verder de meerderjarige dochter Joanna 
Maria Muysken, notaris Sanderson uit 
koenen, die de afwezige meerderjarige 
zoon representeert. Floris Coenraad 
Muysken, vrederechter in het kanton 
Maarssen, is er als toeziend voogd. 
Overeengekomen is dat de roerende goe
deren door deurwaarder Jan Barnard

Buskes uit Zuylen worden getaxeerd en 
beschreven.
Er wordt een rondgang door het huis ge
maakt, te beginnen bij de opkamer, waar 
een ‘maghonyhouten’ schrijfbureau staat, 
met koper beslag,: taxatie 25 gulden. 
Verder twee speeltafeltjes met groen laken 
6 gulden en een gladhouten stomme- 
loiecht 3 gulden

In het bureau zit de kleding van Muysken: 
veertien ‘Engelsche hemden met 
strooken’ ter waarde van 20 gulden. 
Diverse andere kledingstuldcen zoals ves
ten en twaalf‘sitsen’ ‘batisten’ en hals
doeken ter waarde van 9 gulden.
Ook ‘flenelle’ borstroldcen, negen witte 
slaapmutsen van 5 gulden, een zwarte la
kens rok met een zwarte en grij ze broek, 
samen ter waarde van 18 gulden. Verder 
een ronde hoed, een paar laarzen en drie 
paar schoenen, samen 10 gulden.

Muysken had op de dag van zijn overlijden 
thuis laten liggen: een ‘goud zakhorolo- 
gie, met dubbelde kasten’ (55 gulden), een 
paar zilveren schoengespen (5 gulden), 
twee brillen ( 3 gulden), een zilveren ca
chet (1 gulden) een koperen verrekijker 
(2 gulden), een pijp met meerschuimen 
kop en een verlakte tabaksdoos (3 gulden), 
een rotting met zilveren loiop (1 gulden), 
een ‘telleskoop in een kastje’ (7 gulden), 
een barometer en een thermometer (6 gul
den) en een ijzeren geldkist (25 gulden).

Nadat alles was genoteerd wilden de par
tijen, waaronder de toeziend voogd, over
gaan tot inventarisatie van de verder in 
het huis aanwezige goederen. In de nota
risakte wordt vermeld: “....heeft de 
Vrouwe zich daartoe expresselijk verzet 
vermits het tot haar privé eigendom be
hoorde, met uitzondering van een lesse
naar en enkele planken, wat Delftsch en 
rood aardewerk, een carpet en een katoe
nen deken.”

Het geheel aan aardse goederen van 
Muysken kwam op een waarde van 291 
gulden. Aan contact geld was aanwezig 
28,50 gulden.
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De gevel van het huis 
nummer 73 te Vreeland, 

thans Voorstraat 10. 
Foto circa 1960.

Schulden
Tenslotte worden de schulden van 
Muysken opgemaakt: ‘Aan den lande’ de 
somma, die uit hoofde van zijn functie als 
ontvanger in de ijzeren geldkist zou moe
ten zitten: 391 gulden. Dit was voor de 
overheid geen probleem. Het kon verre
kend worden met de borgsommen, die hij 
had gestort.

Dat kon niet met de overige schulden van 
totaal 1200 gulden aan twee Amsterdam
mers, 100 gulden aan de heer Van den 
Beek te Nederhorst den Berg en 55 gulden 
aan de heer Frank Schenlchuijsen uit 
Vreeland. Verder stonden diverse onbe
taalde rekeningen van Amsterdamse mid
denstanders open, zoals van een boekver
koper, papierhandelaar, kleermaker en 
een klein bedrag van 4,50 gulden bij 
Bennewitz en Boonebakker Bij huisei
genaar Van der Velden, de zadelmaker, is 
ruim vijf maanden huurschuld. Ook de 
Vreelandse middenstand had nog geld te
goed: er waren ‘diverse huiselijke schul
den’, samen 197,15 gulden.

Het hoogste bedrag was de schuld aan de 
boedel van de erfgenamen van zijn moe
der. De overleden Muysken verbruikte al 
6.902 gulden, voordat zij was overleden. 
Het totaal aan negatief ver mogen bedroeg 
9.214 gulden.

De weduwe wees ook nog op de begrafe
niskosten, zegge 144.90 gulden en vertel
de “dat eindelijk zoodanige klederen als welke 
de Overledene op zijn afsterven aangehad heeft 
tot beloning van Diensten zijn geschonken aan 
de weduwe Degenkamp”.

Het verlies van het gezinshoofd betekende 
voor de familie dus niet alleen rouw, maar 
ook grote financiële problemen. In die tijd 
was 9.000 gulden een enorm bedrag. Ter 
vergelijking: huize ‘Brugzicht’ werd in 
datzelfde jaar voor 11.000 gulden ver
kocht.

De hele inventarisatie duurde tot drie uur 
in de middag. Vervolgens maakte de nota
ris de akte op en op 23 april 1822 onderte
kenden de weduwe Muysken, als wettige 
voogdes van haar beide minderjarige kin
deren, en haar meerderjarige ongehuwde 
dochter, mede uit naam van hun ‘absen
ten zoon en broeder, wiens woonplaats 
onbekend is’. Zij verklaren de nalaten
schap niet anders dan ‘onder beneficie 
van inventaris’ te aanvaarden

Dubieuze pretentiën
Dat pakte waarschijnlijk toch nog positie
ver uit dan verwacht, want Muysken had 
nog een onbekende vordering uitstaan. 
Die perikelen stijgen echter ver boven het 
dorpsgebeuren in Vreeland uit. Uit een 
akte van februari 1823 blijkt dat de wedu
we Muysken optreedt namens de erfgena
men van haar schoonvader Joan Muys
ken, die in 1802 was overleden. De Vree
landse notaris Van Meurs heeft er heel wat 
correspondentie aan besteed, want er was 
schriftelijke toestemming nodig van o.a. 
haar schoonzus in Amsterdam haar 
zwager in Groningen en diens zoon in 
Batavia. Ook haar verloren zoon Joan 
Muysken blijkt dan terecht en in 
Suriname te verblijven.
Muysken had in 1803 “voor deszelfs privére- 
kening” het kantoor van zijn vader overge
nomen. Een van de “dubieuze pretentiën” 
(vorderingen) betreft de nalatenschap 
van de in West-lndië overleden Wiebe 
Luijtjens. Deze was “supercarger” en “ver- 
lijder” van onder andere het Deense 
schip ‘Wilhelmsburg’. Het schip werd in
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Paramaribo voor rekening van Muysken 
bevracht voor de reis naar Holland. 
Tijdens de terugreis in 1803 brak weer een 
oorlog met Engeland uit, waardoor dit 
land ondermeer overging tot het blokke
ren van de Bataafse zeehavens De 
Wilhelmsburg werd opgebracht naar 
‘Posport’ en de lading verkocht.

De afwilckeling van de nalatenschap van 
de erven Muysken speelde zich dus buiten 
het gezichtsveld van de Vreelanders af. 
Met waarschijnlijk als resultaat dat de we
duwe met haar Idnderen naar elders ver
trok. In 1824 wordt door Schout Ruijs de 
‘Staat van Inwoners’ opgemaakt. Er is dan 
geen vermelding van bewoners van huis 
nummer 73 in Vreeland.

Niemand weet met zekerheid hoe 
Muysken op die januaridag te water is ge
raakt. Was het een ongeluk? Ook is het 
mogelijk dat de financiële problemen 
hem te veel zijn geworden. Of had ‘boer 
Sijmen’ van het spel ‘Boerenschroom’ er 
toch mee te maken?

In 1822 waren er nog geen speurders als 
Sherlock Holmes of Poirot om dat uit te 
zoeken. De Engelsen hebben echter wel 
een gezegde, dat ons kan helpen deze 
zaak te doorgronden; “Er zijn slechts twee ze
kerheden in het leven: de dood en de belastin
gen.”

Mieke Kennis

Belastingen
Tot eind 18de eeuw werd de belasting
heffing in hoofdzaak regionaal geregeld. 
De landelijke overheid stelde per stad of 
streek een bedrag vast, dat men met eigen 
regels kon innen. Dat gebeurde door mid
del van imposten, een soort accij ns op ver
bruik van producten zoals wijn , zout, pa
pier, schoenen, of voorzieningen als het ge
maal, maar ook op het bezit van karossen 
en koetsen, speelkaarten en zeep. Daar
naast was er de belasting van ‘bouwmidde
len’ zoals bezaaide en beteelde gronden of 
koehouders zoutgeld, en ‘herenmiddelen’ 
zoals koffie- en theegeld, tabak, plezier- 
geld en redemptiegeld.
In de Franse tijd werd de belastingwetge
ving drastisch veranderd door minister 
Gogel. Hij voerde o.a. een weeldebelasting 
in op gouden en zilveren voorwerpen. 
Vervolgens hakte de tiërcering van de 
Fransen er financieel hard in. Iedere par
ticulier of instelling met schuldbrieven 
van de Staat kreeg slechts een derde van de 
rente uitbetaald. Al met al was de economi
sche situatie voor onze landgenoten 200 
jaar geleden zo problematisch, dat het de 
huidige crisis doet verbleken.

NOTEN:
1. Welstandsbelasting afhankelijk van de hoogte der 

aanslag voor het zout- en zeepgeld.
2. Gogel (1765-1821) was een van de hoofdrolspe

lers in de Bataafse republiek. De komst van een 
iandeiijk uniform beiastingsteisei en een systeem 
van jaariijkse begrotingen worden algemeen aan 
Gogel toegeschreven. Na de terugkeer van de 
Oranjes in november 1813 vluchtte Gogel naar 
Parijs. In de zomer van 1814 keerde hij terug, 
maar hij weigerde publieke functies onder koning 
Willem I te vervullen. Hij begon een blauwselfa- 
briek in Overveen. Een zakje blauw werd vroeger 
aan het wasgoed toegevoegd om extra wit te 
wassen. Niet bekend is, of de bekende blauwe 
envelop ter ere van Gogel is bedacht.
Het woord tiërcering komt van het Frans: tierce, 
dat letterlijk een derde betekent. Het is een in 
1810 door keizer Napoleon opgelegde reductie 
van de rente op de Nederlandse staatsschuld.

Portret van Isaac Jan 
Alexander Gogel, minister 
van financiën, in het kos

tuum van de Staatsraad, 
een document in de hand. 
Getooid met het groot 
kruis van de Orde van de 
Reünie, het officierskruis 

van die Orde en het offi
cierskruis van het Legioen 
van Eer. Door Matthijs 
Ignatius van Bree, 
ca. 1812. Collectie 

Belasting & Douane 
Museum Rotterdam
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NOTEN:
1. Hendrik Ruijs van 1811 tot 1849 schout en burgemeester van 

Vreeland. Bij een wet van 1825 kregen schouten de titel van bur
gemeester. Hendrik Ruijs overieed op 13 maart 1852 te Vreeland 
op de leeftijd van 87 jaar. Hij was gehuwd met Eva Elisabeth Meer, 
die in 1817 overieed. Hendrik Ruijs en zijn zoon Willem hadden een 
huis met wagen makerij aan de oever van de Vecht (thans Boterweg 
15: zie kadastrale atlas onder nummer B336).

