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In 2015 viert het Loenens fanfarecorps Oud Over zijn
100-jarig bestaan. Een bijzonder evenement, vandaar
dat de Vechtkroniek veel aandacht besteedt aan deze nog
springlevende 100-jarige met een rijk verleden. Unieke foto’s
ondersteunen de geschiedenis van deze voor Loenen zo
belangrijke muziekvereniging. Een andere bijzondere viering
dit jaar is die van de 750-jarige stadsrechten van Vreeland.
In 1265 schonk de Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden
de nederzetting die ontstaan was rondom het door hem
gebouwde kasteel Vredelant stadsrechten. De ontwikkeling
van dit stadje tot aan de dag van vandaag wordt in dit
nummer beschreven.
Over de ontwikkeling van een andere kern binnen ons
werkgebied, namelijk Loenersloot, kunt u lezen in deel 2
van het tweeluik over dit dorp door Stanny Verster.
Stanny is, samen met Aleid Smid, onlangs toegetreden tot
de redactie van de Vechtkroniek. Hiermee is deze na het
verdrietige overlijden van Kees de Kruijter en het afscheid
van Jan Boerstra weer op sterkte.
Wim van Schaik verhaalt levendig over de perikelen rond
de verplaatsing van een brievenbus in het vroeg 19de-eeuwse
Loenen en Mieke Kennis sluit het drieluik rond apotheker
Teljer af met een artikel over de veiling van diens boedel.
Het interview in dit nummer is gewijd aan George Vriens.
Zo omspant deze Vechtkroniek wederom eeuwen historie,
met steeds weer een hnk naar het heden.
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Loenens Fanfarecorps
OUD-OVER100 JAAR
Stanny Verster

Djing bom, daar heb je de fanfare
Rood, vermiljoen en goudgalon
De tuba, de piston
En de bolle bombardon
En boven op dat koper de zon

was erg trots op zijn school. Zo moesten
de muzikanten zelf de petroleum voor de
lampen meenemen, peukjes uitdrukken
op de schoolbanken was ten strengste ver
boden en er mocht geen as achterblijven
op de grond of in de inktpotjes.

Het ontstaan
Op 15 september 1915 werd het Loosdrechtse Fanfarecorps Oud-Over opge
richt. Loosdrechtse..? Ja, want de overkant
van de Vecht (vanuit Loenen gezien) was
gemeente Loosdrecht. De initiatiefne
mers waren zeven bverkanters’, die allen
lid waren van de toenmalige Loenensche Fanfare, die was opgericht in 1894,
Behalve de initiatiefnemers waren er nog
twaalf anderen aanwezig om de plannen
verder uit te werken. Er werden afspraken
gemaakt over de financiën, instrumenten,
repetitieruimte en de dirigent, die toen
nog ‘directeur ‘werd genoemd. Renteloze
aandelen van f 10,- leverden het formida
bele bedrag op van f 190,-, dat door een
twintigtal donateurs werd aangevuld tot
f 280,- Dit bedrag was precies voldoende
voor de aanschaf van het eerste instru
mentarium dat werd gekocht van een ver
eniging in Broek in Waterland: 18 blaasin
strumenten, een grote en een kleine trom,
12 houten lessenaars en wat bladmuziek
van marsen. Lid en sigarenmaker G. de
Jager, die over enige muziekkennis bleek te
bezitten, werd benoemd tot ‘directeur’ van
het nieuwe corps. Het gemeentebestuur
van Loosdrecht gaf toestemming om te re
peteren in het schoolgebouw, het school
hoofd van de openbare school, meester
Kern, stelde echter wel voorwaarden, die
stipt opgevolgd moesten worden, want hij

Op de eerste repetitie waren alle leden
aanwezig, ook zij die nog geen muziek
konden maken, of lezen. Of er tijdens die
eerste repetitie ook muziek is gemaakt..?
Aan directeur De Jager heeft het niet
gelegen. Hij loodste het corps met vaste
hand en een stevige tabakspruim achter
zijn kiezen door die eerste repetitie en
uit de overlevering weten we dat er na
veel gemartel en herhalingen uiteindelijk
inderdaad toch iets van een eerste mars
heeft geklonken. Hoe dan ook, na die
eerste keer heeft er op Oud-