2. Hendrik Leurs was chirurgijn en raadsiid van de gemeente Vreeland 
en woonde in een huurhuis halverwege het noordelijk deel van de 
Voorstraat.

3. In het proces-verbaal komt diverse malen het woord ‘geweldig' 
voor, maar nu zouden wij daar het woord gewelddadig gebruiken.

4. Het signalement van Lieve Paulus Thierens, ontvanger te 
Amsterdam, dat in 1821 wordt verspreid, geeft daarvan een goe
de indruk: “stijf van gang, gekleed met eenen blaauwen jas, ten 
hoogste verdacht van verduistering van ‘s lands penningen en ver
moedelijk trachtend per boot naar Engeland over te steken."

5. De uitdrukking “Sijmen betaal!" of “Sijmen moet betalen!" wordt 
soms nog als gezegde gebruikt.

6. In 1820 telde Vreeland 23 'fabrieken en werkwinkels' met perso
neel (meestal de baas met een knaap) en zonder personeel. Daarbij 
woonden er drie broodbakkers, twee hoefsmeden, twee schoen
makers en drie kleermakers en stonden er een scheepstimmer
werf, een rietdekkerij, twee slagerijen en een molen.

7. In Vreeland bestond het politiekorps uit één veldwachter. Een van 
zijn taken was eens per jaar huis-aan-huis de patentplichtigen te 
controleren.

8. Het bestaan van 'nachtbidders' was een van de redenen om de 
Koloniën in Drenthe op te zetten. Zie daarvoor ook mijn artikel over 
Keetje Uithok in Vechtkroniek, nummer 31 (november 2009), 10- 
23.

9. Zie de kadastrale atlas van Vreeland onder B207 t/m B270.
10. Ook wel Kroonesteyn genoemd. Deze buitenplaats is thans te vin

den in Baambrugge aan de Rijksstraatweg nummer 125.
11. Andere benamingen zijn: Beekzicht, Het Derde Bloemhoff, 

Lommeroord. Latere eigenaars zijn Van Leer (N.V. Nederlandsche 
Vatenfabriek) en nu Greif inc.

12. De Achtergracht was ooit geschikt voor scheepvaart. De familie 
Rendorp was ook eigenaar van de percelen A271 -276, bestaande 
uit een huis en erf, dat de hele noordzijde van de Breedstraat be
sloeg, van de brug tot de kruising met de Lindengracht. Dit woon
huis, Voorstraat 14, was verhuurd. De Portugees-Joodse familie 
Fundam stichtte hier de huissynagoge Keneseth Abraham, die van
af eind 18de eeuw tot circa 1825 in gebruik was. Zie hiervoor ook 
het tijdschrift van de Historische Kring Maarssen van augustus 
2010.

13. Het huidige Raadhuislaan 1, zie kadastrale atlas onder sectie A 
nummers 343-346.

14. Archief van de‘Gouveneur des Konings'in Utrecht, Toegang 79, 
inv. 5648/15. Met dank aan Wim Timmer, Abcoude.

15. Notaris te Loenen en ook burgemeester van Nigtevecht (1818- 
1843), van Loenersloot (1818-1846), van Loenen/Nieuwersluis 
(1803-1846), Kortenhoefen Nederhorst den Berg.

16. Archief van de 'Gouveneur des Konings', toegang 79 inv. nr. 
5648/21. Albert Tinholt was geboren in Duitsland in 1782 en over
leden in 1839 te Nigtevecht. Hij was gehuwd met Helena Often, ge
boren 1805 in Nigtevecht. Tinholt woonde aan de Vecht, het huidi
ge Dorpsstraat 110 (zie kadastrale atlas: Overaatsveld A270, met 
een perceel tuin even verderop in Klein Muiden, C79/C83).

17. Zijn vader Joan Muysken kocht op een veiling in 1780 het buiten 
'Meerleveld' in Baambrugge, ook bekend als Veldenhoven. Het 
recht op een bank in de kerk van Baambrugge, voor 200 gulden, 
nam hij er niet bij. Hij had het tot 1789 in bezit. Het huis werd rond 
1800 gesloopt. Op hef grondgebied van de vroegere buitenplaats 
zijn nu twee woningen gebouwd en op het toegangshek staat nog 
steeds de naam ‘Meerleveld'.

18. Er was in die tijd nog geen huisnummering per straat. Alle huizen 
van het dorp waren genummerd van 1 (in 1825 koehouder Comelis 
van Beusekom) tot en met 116, (arbeider Cornelis Baar).

19. Friskorn was sinds juli 1818 ook waagmeester van Vreeland.
20. In het huis ernaast (in de huidige Breestraat) woonde al in 1825 ene 

Dirk Scheepmaker, rentenier.
21. Dienstmeisje bij Krebs was Kaatje van der Doozen, nichtje van de 

‘lustige witwe', Willempje van der Doozen, waar Wil Schackman in 
zijn lezing over Veenhuizen in november 2010 uitgebreid over ver
telde.

22. Notaris Van Meurs woonde op het noordelijk deel van de Voorstraat. 
Zie kadastrale atlas Vreeland onder nummer A248, het huidige 
Voorstraat 21.

23. Krebs was ook mede-eigenaar van het aan de overkant van de 
Vecht gelegen logement, het huidige De Nederlanden.

24. Gijsbert Methorst overleed 27 november 1826 in Vreeland, 79 jaar 
oud. Hij woonde in huis nummer 44 (kadastrale atlas onder num
mer A219, het huidige Klapstraat 12, een herenhuis uit de 17de 
eeuw).

25. Bijzettafeltje. Op de ‘stomme knecht' werden schalen gezet, zodat 
men tijdens de maaltijd geen personeel nodig had.

26. Sits is een handbeschilderde katoen. Dit werd vanaf de 17de eeuw 
ingevoerd uit Voor-Indië (het huidige India). Het werd onder meer in 
streekdrachten verwerkt en was behalve mooi, ook heel praktisch. 
Gekleurde kostuumonderdelen van sits konden gewassen worden.

27. Batist is een fijn weefsel van linnen, wol, katoen of zijde. Het is min 
of meer doorschijnend en wordt gebruikt voor zakdoeken, blouses, 
mutsjes e.d. De naam komt van wever Baptiste de Cambrai, die in 
de 13de eeuw in Kamerik werkte.

28. Pandjesjas.
29. Lakstempel dat aan een horlogeketting kon hangen.
30. Wandelstok van rotan.
31. Dat was haar recht, want de huwelijkse voorwaarden en het testa

ment waarbij een en ander was vastgelegd werden op 16 novem
ber 1798 opgemaakt bij notaris Hendrik ten Broeke te Amsterdam.

32. Het zilverwerk dat in de eerste helft van de 19de eeuw in opdracht 
van de Amsterdamse winkeliers Bennewitz en Bonebakker werd 
vervaardigd, was toonaangevend in heel Nederland, vooral het bij
zondere grootzilver.

33. Inventaris duidt hier niet op het meubilair, maar op de gehele boe
delbeschrijving met alle schulden en eventueel nog te vorderen te
goeden.

34. Echtgenote van Anthony Drill, consul van de koning van 
Denemarken en koopman te Amsterdam.

35. Een supercarger heeft een adviserende en bemiddelende rol tus
sen schip en walorganisatie.

36. Verlijden is het opmaken en het passeren van een akte.
37. Dit was de Derde Coalitieoorlog. Suriname heeft diverse overheer

sers gehad. Het begon als kolonie van Spanje in 1593. Daarna was 
het enkele malen stuivertje wisselen tussen de Engelsen en de 
Hollanders. Pas op 27 februari 1816 werd Suriname een 
Nederlandse kolonie.

38. Waarschijnlijk wordt Port of Spain, Trinidad bedoeld.
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Vistent in Loenen

Wie vandaag de dag in Loenen aan de 
Vecht woont en zin heeft in vis kan weke
lijks terecht bij een vislcraam: op dinsdag
ochtend op de markt en op zaterdag naast 
de supermarkt in het dorp. Dat is in vroe 
ger dagen wel anders geweest. Ten tijde 
van de Eerste Wereldoorlog was er geen 
enkel verkooppunt voor vis. Vanwege 
voedselschaarste werd er door de regering 
vis beschikbaar gesteld. Het gemeentebe
stuur heeft zich er toen voor ingespannen 
om de verkoop van vis in het dorp moge
lijk te maken. Meer hierover leest u in het 
onderstaande artikel.

Visconsumptie door de eeuwen heen
In onze lage landen bij de zee staat al vele 
eeuwen vis op het menu. Door de nabij
heid van de rivieren en de Noordzee was 
vis volop voorhanden en een goedkoop en 
gezond voedsel. Zo’n 7500 jaar voor 
Christus moet ons land er uitgezien heb
ben als de Biesbosch en rijk geweest zijn 
aan vis, vogels en klein wild. Een aantrek
kelijke streek voor vissers en jagers. Een 
van de oudste archeologische vondsten 
zijn vier visfuiken van ongeveer 6300 jaar 
oud, gevonden in Bergschenhoek. Ze wa
ren gevlochten van lange twijgen, die met 
een touw van bastvezels met elkaar ver
bonden waren. De oudste beschrijving 
van de kuststreek en zijn bewoners is van 
de Romeinse legerofficier Plinius de 
Oudere, die in 47 na Christus hier rond
reisde tijdens een militaire campagne. Hij 
schreef onder andere over de visnetten 
die de bewoners vlochten van riet en bie
zen.''

Vis bleef in de eeuwen die volgden een be
langrijke voedingsbron. In de late Middel
eeuwen en de 16de eeuw was de visserij, 
met name de haringvisserij op de Noord
zee, uitgegroeid tot een belangrijke sector 
van de economie van Holland. De bevol
kingsgroei en de ontwiklceling van stede

lijke nederzettingen waren een belangrij
ke motor voor de groei van de visserij.
Er werden op grote schaal conserverings
methoden toegepast: onder andere zou
ten, pekelen en drogen. Ook toen at men 
de haring al rauw, licht gepekeld en met 
een gesnipperd uitje erbij 
De door de Rooms-Katholieke Kerk opge
legde vasten- en onthoudingsdagen, waar
op er geen vlees maar wel vis gegeten 
mocht worden, zullen zeker ook bijgedra
gen hebben aan de populariteit van vis. 
Men vastte de veertig dagen voor Pasen, 
elke vrijdag en daarnaast ook op allerlei 
andere kerkelijke feestdagen en heiligen
dagen.
Met de Reformatie kwam er een einde aan 
de vastenvoorschriften, maar de viscon
sumptie bleef op een hoog peil. Kennelijk 
was het consumeren van vis ingesleten ge
raakt in ons voedingspatroon. Vis werd in 
alle lagen van de bevolldng gegeten, waar
bij men zich in elitaire kringen graag on
derscheidde door de duurdere vissoorten 
te Mezen: snoek, zalm, brasem of karper. 
Haring, kabeljauw, schol en tarbot wer
den gegeten in alle lagen van de bevol- 
king. Op 17de-eeuwse stillevens kunnen

Schilderij van Pieter Ciaesz. 

(1597/1598-1660): 'Haring 
met broodje en gias bier' 
(1636). Museum Boijmans 
Van Beuningen, Rotterdam
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Rijksstraatweg omstreeks 

1905: rechts voorbij de 
dikke boom stond de 

‘vischtent’. Coii.: W. Mooij.

we zien, dat de vruchten van de zee en de 
rivieren zeer werden gewaardeerd.

Visverkoop in Loenen
Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918) stelde Nederland zich strikt 
neutraal op en nam dan ook geen deel aan 
de oorlog. Ons land had echter wel te ma

De visverkoper Gerrit Jan 

Loenen (1875-1948).

ken met allerlei gevolgen van de oorlog, 
onder meer met voedselschaarste. Om de 
nood enigszins te lenigen stelde de rege
ring vis beschikbaar. Aangezien er in 
Loenen toentertijd geen viswinkel aanwe 
zig was, voelde het gemeentebestuur be 
hoefte aan een verkoopplaats voor vis.
Al in de notulen van de vergadering van 
burgemeester en wethouders (B&W) van 
30 mei 1914 wordt gesproken over het op
zetten van een visafslag in de gemeente.®’ 
Het duurt echter nog geruime tij d voor de 
visverkoop gerealiseerd kan worden. In 
april 1915 lezen we, dat “de vischvangst 
bijna geheel stil staat (door de oorlogssitu
atie), zoodat op ‘t oogenblik nog geen 
vischafslag kan worden gehouden”.

Het is alweer zomer 1916 als er eindelijk 
enig schot lijkt te komen in de plannen 
om een verkoopplaats voor vis te realise
ren. Burgemeester Van de Velde (1882- 
1933) deelt mee, dat hij de fruithandelaar 
Gerrit Jan Loenen (1875-1948) - wonende 
Oud Over huidig nummer 82 - toestem
ming wil verlenen tot het houden van een 
collecte onder particulieren, zodat met de 
opbrengst een vistent aangeschaft kan 
worden. Wethouder H. Fluit wil bij een 
eventueel tekort een gemeentelijke bij
drage geven, omdat “den hoogst nuttige 
vischverkoop een gemeentebelang is”.
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Enkele weken later lezen we in de raadsno- 
tulen dat de gehouden collecte 65 gulden 
heeft opgebracht, terwijl de vistent is be
groot op 130 gulden. Raadslid Adèr stelt 
voor om Gerrit boenen het gecollecteerde 
bedrag te laten behouden als bedrijfskapi- 
taaltje en een gemeentelijke vistent aan te 
schaffen die aan hem verhuurd kan wor
den. De gemeenteraad besluit dan ook op 
29 augustus 1916 het volgende: 1. B&W te 
machtigen een tent aan te schaffen voor 
het verkopen van vis; 2. Daarvoor een be
drag toe te staan van ten hoogste 200 gul
den; 3. Die tent te verhuren aan Gerrit 
boenen, fruithandelaar te boosdrecht, 
voor een som van 25 gulden per j aar.

Op 21 september wordt in de vergadering 
van B&W melding gemaakt van een in- 
schrijvingsbiljet d.d. 1 september 1916 
van Evert Fluit (1852-1939), timmerman- 
aannemer te boenen, met daarbij gevoegd 
de tekening voor de bouw van een ge
meentelijke vistent voor een bedrag van 
180 gulden. Het werk wordt aan de in
schrijver gegund, “overeenkomstig diens 
inschrijving en ontworpen teekening, 
evenwel met inachtneming van eenige 
nog aan te brengen frontverfraaiingen”. 
De vislcraam moest er dus ook mooi uit
zien! Aan het eind van dezelfde maand is 
de vistent gereed gekomen, want er wordt 
door B&W besloten om deze per 1 oktober 
1916 te verhuren aan Gerrit boenen voor 
een periode van twee jaar. Hoe die kraam 
er precies uitgezien heeft is niet bekend, 
omdat de tekening niet in het archief be
waard is gebleven en we er helaas ook 
geen foto van hebben kunnen achterha
len.

Rijksstraatweg, kadastraal bekend ge
meente boenen, sectie A, nummer 466. 
Dat was toentertijd tegenover het gebouw 
van de Rooms-Katholieke werkliedenver
eniging Sint Joseph. Tegenwoordig is op 
die locatie makelaardij ‘De Compagnie’ 
gevestigd. Voor de huur van het benodig
de strookje grond werd aan de eigenaar 
G. Brouwer, smid te boenen, jaarlijks 2,50 
gulden betaald.

Timmerman-aannemer 
Even Fluit (1852-1939), die 
de gemeentelijke vistent 
bouwde, met zijn jongste 
dochter Pauline. Foto om
streeks 1902. Coll.: W. 
Mooij

Een halfjaar later blijkt dat vergunning 
van de minister nodig is voor een stand
plaats aan de Rijksstraatweg. In het voor
jaar van 1917 vragen burgemeester en wet
houders aan de minister van Waterstaat 
om ingevolge de bepalingen van het 
Rijkswegenreglement vergunning te ver
lenen “een houten tent te doen plaatsen 
ter lengte van 2,5 meter en ter breedte van 
1,90 meter, ten gebruike voor den verkoop 
van visch en zoo nodig voor andere doel
einden” op een strook grond aan de

In de zomer van 1917 informeert het 
raadslid Adèr naar de visverkoop in het 
‘vischhuisje’. De burgemeester ant
woordt, dat er “thans geen prima winkel- 
bokking te Icrijgen is”. Hij zal zich echter 
nog eens in verbinding stellen met de vis- 
centrale. Burgemeester en wethouders 
spreken in februari 1918 weer over hetzelf
de onderwerp. Besloten wordt om “met 
het oog op zijn geringe verdienste” de 
heer G. boenen in plaats van de verschul
digde 25 gulden voorlopig de helft te laten
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betalen. Kennelijk ging het met de aan
voer of de verkoop van vis niet zo goed. 
Wel werd in de herfst van hetzelfde jaar 
besloten om het contract met Gerrit 
boenen met twee jaar te verlengen. De vis- 
verkoop loopt waarschijnlijk toch niet zo
als verwacht, want in april 1919 vraagt 
raadslid W.C. Pos hoe het komt, dat de 
heer boenen niet meer in de vistent staat. 
De voorzitter geeft de gewenste inlichtin
gen, zonder dat deze in de notulen wor
den vastgelegd.

Met de visverkoop in de gemeentelijke 
kraam ging het, zoals al eerder bleek, niet 
al te best. Op 31 augustus 1919, de verjaar
dag van koningin Wilhelmina, gebruilct 
K. Stoker (1856-1942) de viskraam om daar
in alcoholvrije dranken te verkopen. Een 
klein jaar later wordt aan burgemeester 
Van de Velde toestemming gegeven een 
vat haring te bestellen, teneinde de vis 
voor 5 cent per stuk te verkopen onder de 
inwoners van boenen. Zijn ijver voor het 
in stand houden van de visverkoop in 
boenen, doet vermoeden dat de burge
meester een liefhebber van vis was. Maar 
zijn inzet voor dit initiatief heeft uiteinde

lijk niet mogen baten. De gemeenteraad 
besluit in augustus 1921 de vistent te ver
kopen, waarbij wordt ingezet op 300 gul
den en bij afslag gemijnd voor 80 gulden 
door Theodorus van Rooijen (1834-1923) te 
boenen, gemeenteveldwachter en bode. 
Zo komt op 27 oktober 1921 een einde aan 
de viskraam aan de Rijksstraatweg.

Wilma de Kruijter-Zandstra 
Willem Mooi]

NOTEN;
1. De informatie over de oudste bewoners van ons land 

komt uit Geert Mak e.a., Verleden van Nederland, 
Amsterdam/Antwerpen, 2008, pag. 14-16.

2. Zie voor de geschiedenis van de visconsumptie: Job 
Weststrate, 'Vis voor het volk, vis voor de vorst’, in: 
Visionair, nummer 12 van juni 2009,

3. De gegevens over de vistent zijn ontleend aan; Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCW), Archief 
Loenen, Notulen en correspondentie van gemeenteraad 
en B&W over de jaren 1914 Vm 1921.

Uit hel archief 
Redding van een drenkeling

In de vergadering van februari 1860 
reikte de afdeling boenen van de maat
schappij ‘Tot Nut van ’t Algemeen’ een 
medaille uit. De notulen vermelden 
hierover het volgende.

“Na een kleine pauze vond de plechtige uitrei
king plaats eener zilveren medalje, door de 
Maatschappij toegekend aan Carolina 
Hartman, voor dat zij met gevaar voor haar 
eigen leven, het kind van den bakker Van Dijk 
alhier, gered had uit de rivier de Vecht. In 
eene korte rede schetste de voorzitter de red
ding van den kleinen drenkeling en sprak 
daarop de jeugdige redster en hare ouders be

nevens die van den geredde knaap (die op uit
nodiging van het bestuur de plechtigheid bij
woonden) kort maar op indrukwekkende wij
ze aan, waarna hij den eerstgenoemde hetee
reblijk overhandigde.”

De redster, Carolina Hartman (geboren 
29 oktober 1840), was dienstbode bij 
Adrianus Tober en zijn vrouw Maria 
Wilhelmina Kouffeld met hun kinderen 
Frederik Willem, Janna en Willem. De ge
redde drenkeling was Adolph Stephanus 
van Dijk (geboren 6 juli 1856), zoontje 
van Johannes van Dijk, broodbakker in 
de Dorpsstraat (huidig nummer 28).
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Herinneringen aan Vreeland in de 
mobilisatietijd vanaf augustus 1914

Inleiding
Willem Gerrit van de Hulst (1879-1963) - 
bekend als schrijver van Idnderboeken, 
schoolboeken en kinderbijbels - publiceer
de in een aflevering van het ‘Christelijk 
Schoolblad: onze vacatures’ (in 1960?) zijn 
herinneringen aan de mobilisatietijd van 
augustus 1914 en de daaropvolgende 
maanden. Zijn artikel geeft een mooie in
kijk in het dorp Vreeland van die dagen. 
De redactie vond het een goede gedachte 
deze herinneringen in ons tijdschrift aan 
de vergetelheid te ontruldcen. Vooraf een 
korte inleiding over de auteur en de tijd 
waarin zijn verhaal speelt.

W.G. van de Hulst, geboren op 28 olctober 
1879 te Utrecht en aldaar overleden op 31 
augustus 1963, was zoon van Willem 
Gerrit van de Hulst, steenhouwer, en 
Johanna Anthonia de Jager. Voor de eerste 
maal huwde hij op 16 mei 1907 te Utrecht 
met Johanna Cornelia van Arkel (uit dit 
huwelijk twee dochters) en voor de tweede 
maal op 10 februari 1916, eveneens te 
Utrecht, met Jeanette Maan (uit dit huwe
lijk drie zoons en een dochter). Zijn eerste 
vrouw overleed op 27 januari 1913. Van be
roep was Van de Hulst onderwij zer en van
af 1913 hoofd van de christelijke lagere 
school aan de Jutfaseweg in Utrecht, oor
spronkelijk een hervormde diaconie
school. Sinds olctober 1913 woonde hij in 
de ambtswoning naast de school. Vrijwel 
zijn gehele loopbaan was hij aan deze 
school verbonden. Van de Hulst schreef 
vele jeugdboeken. Hij beschouwde ‘Peerke 
en z’n kameraden’ als zijn beste boek.''Een 
groot aantal van zijn boeken is geïllus
treerd door zijn zoon W.G. van de Hulst jr.

Begin augustus 1914 brak de Eerste 
Wereldoorlog uit, die hoofdzakelijk werd 
uitgevochten in België en Noord Franlcrijk. 
Nederland bleef buiten de oorlog, maar

ging op 1 augustus 1914 wel over tot mobi
lisatie om de neutraliteit van ons land te 
verdedigen. Veel gewezen dienstplichtige 
militairen moesten onder de wapenen ko
men. In totaal bracht de regering 200.000 
man bij de verschillende Icrijgsmachton- 
derdelen onder. Eén van die militairen was 
W.G. van de Hulst, die gelegerd werd in 
Vreeland in de groep Nieuwersluis van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De onder de 
wapenen geroepen militairen moesten 
werkzaamheden verrichten in het gebied 
tussen Overmeer en Maarssen, zoals het 
opwerpen van versterldngen (borstwerin
gen). Voor dat doel zijn door het militair 
gezag in januari 1915 zelfs percelen grond 
gevorderd, bijvoorbeeld 400 m^ grond gele
gen in een boomgaard ten noorden van 
kwekerij ‘De Morgenzon’ bij Slotzicht en 
400 m^ grond in een met enkele vruchtbo
men beplante weide, grenzende ten wes
ten aan de boomgaard van Brugzicht en 
ten zuiden aan de tuin van de heer Jhr. 
Hooft van Vreeland. Begin februari 1915 
ontving de burgemeester van Vreeland 
een brief van de commandant van de

Huize Slotzicht fe Vreeland, 
dat tijdens de mobilisatie 
werd gebruikt als militair 
tehuis. Colt.: W. Mooij.
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groep Nieuwersluis, waarin verzocht werd 
de eigenaren van houtgewas en andere 
voorwerpen in het terrein in kennis te stel
len van het feit dat deze voorwerpen in het 
belang der defensie waren weggeruimd, 
met uitzondering van het gekapte rijs
hout, dat gedeeltelijk nog in de grienden 
was blijven liggen. Uiteraard zou een scha
devergoeding aan de eigenaren worden 
toegekendBij al deze maatregelen zijn de 
in Vreeland gelegerde militairen ingescha
keld.

Voor zijn vrije tijd was W.G. van de Hulst 
niet aangewezen op vermaak in de herber
gen. Spoedig na aankomst in Vreeland 
leerde hij het hoofd van de plaatselijke 
christelijke school, Nicolaas Heukels en 
zijn vrouw kennen."*’ Hij werd er regelma
tig gastvrij ontvangen, zoals uit de hierna
volgende herinneringen zal blijken. Het 
werd een vriendschap voor het leven.

Kees de Kruijter

De commandant van Nieuwersluis nam 
ook maatregelen in verband met het wel
zijn van de manschappen. Zo werd het 
schoolgebouw van de christelijke school 
gevorderd voor gebruik als militair tehuis. 
De reden van deze vordering was duide
lijk. De militairen moesten op een verant
woorde manier hun vrije tijd kunnen 
doorbrengen. In een historische verhan
deling over de school staat daarover het 
volgende te lezen; Hoewel onze dorpsstraten 
zich verheugden in ongekend levendig verkeer 
van de vele opgeroepen militairen en vele bur
gers hun huizen openzetten voor ‘s lands zonen, 
was menig soldaat voor zijn vrije uren aangewe
zen op ‘n herberg met z’n vele verleidingen.^’ En 
dat wilde de legerleiding zoveel mogelijk 
voorkomen. Na korte tijd werd de school 
teruggegeven aan het schoolbestuur en 
kon Huize Slotzicht als militair tehuis in 
gebruik worden genomen.

De herinneringen van W.G. van de 
Huist senior (1879-1963)
Het stille, statige, ietwat zelfbewuste dorp 
aan de Vecht, - in rep en roer!
Honderden mannen, onwennig nog on
der de nieuwe levensdwang, die hen zo 
plotseling greep en wegscheurde uit ‘t ver
trouwde burgerleven, trekken het vredig 
dromende dorp binnen: zoeken eten, 
slaapplaats, afleiding.
‘t Gebeurt op een zaterdag, ‘s Zondags 
vaardigt de militaire commandant - vei- 
ligsheidshalve - al een ‘tapverbod’ uit. De 
grote dorpskerk is, uiteraard, goed be
zocht. Een oud, eerwaard predikant met 
lange baard en stijlvolle gebaren, die acht- 
tiende-eeuwse herinneringen wekken, 
geeft een degelijke leerrede. ’̂

“Och, prediker daar hoog in de lucht.
Hebt gij dan geen woordje voor mij?”
(De Genestet)

Een gevorderde boot in de 
Vecht te Vreeland gebruikt 

als nachtlogies van de 
aldaar gelegerde militairen, 

1914. Coll.: W. Mooij.

22



Hoe de vriendschap geboren werd
Die zondagmiddag beleeft Vreeland de 
sensatie van overvol met soldaten te zijn. 
Ze liggen op de grasbermen, zitten op de 
stoepen, slenteren door de enkele straat
jes, lanterfanten langs de Vecht. ... Er 
hangt een sinistere benauwenis over het 
dorp; - en voor het jongeren-dom noch
tans iets van een kermis-atmosfeer.
Ook ik - sinds gisteren soldaat - lig ergens 
in ‘t gras. ‘t Is me wonderlijk donker te 
moede. Hoe zal deze geweldige dreiging 
van oorlog zich ontlasten? En ik ben wel 
zeer alleen.
Mijn twee Ideine meisjes, een van vier, een 
van één jaar, zijn overhaast bij familie on
dergebracht. Een moeder hebben ze niet 
meer: die is overleden. Mijn ambtswoning 
naast de school in Utrecht staat verlaten. 
Ik ben - tragi-komisch - deze dag ook wel 
wonderlijk uitgedost. Behorende tot de 
oudste lichting van 1899 - waarvan de uni
formen reeds lang zijn ingenomen - heb ik 
als ‘burger’ moeten opkomen. In het 1de- 
ding-depöt van Nieuwersluis heb ik al ont
vangen; een groene broek van de ‘Groene 
jagers’ en een blauw tuniek van de 
‘Grenadiers’ met hoge rode loraag. Dat was 
alles voorlopig.
Zo heb ik mijn entree in Vreeland gedaan 
met... mijn platte strohoed op, het zomer- 
hoofddeksel van die dagen: een weinig be
nijdbare opvallendheid in de troep.
‘t Rumoert om me heen: gelach, gemop
per, gevloek. Een eind verder een vrolijk 
troepje. Er zijn ook een paar dames bij. 
Een niet grote, uiterst beweeglijke, goed- 
moedig-vrolijke soldaat heeft het grootste 
woord. Ik heb hem al horen signaleren als 
het hoofd van de Christelijke school van 
Vreeland. Hé!... Associaties duiken op. 
Vreeland?. Is Vreeland niet het dorp van 
de voor enkele jaren opgerichte duizend
ste Christelijke school, het sensationeel 
gebeuren in ons onderwijsland?”'
Ik hoor, ik zie, hoe hij zich hier als ingelan
de thuis voelt en op zijn vrolijk-overrom- 
pelende wijze als maar kennissen maakt. 
Daar kan ik toch ook wel bijhoren.
Ik scheur me los uit mijn gepieker, stap op 
het troepje af. Die ene dame - vriendelijk- 
beweeglijk als hij - is klaarblijkelijk zijn 
vrouw.

‘k Ga me voorstellen. “Van de Hulst? ...”, 
vraagt hij geïnteresseerd ... “W.G.?” “Dat 
Idopt”. Hij springt op, schudt mijn hand... 
“Nou en ik ben, ha-ha! Niek van de boven
meester! Mijn vader heet Heukels en is 
hoofd van een school. Ik heet Niek. Dus 
...!’’” We lachen beiden. Het ijs is, dank zijn 
prachtige levenssouplesse, dadelijk gebro
ken. “Kom bij ons zitten, korporaal!... O ja, 
mijn jongens dwepen met dat boek. Je 
bent welkom in ons huis. Kom vanavond!” 
Ik ben gekomen. Zo vind ik die eerste, 
trieste zondag van de mobilisatie gans on
gedacht een vriendelijk pied-a-terre: zo is 
op die grasberm onze vriendschap gebo
ren. Voor het leven.

Het schooltje aan de Oude Vecht
Aan een oude bocht van de Vecht, die in ‘t 
grijs verleden rechtlijnig was afgesneden, 
ligt het keurige, vier jaar oude schooltje 
met zijn schoolplein, zorgzaam afgeras
terd, aan het stille water, zijn twee riante 
lokalen, - aangebouwd tegen de oude, lage 
ietwat romantische bovenmeesterswo- 
ning in Vechtstijl, en met grote tuin: de 
duizendste Christelijke school, opgericht 
in 1910. Klein is ze uiteraard in ‘t Ideine 
dorp, maar uiterst verzorgd: met de grote 
lokaalramen op het vriendelijke zuiden, 
zonnig en blij.
Klein: - toch is ze in de, in getal niet grote, 
kerkelijke gemeenschap van gereformeer
den en hervormden, zoiets als de eigen 
tempel hunner kinderen, die de geestelij
ke eenheid symboliseert. En nu - nu is de 
beminde priester van de tempel, met zijn 
ernst en zijn vrolijkheid, zijn werklust en 
zijn vindingrijldreid, soldaat geworden. 
De tempel staat - plotseling - verlaten. 
Maar - wondere humor van dit snelle, 
vreemde gebeuren - de meester blijft op 
het dorp! De schooljeugd ziet met vreem
de gevoelens, zijn vrolijke vriend in ‘t 
mooie, blauwe pak met de glimmende 
Imopen mee marcheren in de troep, hem 
keurig salueren voor een sergeant, bood
schappen doen met een handkar voor de 
officieren: hij weet goed de weg op het 
dorp. Ze juicht hem toe; hij juicht terug. 
En dan - vakantie! Voor ‘tjonge goed S5mi- 
boliseert zich de ‘oorlog’ in hun meester. 
Een vreugdig gevoel voor hen.
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Het schoolhuis!... Mij, losgeslagen zwer
ver, wordt het een niet te waarderen toe
vluchtsoord in de moeilijke, innerlijk-een- 
zame dagen.
Willemien, de vrolijk-pittige gastvrouw, 
oud-onderwijzeres, verstaat de zeldzame 
kunst, zonder enige opzettelijkheid, een al
lergenoeglijkste sfeer te scheppen in haar 
huis. Dit is wel een grote rijkdom, uit het 
ruige unheimische soldatenleven van elke 
dag, in de avond weer de verlcwilddng te 
vinden van een gemoedelijke gezelligheid. 
De troep, aanvankelijk ondergebracht in 
boerderijen - slaapplaats in stro op de til, 
boven de plek waar ‘s winters de koeien 
staan - Icrijgt grote Rijnaken, in de Vecht 
gemeerd, met getimmerde Icribben tot 
woonplaats.
Meester Heukels probeert alleen thuis te 
slapen. Waarom zal hij ook niet? ‘t Is wel 
tegen het leger-bevel, maar wie, ook onder 
de officieren, zal hem deze Idandestiene 
vrij heid misgunnen? En ‘t duurt niet lang, 
of ook ik vind in ‘t goede schoolhuis een 
gezellig zolderkamertje om de nachten 
door te brengen, als er geen wachtdien
sten zijn. De snoeren zijn mij wel in lieflij
ke plaatsen gevallen.

De dagen, de maanden gaan
We moeten griendstruiken kappen in de 
polder: ‘t gezichtsveld moet open. Kapmes
sen hebben we niet; dan maar met je zak
mes; maar dat wordt hopeloos werk. We le
ren wel de weelde kennen van een stevig- 
hoge griendstruik, wanneer je jezelf er in 
neer laat vallen als in je genoeglijk omar
mende fauteuil om een pijpje te roken. 
Maar die donderdag, als ‘Den Dutsch’ 
België binnenvalt (4 augustus 1914), komt 
de luitenant ons opgewonden vertellen, 
dat ook onze neutraliteit in ernstig gevaar 
komt: ‘“t Is ernstig, die griend moet om!” 
Wonderlijk! Die ene middag is er meer 
griend gekapt dan in de meer rustig ge
worden weken daarna...
We moeten in de drassige, veenachtige 
polder borstweringen opwerpen onder 
leiding van het kader, dat van dit vak- 
manswerk al even weinig begrip heeft als 
wij... Na enkele maanden zijn de mansho
ge heuvels weer tot loiiehoogte ingezakt. 
We moeten wachtlopen ‘s nachts bij de

zakkende borstweringen. En zo kom ik 
ook op de oude watermolen aan de rand 
van de wijde plassen: een onvergetelijke 
ontdekking. Zo ook leer ik het-stille myste
rie kennen aan het heimnisvolle plassen- 
land, waar het riet ruist en de roerdomp 
roept.
Ook ‘Het hemeltje’ is een wachtpost, - een 
oude boerderij op de plek, waar de tocht
sloot uit het waterland mondt in de Vecht; 
- ‘Het hemeltje’, waar de wacht is onderge
bracht in het z.g.n. Zomerhuis, een kleine 
kamer met een paar planken-op-schragen 
als tafel, een potkacheltje, dat altijd rookt, 
en een bedstee vol stro ... Buiten in ‘t land 
staan de borstweringen in de nacht. Wij 
slapen. Clandestien uiteraard! Wij wagen 
het. De Duitsers verwachten we voorlopig 
‘s nachts nog niet op ‘t Hemeltje! Ik prefe
reer de tafel als bed - met m’n kepi als 
hoofdkussen - boven de bedstee, waar elke 
dag weer een of twee soldaten kruipen op 
‘t stro. En ‘s morgens vroeg word ik snel ge
wekt door het stoepmeisje van de boerde
rij, dat aan mijn laarzen trekt; “Hé...! Hier 
hei je thee!”

Op een felle vriesnacht, hartje winter, ont
komen we aan de verstikkingsdood door
dat een soldaat in zijn benauwdheid uit de 
bedstee rolt: de petroleumlamp is al uitge
gaan; ‘de wacht’ staat in dilcke kachelrook 
... Er moet gespuid. Ik ga langs de Vecht 
zwerven, waar in de strakke vrieslucht de 
maan over het stille water tintelt. Rijk ben 
ik. Welke schoolmeester zal zoiets prach
tigs in zijn leven beschoren zijn?

Ik heb de proeven voor een herdruk van 
‘jaap Holm’ in mijn ransel, die ergens in de 
stal ligt.®’ Het Ideine, aardige, driejarige 
boertje van ‘Het Hemeltje’ krijgt ze op een 
vroege morgen te pakken, viert blij een 
verscheuringsfeest; de mokkige werk
vrouw gooit de rommel in ‘t fornuis. De 
stal moet knap zij n. Soms betreldcen we de 
z.g.n. ‘politiewacht’ in het dorp, vier en 
twintig uren lang. Dan gebeurt het - ‘t is 
nog een stralende herfstdag - dat we een 
bank uit onze schuur naar buiten sjou
wen voor een zalig nietsdoen in de zon. 
De oude, wel zeer eerwaarde, dominee 
met zijn lange baard nadert statig, diep in
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‘t zwart, hoge hoed op, èn - allervriende
lijkst. Een prachtverschijning in het oude 
straatje van de dorp. Hij komt een praatje 
maken, deelt traktaatjes uit aan de ‘Icrijgs- 
lieden’. Ook ik krijg een beurt.
“En, korporaal, kunt u óók lezen?”
“Een beetje wel, dominee.”
“O!... Dat is goed! Kijkt u dan eens.”
Ik l<rijg een exemplaar van de ‘Bijbelse al
manak’ van enkele j aren terug. Hij bladert 
er in, bij wijze van demonstratie. Maar - ik 
heb het al gezien! En dan kan ik het toch 
niet laten, om - zij ‘t heel bescheiden - te 
zeggen: “Ja, dominee, ik ken dat boekje, er 
staat ook een bijdrage in van mij...”

“Hè? ... O!... Dag, mannen!” Hij is - ietwat 
haastig - doorgestapt. Och, hij leefde in 
zijn denken nog altijd in de verre tijd lang 
vóór de algemene dienstplicht, toen een 
soldaat, dikwijls een analfabeet, nog de 
weinig ontwikkelde rempla^ant was, die 
dienen ging voor een ander, die hem daar
voor betaalde, ‘k Ben later wel eens bij de 
zeer eerwaarde op bezoek geweest, heb 
het gebeuren op de soldatenbank in de 
herfstzon maar niet gereleveerd.

Niet altij d, wel vaak, delen we onze beleve
nissen samen, Heukels en ik. Met klom
pen aan werken we bij de borstweringen.

De Achtergracht te 
Vreeland omstreeks 1910. 
Colt.: \N. Mooij.

doorstaan de uitputting van vermoeiende 
marsen en manoeuvres, gaan per compag
nie zwemmen in het Hilversumse bad, 
eten goede soldatenkost, waarbij de kok 
ons nog wel eens een extra karbonaadje 
toeschuift op een ton in de schuur van de 
boer ... Och, hoe hoogst onbelangrijk is 
dat alles in zichzelf; voor ons, losgeslagen 
schoolmeesters, toch de pikante bekoring 
van ‘t soldatesk avontuur.

Samen gaan we bij de oude van Hemerts 
op de molen op wacht. ‘Meester Heukels’ 
is prominent. Hij mag in de typisch glim
mend geboende huiskamer in de éne bed
stee slapen; de molenaar en zijn vrouw be
nutten - twee meter verder - de andere: 
“Nou, meester, kruip er maor in, dan gane 
wij ‘ok.” Ik Icrijg een andersoortige bed- 
koets in de molengang met een heerlijk 
bed van duilenpluizen. In de stormige 
nacht raast de wind over de plassen, doet 
de oude molen kreunen: muziek om nooit 
te vergeten. Daar is mijn boek ‘Zo’n vreem
de jongen’ geboren.®’

In de heel vroege morgen beleven we sa
men een majesteitelijke zonsopgang over 
het tvijde waterland, dat tegen het oosten 
ligt. Kom daar eens in je burgerlijk school- 
meestersleven om!
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Het schooltje floreert weer
Maar - dat is niet zomaar geschied. In ‘t be
gin van de mobilisatie wordt het ingericht 
tot ‘Militair tehnis’; - tot groot genoegen 
van de niet meer al te jonge dorpsschonen, 
die de ‘mannen van het leger’ met smel
tende ijver en vriendelijkheid verzorgen. 
Het ‘Tehuis’ moet (na korte tijd) tóch ver
plaatst: de school vraagt haar rechten te
rug. ‘t Gaat naar ‘Slotzicht’, een oud, leeg
staand landhuis, ‘t Komt eindelijk terecht 
in het obscure catechisatiezaaltje op de 
Achtergracht, waar het sterft.

Dat moet wel. In de maanden, die komen, 
wordt het gewoonte, dat verreweg de 
meeste soldaten - clandestien - naar huis 
fietsen na de dienst en zorgen ‘s morgens 
tijdig weer op ‘t appèl present te zijn. 
Utrecht Inrijgt uiteraard het grootste deel 
van deze ‘wegpikkers’.
Zo gebeurt het, dat op een vroege morgen 
een hele groep Utrechters ergens bij 
Maarssen - een andere bezetting van de 
Waterlinie - wordt aangehouden om hun 
verlofpas te tonen, die ze natuurlijk niet 
hebben.

Rumor in casa! Onze kapitein Icrijgt het be
richt door, moet straffen. Een fijn soldaat 
is hij, kapitein van het K.N.I.L., met verlof

in Nederland gestrand. Vóór het hotel ‘De 
Nederlanden’ moeten de vluchtelingen 
‘op rapport’ komen: “Zijn jullie nou ke
rels? Soldaten? Lopen in de val. Laten zich 
inpildcen. Bah! Ik wil je hiervoor de donder 
niet meer zien. Begrepen? Ingeruld mars!” 
Neen, een militair tehuis voor verveelde 
avonden heeft geen zin meer.

Ik had geen thuis in Utrecht. Ik bleef de 
avonden in Vreeland, maakte in de sche
mer zo graag een pelgrimage langs de stil
le Achtergracht met zijn eeuwenoude 
diakoniehuisjes, waar een lichtje twinkelt 
onder de koffiepot op de tafel vlak voor 
het raam, en een paar oudjes, als overjari
ge parkieten, hun verstilde leven slijten... 
In het schoolhuis wacht mij immer de ge
moedelijke gezelligheid. Willemien, fijne, 
wijze vrouw, heeft de directie. Allereerst 
in school. Zij heeft de taak van haar man 
overgenomen, met de onderwijzeres - een 
lang, heel mooi meisje - verzorgt ze, en op 
prima wijze, het onderwijs. Ze ontvangt 
uit de wel zeer beperkte middelen van de 
bestuurskas ƒ ? ‘s maands vergoeding voor 
haar werk, heeft ƒ ? ‘s maands extra uitga
ven voor huiselijke hulp. De ‘gelijkstel
ling’ is nog ver, en het offers-brengen is 
immers inherent aan ‘t dienen van het 
Christelijk onderwijs in die dagen.

Het graanpakhuis van 
Theunis Haaike de Vries 
(geb. Schiernnonnikoog 

3.8.1868), graanhandelaar 
in de Klapstraat te 

Vreeland. Het ministerie 
van Oorlog huurde dit pand 

vanaf 14 september 1914 

voor huisvesting van het in 
Vreeiand gelegerde deta

chement van de marine. 
Nadat voor dit doel een 

barak was gebouwd In de 
nabijheid van hotel 

De Nederlanden, Is het 
pakhuis weer ter beschik

king gesteld aan de eige
naar. Coll.: \N. Mooij.
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Ook in huis. Zij krijgt, lachend, altijd haar 
zin. Als we met onze plompe, vuile ‘siga- 
renldstjes’ aan, haar nette keuken binnen
stappen - de ingang voor bevoegden - moe 
ten die schoenen uit; daar helpt geen lie 
vemoederen aan; maar op sokken bij de 
huiskamerkachel is ook een genot.
Ze maakt ook de zorgen van ons soldaat- 
zijn mee. ‘s Morgens vroeg al jaagt ze ons, 
als een moeder haar schoolkinderen, naar 
‘t appèl, ‘t onverbiddelijke.

Eens, op een koude wintermorgen, ben ik 
het eerst weg, om door het dorp naar de 
appèlplaats bij de schuiten te hollen, heb 
mijn jas in grote haast van de kapstok ge
sleurd. Mijn brave kameraad komt me 
achterop, ook met een jas aan, maar als 
we, net op ‘t nippertje nog, aankomen, is 
hij korporaal, met twee brede, gele che
vrons op zijn ondermouwen, en ik sol
daat. En de officier staat al te wachten op 
het sergeantenrapport... Grote hilariteit! 
Och! Gemoedelijk Vreeland van die dagen! 
Gemoedelijke luitenant!... “Zo’n paar blik
semse schoolmeesters”, lacht hij.

Willemien kan erg moe zijn; wij zullen 
dan het kamerzeil wel boenen. Dat gaat 
met lange glijtoeren op je ruige soldaten
broek verruldcelijk gauw... Er is nog een 
Dritte im Bunde: Dirk Karsemeijer“’, be
kend kaaskoper uit Oud-Loosdrecht, de 
facteur van de troep en ook de dagelijkse 
gast in ‘t schoolhuis, een slaper thuis.
En op stille avonden, als we schaken of de
batteren, komt vaak een of ander boeren
bestuurslid toeldjken, en ‘de juffrouw’ (de 
echtgenote van meester Heukels) een 
mandje peren brengen of eieren.

We zijn nu al vier en veertig jaar ge- f 
trouwd.
Heukels zit in die maanden vlak voor zijn 
‘acte Engels’. Hij probeert vol te houden, 
maar ‘t is moeilijk. Zijn kordate vrouw sti
muleert hem, trots haar vele eigen besog
nes. Hij slaagt! Bij de feesttraktatie be
hoort een buitengewoon grote biefstuk. 
Maar als die Idaar voor de pan in de keu
ken ligt, gaat een binnengeslopen kat er 
mee van door. Ik kan nochtans, na een 
jacht door struiken en heg, de glorie van 
het feest redden. Heeft de biefstuk er niet 
des te lekkerder om gesmaalct?
Kleine, dwaze herinneringen. Waarom 
blijven juist zij zo scherp bewaard?
We doen boodschappen voor haar. We de
batteren met haar. We genieten van haar 
kostelijk geestelijk esprit.
Pikante vrouw, - we hebben j e nooit verge
ten. Laat mij je hier nog eens mijn - helaas 
posthume - hulde mogen brengen en diep
gevoelde dankbaarheid!

Nu!
‘t Is voor een oud man, die zo graag ‘van 
vroeger’ vertelt, moeilijk er mee op te hou
den. Maar het móét.
Ik heb deze lichte, lachende flitsen uit een 
donkere levenstijd toch willen geven, al 
zou het maar zijn, om mijn oude kame
raad Niek, de onvermoeide propagandist 
van de Unie ‘Een school met de Bijbel’ van 
nu, de provoost-geweldiger van haar 
Collecten, een stil, misschien een wee
moedig, genoegen te doen. De redactie 
van ‘School en Huis’ vroeg mij, op mijn 
wijze de ‘Duizendste school’ te herden
ken. Ik heb dat graag gedaan. Wat is dat al
les onwezenlijk lang geleden.

En dan komt op een avond een jong onder
wijzeresje uit Amsterdam voor een nacht
je logeren. Ze is de jongste dochter van Ds. 
W. Maan, de vroegere Gereformeerde 
Pastor van Vreeland, die vier jaar geleden 
de ‘Duizendste school’ heeft ingewijd."’ 
Mij valt de eer te beurt haar de volgende 
donkere wintermorgen door de 
Spoorlaan naar de trein te mogen bren
gen...

Heukels en ik, - nu zijn we geen soldaten 
meer, maar hoogbejaarde levens-arrivés. 
Vergeten hebben we die oude tijd van het 
stille Vechtdorp nóóit.
Veel veranderde, ook daar. Als ik nog eens 
langs de Achtergracht pelgrimeer, staan 
er geen koffielichtjes meer te twinkelen 
voor de ramen, maar floreren er bloemen, 
een koperen vogelkooi, en zijn de tafels 
schuin in het kamermidden gezet, is het 
behang modern wit geworden. 
Weemoedig-komisch! ‘t Zij zo.
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Onze dagen van weleer met hun stille 
leed, hun zorgen en ontberingen, hun fa
tale vermoeienissen of hun mateloze ver
veling soms, het hun immer verlangen 
naar het burgerleven terug, - ze zijn vergle
den in de nevel van de tijd, ze blijven toch 
doorstraald van het licht der dankbaar
heid.
Ze zijn onwezenlijk ver wèg; toch vreemd 
- hun grote, hun blijde rijkdom bleef 
Een zegen van God in een mensenleven.

W. G. van de Hulst.

W.G. van de Huist 
op latere leeftijd.

NOTEN:
1. Zie voor meer gegevens over W.G. van de Hulst: G.J. 

Röhner, 'Biografie Willem Gerrit van de Hulst’ in: W. van 
den Broeke (red.), Utrechtse biografieën (1). 
Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende 
Utrechters. Utrecht (SPOU), 1994 en W.G. van de 
Hulst, Herinneringen van een schoolmeester. Kampen 
1949. Zie ook: www.wgvandehulst.com.

2. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 
(RHCW), Archief Vreeland, inv. nrs. 268 t/m 271.

3. Ontleend aan A. Oorbeek en A. Kessler, 'de Duizendste 
.. „ uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van 
de Christelijke school te Vreeland’, 31. Het gebruik van 
de christelijke school als militair tehuis kon na enige tijd 
worden beëindigd, zodat het weer als schoolgebouw 
in gebruik kon worden genomen. Op dat moment werd 
huize 'Slotzicht’ ingericht als militair tehuis.

4. Nicolaas Heukels was van 1910-1921 hoofd van de 
Christelijke school in Vreeland. Op 1 augustus 1914 
moest ook hij vanwege de mobilisatie opkomen in de 
groep Nieuwersluis en gelegerd in zijn woonplaats 
Vreeland. Op 21 augustus kreeg hij onbepaald verlof 
om zich weer te kunnen wijden aan het werk van de 
school. Zijn vrouw heette Wilhelmina Koolmees, met 
wie hij op 28 juli 1910 in het huwelijk trad.

5. Herman Theodorus Barbas was van 1889-1926 predi
kant van de hervormde gemeente van Vreeland.

6. Zie over de geschiedenis van deze school: A. Oorbeek 
en A. Kessler, ‘de Duizendste uitgave ter gelegen
heid van het 75-jarig bestaan van de Christelijke school 
te Vreeland’ en A. Kessler, ‘De uitkomst van goed ge
zinde harten. De protestants-christelijke school 
Vreeland’, in: Vechtkroniek, nummer 7 (december 
1997), 22-25.

7. Niek van den bovenmeester is op dat moment de titel 
van het jongste jeugdboek van W.G. van de Hulst (ver
schenen in 1912). Meester Heukels, die Nicolaas als 
voornaam had, kende dit boek en stelde zich als grap 
voor als Niek met de toevoeging dat zijn vader hoofd 
van een sohool was, dus Niek van de bovenmeester, 
terwijl hij zelf ook bovenmeester was.

8. Jaap Holm en z’n vrinden is het jeugdboek van W.G. 
van de Hulst, dat in 1910 verscheen en in 1914 toe was 
aan een herdruk.

9. Dat moet het boek 'Peerke en z’n kameraden’ gewor
den zijn, verschenen in 1919.

10. Dirk Willem Karsemeijer, geboren 26 februari 1882 te 
Loosdrecht.

11. Dominee Willem Maan was van 1892 tot zijn emeritaat 
in 1913 als predikant verbonden aan de gereformeer
de kerken van Vreeland en Loenen. Hij woonde in 
Vreeland en staat bekend als voorvechter voor het 
christelijk onderwijs. Hij was ook de stimulerende 
kracht achter de oprichting van de christelijke school in 
Vreeland, de duizendste School met de Bijbel in 
Nederland. Jarenlang was Maan voorzitter van het 
schoolbestuur.
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Bram van den Berg, slager in hart en nieren 
over de periode 1946 tot heden

Op woensdag 18 augustus 2010 worden 
Riek Arink en Anneke Binnerts van de in- 
terviewgroep van de Historische Kring 
hartelijk ontvangen in de gezellige woon
keuken van Bram en Meta van den Berg- 
Schouten. De keuken ligt achter de sla
gerswinkel aan de Dorpsstraat (nummer 
72) te Loenen, waar Bram al sinds z’n der
tiende jaar werkzaam is.

Bram vertelt; Ik ben geboren op 29 decem
ber 1940 in de Brugstraat te Loenen, des
tijds gemeente Loosdrecht, en ik werd 
Bram gedoopt. Niet Abraham, zoals mijn 
grootvader, wat eigenlijk wel de bedoe
ling was. Dit had met de oorlog en de jo
denvervolging te maken. Een oom van 
mij, de oudste broer van mijn moeder die 
ook Abraham heette, zat toen vast.
Mij n vader, Cornelis van den Berg werd ge
boren te Ruwiel op 9 juli 1914. Hij was 
zoon van Willem van den Berg en van 
Pieternella Deborah van der Wielen.
Mijn moeder, Maartje Vonk, werd geboren 
te Zoeterwoude op 20 augustus 1917. Zij 
was de dochter van Elias Abraham 
Thomas Vonk en van Klazina Maria van 
Ommering. Mijn moeder werkte voor 
haar trouwen bij de familie Blijdenstein 
op huize “Het Uiltje”. Mijn vader werkte 
toen bij de vader van slager Jan Bosch, 
Evert Bosch. Ons gezin had vijf kinderen. 
De oudste was Willem, geboren in 1939, 
dan Icwam ik en vervolgens Piet in 1943, 
lüazina Wilhelmina Ingrid in 1946 en ten
slotte Kees in 1954. Deze jongste broer is 
helaas overleden.

Meta vertelt: Ik ben geboren op 29 oktober 
1941 als Metje Christina Schouten. Mijn 
vader was Nicolaas Jacob Schouten. Hij 
werd geboren op 17 maart 1908.
Mijn moeder, Wilhelmina Teunizen werd 
geboren op 31 januari 1910.

Mijn ouders zijn getrouwd op 8 september 
1934. Mijn moeder Icwam uit Nederhorst 
den Berg, mijn vader uit Vreeland. Zij heb
ben elkaar leren op de wasserij, waar zij 
beiden werkten. (Mijn vader kon goed 
boorden strijken!)
Wij hadden thuis twee kinderen, ik heb 
nog een broer, Teus, hij is geboren in 1935. 
Hij woont in Beuningen. Zelf Icregen wij 
drie Icinderen, Donald, geboren in 1963, 
Astrid in 1965 en Bram in 1967. Helaas is 
onze Donald op 4 oktober 2001 overleden. 
Wij hebben zes Ideinlcinderen, Astrid 
heeft er vier en Bram jr. twee.

Bram, kun je iets vertellen over Je 
school- en beroepsopleiding?
Nou, om te beginnen ging ik naar de kleu
terschool. Annie Visser was mijn kleuter- 
juf. Daarna naar de Christelijke Lagere 
School Eben Haezer, toen naar de Mulo in 
Breukelen. Die heb ik niet af kunnen ma
ken omdat ik plotseling thuis nodig was. 
Mijn moeder kreeg een ongeluk, zij viel en 
moest het bed houden. Zij was toen zwan
ger.
Ik heb nooit anders geweten dan dat ik sla
ger zou worden. Wij broers hebben alle

Trouwfoto van vaderen 

moeder Van den Berg 
in 1937.
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Bram en broer Piet met 
juf Annie in 1944.

Trouwfoto van Bram en 
Meta van den Berg in 1962.

drie een slagersopleiding gevolgd. Mijn 
twee broers zijn keurmeester geworden 
omdat hun vrouw niets voor het slagers- 
vak voelde. Zo hebben mijn ouders beslo
ten dat de slagerij voor mij was. Mijn vak
opleiding heb ik in de avonduren gedaan. 
Ik moest één middag en avond in de week 
naar school en was achttien jaar toen ik 
het vakdiploma haalde. Ik was landelijk 
eerste voor de praktijk en tweede voor 
theorie. In de praktijk leerde je het meest, 
meer dan op school. Ik was zestien jaar 
toen ik naar de vakschool ging, toen zat ik 
al vier jaar in het vak. Ik vond het hele
maal niet leuk op school, maar je moest je 
diploma hebben.

In mijn tijd leerde je het hele vak, je kreeg 
geen diploma als je niet kon slachten. 
Tegenwoordig werken ze in de opleidin
gen met modules, je leert bijvoorbeeld 
voor worstenmaker, of uitbener, of win- 
kelslager. Je mag al een slagerswinkel heb
ben zonder je slachtdiploma.
Ik heb geen directe opvolger in het bedrij f, 
maar twee van m’n kleinzoons. Vine en 
Floyd (12 en 10 jaar) zeggen altijd: “Opa, je 
moet nog even doorgaan, want wij wor
den later slager”. Maar ja, ze willen ook 
voetballer en autocoureur worden!

Meta, hoe ben jij dan 
in de zaak gekomen?
Nou, eigenlijk door m’n huwelijk. Maar ik 
zal eerst iets over m’n jeugd vertellen. Als 
land ging ik naar de Openbare Lagere 
School in Vreeland en vervolgens naar de 
huishoudschool in Loenen. Daarna aan 
het werk, onder andere bij Breeman op 
woonark Plompverloren en bij bakker 
Keuning in Loenen.
Bram en ik hebben elkaar leren kennen 
op een bazaar van de muziek in Vreeland. 
Na m’n huwelijk ben ik in de slagerswin
kel hier gaan werken. Mijn schoonouders 
waren toen ook nog in het bedrijf 
Wij trouwden op 14 november 1962. Onze 
huwelijksreis? Die was naar de Angstel- 
kade, Loenersloot. Bram moest bestellin
gen wegbrengen en ik zei: nou, dan ga ik 
gezellig met je mee.

De geschiedenis van het siagers- 
bedrijf en de veranderingen.
Bram vertelt: Mijn vader heeft in 1946 de 
zaak overgenomen van Dirk Griffioen. 
Wij woonden toen nog in Oud-Over, in de 
Brugstraat over de brug. Dat was toen nog 
gemeente Loosdrecht, alles wat aan de an
dere kant van de Vecht was, hoorde bij 
Loosdrecht. Toen mijn vader hier begon
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waren er zes slagerijen in Loenen, mijn va
der, Jan Bosch, Kees van Amerongen, op de 
Kerklaan Sloothaak, op Oud Over Niek 
van der Horst en Tens Dalhuisen. Nu ben 
ik nog de enige slager in het dorp. Vroeger 
werd er achter de zaak geslacht. Vader 
kocht zelf in, hij ging hier in de buurt de 
boer op en zocht het vee uit. De koeien en 
varkens werden met een paard en wagen 
aangevoerd en gingen door de winkel en 
de woonkamer naar achteren om geslacht 
te worden. De straat lag dan vol met stro. 
Vader schoot zelf de dieren, dat deed ik la
ter ook, samen met een loiecht, die ook in 
de winkel werkte. Als een koe werd bin
nengebracht werd hij binnen een halfuur 
geslacht, je kon zo’n dier niet een paar uur 
laten staan loeien.

Later hebben we bij Niek van der Horst op 
Oud Over z’n slachtplaats gehuurd, toen 
hebben we daar geslacht. Ik haalde met 
een volkswagenbusje de varkens op bij 
een boer. Dat ging niet altij d even goed, de 
varkens ontsnapten nog al eens door een 
van de schuifdeuren en dan moest je ze 
weer vangen en in de auto zien te krijgen. 
Toen heb ik ze bij de boer bij wie ik ze 
kocht in het hok geschoten en gestoken en 
vervoerde ik ze dood. Je kon precies zien 
waar ik gereden had, het bloed droop de 
wagen uit. Dat kon natuurlijk ook niet 
meer. De koeien die ik slachtte stonden bij 
Gijs van Selm op de Mijndensedijk. Die 
haalden we ‘s morgens om vier uur op. 
Meta ging mee en bracht de koe al lopend 
naar Oud Over, waar ik met mijn broer 
Piet klaar stond om het dier te slachten. Ik 
heb lang met Piet samengewerkt, later is 
hij bij slagerij de Jager in Breukelen gaan 
werken. Het was voor Meta vaak heel 
moeizaam, het opjagen van de koeien. Ze 
wilden niet over het bruggetje bij de 
Mijndense sluis. Eén keer is een koe op hol 
geslagen en heeft mijn jongste broer Kees, 
die ook veel voor ons gedaan heeft, door 
de sloot getroldcen. De koe heeft een week 
op de boerderij van Van der Paauw in het 
donker gestaan om rustig te worden. Ik 
ben opgehouden met zelf slachten in 
1973, toen ik overspannen werd. In de eer
ste tijd daarna kon je zo een groot stuk koe 
of varken bestellen. Dat mag nu ook niet

meer, het moet allemaal in onderdelen en 
in plastic verpakt en mag per stuk niet 
meer dan 25 kilo wegen. Ik heb nog wel 
steeds dezelfde leverancier als toen we op
hielden met zelf slachten, die weet precies 
wat ik hebben wil. Maar ja, je wordt eigen
lijk een beetje te Idein. Vroeger Icwamen 
ze iedere dag vlees afleveren, nu nog maar 
een paar keer in de week.

We zaten vroeger tweederde van de dag op 
de fiets voor de bezorging. Moeder stond 
toen in de winkel, er kwam bijna nie
mand. Alles werd besteld en bezorgd, zelfs 
al was het twee huizen verder. Je stond 
vroeg op en maakte de bestellingen klaar.

V.l.n.r. de slagers Evert 
Bosch, Teus Dalhuisen en 
Vader van den Berg in 
1933, voor de slagerij 
van Evert Bosch nu 
Dorpstraat 38.

Broer Wim van den Berg 
brengt bestellingen rond. 
Foto 1956.

31



Achter de winkel slachtte 
Bram van den Berg nog 

zelf. Foto begin laren zestig.

Vader en zoon Van den 

Berg maken worst. 
Foto 1959.

Dan stapte je om zes uur op de fiets om te 
gaan bezorgen, eerst bij de boeren en op 
de terugweg de andere klanten, je deed 
wel 60 adressen. Er was altijd iemand 
thuis, dat heb je nu niet meer. ‘s Middags 
ging je worst maken en dat soort dingen. 
Je kon de bestellingen voor de volgende 
dag nog niet klaarmaken, dat moest je 
echt ‘s morgens vroeg doen. Je had geen 
plastic en kon niets vacuüm verpalcken. 
Later Icwamen er woonarken in Loenen 
liggen. Je liep met drie slagers om de klan
dizie, soms lagen de boten nog niet eens 
goed aangemeerd. Ik ben toen een keer 
uitgegleden en met m’n mand vlees in het 
water terecht gekomen!

Je bent nu niet minder druk dan vroeger, 
maar het is zo anders. Het is nu veel meer 
gehaast, vroeger was het gemoedelij ker en 
gezelliger. We waren op vrijdagavond 
open en dan kwamen de klanten bestellen 
voor zaterdag. Vaak stonden ze dan tot 
tien uur te kletsen in de winkel, soms na
men we lekker een glaasje erbij.

We zijn nu halve dagen open, maar er is 
natuurlij k nog veel werk te doen buiten de 
openingstijden. We doen alles samen, 
vroeger hadden we natuurlijk personeel. 
Ik vind het nog steeds erg leuk, bovendien 
is het goed voor m’n gezondheid! Ik ben 
in behandeling bij een longarts, de halve 
dagen werken bevalt het best.

Verwerken van de producten.
Bram: We verwerken nog alle vleeswaren 
zelf. Allerlei soorten worst, gebraden ge
hakt, gekookte worst, boterhamworst, le
verworst, ossenworst, grillworst en ga zo 
maar door. We hebben ook een rokerij en 
maken ham, roolcvlees, bacon, ontbijt
spek etc. Zouten, koken, roken, alles doen 
we zelf

We doen dit in de werkplaats achter de 
winkel, waar vroeger de slachtplaats was. 
Er wordt tegenwoordig veel minder zout 
gebruikt. Toen ik begon gebruikte ik 22 
gram zout per Idlo vlees (pekelzout), nu 18 
gram. Er wordt veel minder zout gebruikt 
omdat de koelsystemen nu veel beter zijn 
dan destijds. We hebben grote vriezers, al
les wordt vers ingevroren. We zouten en 
roken niet één ham per keer, we maken er 
meerdere. Daarna worden rookvlees, 
ham, spek etc. gevacumeerd.

Het roken van vlees: vroeger haalde je bij 
de timmerman zaagsel, ook wel mot ge
noemd, wij haalden het gratis af bij tim
merfabriek Verwey in Mijdrecht. We had
den hierachter een zaagselhok. Dan ging 
je met die zaldcen zaagsel het dak op, daar 
was een stortkoker, daar gooide je de zak
ken zaagsel in leeg. Je stikte van het stof! 
Tegenwoordig wordt mot speciaal ge
maakt, het wordt gecertificeerd verkocht 
en je moet er natuurlijk voor betalen!
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Betrokkenheid bij het dorp.
In 1996 vierden we ons 50-jarig bestaan, 
dat is een groot feest geworden. Helaas 
hebben mijn ouders dat jubileum niet 
meer meegemaakt, zij zijn al in 1987 over
leden.
De slagerij is bij vele festiviteiten in het 
dorp betroldten: bij de burgermaaltijd op 
Koninginnedag, de oliebollenactie waar 
wij voor soep en worst zorgen, bij bloed- 
plasma-avonden en ga zo maar door.
Ik vind dat heel gewoon en het is leuk om 
te doen. Bij een geboorte krijgt de kraam
vrouw nog steeds een biefstuk. Meta: ik 
heb dat nooit gehad. Wel lag er in de wieg 
soms gehakt, ik kon dan zien dat Bram 
even boven was geweest om naar de baby 
te Idjken.

een enorme klap voor ons, we hebben er 
nog steeds veel verdriet van, dat gaat nooit 
meer over.
Wat nog wel leuk is om te vertellendn 
1946 is Koningin Juliana bij ons in de win
kel geweest. De “Piet Hein” lag aan de 
Loswal en ze deed boodschappen in het 
dorp.

Tot slot wensen wij Bram en Meta nog veel 
succesvolle goede jaren in hun mooie be
drijf en danken we ze hartelijk voor de gas
tvrije ontvangst.

Loenen, 20 november 2010, 
Riek Arink en Anneke Binnerts

Festiviteiten rond het SO-ja- 
rig bestaan van slagerij Van 
de Berg in 1987.

<] In 1996 nam Bram van 
den Berg afscheid van de 
vrijwillige brandweer.

Bram en Meta 
van den Berg.

Bram; ik heb ook altijd als vrijwilliger bij 
de brandweer gewerkt, daar hebben we 
veel meegemaakt. Vroeger werd j e nog op
geroepen met de sirene, je moest dan snel 
op je fiets springen, of hard lopen op je 
klompen, vaak was je aan het werk. Die 
uren moest je dan toch, vaak ‘s nachts, in
halen. Later werd je opgeroepen met de 
pieper. Omdat er hier soms geen bereik 
was, werd ik opgebeld: “Bram, waar blijf 
je”, ik was chauffeur, dus de hele ploeg 
stond op me te wachten. De kazerne was 
toen nog aan de Straatweg.
Voor hobby’s was geen tijd. Wel zat ik ja
renlang in het bestuur van de winkeliers
vereniging en was ik bestuursvoorzitter 
van het gezinsvervangend tehuis waar 
onze zoon Donald woonde. Donald was 
minder-begrijpend en dat vroeg ook veel 
energie en tijd. Hij is door een ongeluk op 
het werk om het leven gekomen. Dat was
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Vreeland in den Verre (2)

Detail van Kwadendamme 
met daarop de wegen die 

de naam Vreeland dragen. 
(Bron: Google Maps, 

website geraadpleegd 
op 05-05-2010).

Toen bisschap Hendrik van Vianden halverwege 
de 13de eeuw zijn kasteel Vredelant liet bouwen 
en vervolgens in 1265 aan de aanliggende, ge
lijknamige nederzetting stadsrechten verleende, 
kon hij niet vermoeden hoezeer de in de loop van 
de tijd vervormde naam Vreeland’ verspreid 
raakte over de wereld en zelfs daarbuiten! In 
deze serie wordt telkens kort stil gestaan bij in
teressante gegevens over Vreeland (ver) buiten 
Vreeland. In het eerste deel werd stilgestaan bij 
de suikerplantage Vreeland in Suriname. Dit 
keer blijven we iets dichter in de buurt en gaan 
we naar Zeeland, waar de naam Vreeland op
duikt bij het dorpje Kwadendamme.

Vele j aren terug wees Hans Aalderink mij 
al eens op het vreemde gegeven dat er er
gens in Zeeland een polder was die de 
naam ‘Vreeland’ droeg. Hij vertelde dat hij 
er ooit eens speciaal voor naar afgereisd 
was - ik vermoed zo in de jaren 1970-1980 
- maar dat hij, ondanks bij diverse mensen 
te hebben nagevraagd, hiermee niet ver
der was gekomen. In het kader van deze 
serie ben ik hier weer eens in gedoken en 
Icwam al zoekend op internet uit te 
Kwadendamme, waar de namen ‘Vree-

landsedijk (die bijna rondom Kwaden
damme loopt), ‘Nieuwe Vreelandsedijk’ 
en ‘Vreelandseweg’ voorkomen. Op een 
kaartbeeld uit begin 19e eeuw blijkt dat 
ten N-0 van Kwadendamme de ‘Oud 
Vreeland Polder’ voor te komen en in het 
Z-W de ‘Nieuw Vreeland Polder’.

Op een kaart van Nicolaes Visscher (de 
Comitatus Zelandiae) uit circa 1740 valt 
nog een perceel met de naam ‘Nieuw 
Vreeland’ waar te nemen. Oudere kaarten 
konden in dit kader (via internet) niet wor
den geraadpleegd, maar er zullen er ver
moedelijk meer zijn. Al zoekende naar in
formatie over het dorp Kwaden-damme 
kwamen meer gegevens naar boven. 
Volgens de website Wikipedia is 
Kwadendamme (Zeeuws; Kwedamme) een 
dorp in de gemeente Borsele en is het gele
gen op het zuidelijk deel van het schierei
land Zuid-Beveland (het dorp telde in 2008 
946 inwoners). Interessant is een opmer- 
Idng uit de website www.nederland-in- 
beeld.nl/Zeeland/Kwadendamme.html, 
waarin de volgende opmerking staat: ‘De 
eerste huizen verrezen er na de storm
vloed van 1341. De dijk waartegen de hui
zen gebouwd waren werd de “Quaden 
Dam” genoemd. Hoewel het dorp in die 
tijd officieel Vredeland heette, werd het 
door de bevolldng Quadendam genoemd, 
de naam die het uiteindelijk zou winnen.’ 
Ik kom op deze opmerking aan het eind 
van deze bijdrage nog even terug.

Verder blijkt dat de heer Jan de Ruiter en
kele jaren geleden het boekje ‘Kwaden
damme, dorp aan de Quadendam’ heeft 
geschreven. Na lang zoeken kon ik, na tus
senkomst van de Stichting Cultureel 
Erfgoed Zeeland, in contact komen met 
de heer De Ruiter. Op 12 april 2010 ont
ving ik na enige correspondentie het vol
gende bericht: ‘(...) De naam Vreeland is tij
dens het onderzoek naar de geschiedenis
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van Kwadendamme een apart onderwerp 
van studie geweest. Ik heb daar uitvoerig 
over gecorrespondeerd met mijn vriend 
Paul Harthoorn uit Amsterdam. Hij is ge
specialiseerd in de Zeeuwse genealogie. 
Hij heeft een uitputtend onderzoek ver
richt naar een zekere familie die zich 
Vreeland noemde en aflcomstig was uit 
Baarland en in de 17de eeuw emigreerde 
naar Amerika. (...) Voor de geschiedenis 
van de polder was deze familie niet be
langrijk, want de naamgeving had veel 
eerder plaats. (...) De naamgeving van de 
polder Vreeland is niet terug te vinden in 
de middeleeuwse bronnen, want een goe
de betrouwbare reconstructie van de in
polderingen van de talrijke polders rond 
Kwadendamme is niet mogelijk. Zelfs pro
fessor Kees Delcker is dat niet gelukt in zijn 
doctoraalstudie “Zuid-Beveland. De histo
rische geografie en instellingen van een 
Zeeuws eiland in de middeleeuwen”. Ook 
de bekende 19de eeuwse Zeeuwse histori
cus Hollestelle filosofeerde over de oor
sprong van de naam. Hoewel hij soms on
betrouwbaar is, legt hij een verband met 
de in 1270 bij de Hollandse graaf in onge
nade gevallen ambachtsheer Nicolaas de 
Vriese. Hij laat deze Nicolaas in een nabu
rige polder zijn laatste levensdagen slijten 
en besluit met de zin: “is het hier bedoel
de Vreeland wellicht een afleiding van 
Vree ofVrijland.” (...)’
Zelfwees De Ruiter nog op een ander mo
gelijk verband tot de naam Vreeland, dat 
in relatie zou kunnen staan met de 
machtsstrijd van 1258 tot 1323 tussen de 
Hollandse en Vlaamse graven over 
Zeeland Bewester Schelde, die uiteindelijk 
in het voordeel van de Hollandse graaf 
werd beslist. Maar deze mogelijke verlda- 
ring vond ook hijzelf wel wat vergezocht.

Hoe dan ook, er is ergens tussen 1265 en 
1740 de naam Vreeland’ verbonden aan 
het dorpje Quadendam (tegenwoordig; 
Kwadendamme). Eerst in de vorm van 
twee polders, later werden hier drie we
gen aan toegevoegd (Vreelandsedijk, 
Nieuwe Vreelandsedijk en Vreelandse- 
weg). De opmerldng in het stukje tekst op
de website van nederland-in-beeld.nl’ 
lijkt een op zich zelf staand berichtje te

zijn. Zoals bekend luidde de oorspronke
lijke naam van Vreeland ‘Vredelant’ (naar 
het gelijlcnamige kasteel) en verbasterde 
dit in de loop van de tijd in ‘Vredeland’, 
‘Vreedeland’ en uiteindelijk ‘Vreeland’. 
Het zou wel heel toevallig zijn indien dit
zelfde proces zich ook in Kwadendamme 
zou hebben afgespeeld, ook zijn er verder 
geen ondersteunende bronnen voor te 
vinden. Het meest aannemelijk is daarom 
dat toch een vermoedelijk 17de eeuwse in
woner afkomstig uit Vreeland, zich - na 
woonachtig te zijn geweest in Baarland - 
heeft gevestigd in Kwadendamme en daar 
-waarschijnlijk gerelateerd aan landbezit 
- de naam aan de twee polders heeft ver
bonden (of diens nazaten). Waarschijnlijk 
had de heer Harthoorn het dus bij het juis
te eind!

A.C. Cruysheer
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Detail van Topografische 

Militaire Kaart 
(Veldminuut) Ossenisse, 
z.j., doorM.J. Phaffmet 

daarop de Oud Vreeland 
Polder en de Nieuw 
Vreeland Polder 

weergegeven.
(Bron: Nationaal Archief, 
via www.watwaswaar.nl).
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Vliegbewijs J.C.Kooij

heeft gevhgen met vliegtuig . ^. y?.

van ..... ..

naar -

(een afstand van...... ...... ...........■^, ^

op den................ .........JKr.......

KM.)

mmmmmmmmmmmmmmmsm

Een ieder die dit durfde kon in 1930 een 
rondvlucht met een vliegtuig van de 
K.L.M. maken. Na afloop Icreeg men dan 
een vliegbewijs. De heer Jacob Cornelis 
(Jaap) Kooij (1903-1972), groentehandelaar 
en kweker in Vreeland, durfde de uitda
ging aan en maakte op 1 mei 1930 een 
rondvlucht boven de Zaanstreek. Zijn 
vliegbewijs is hierboven afgebeeld. Het 
laat zich raden dat dit document vol trots 
aan een ieder werd getoond!
Een andere bijzonderheid van de heer 
Kooij was zijn jarenlange lidmaatschap 
van muzielcvereniging ‘De Vecht’ te

Vreeland. Een groot deel van die periode 
maakte hij zich verdienstelijk als secreta
ris van de vereniging. Voor dit werk is hem 
op 9 februari 1963 door de toenmalige 
burgemeester F.D. Sprenger een koninldij- 
ke onderscheiding uitgereikt; de ereme
daille in zilver verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau.
Jacob Cornelis Kooij is in 1938 gehuwd 
met Theodora Maria van Esch (1903-1959). 
Uit dit huwelijk is op 29 januari 1945 
dochter Cornelia geboren.

Willem Mooij
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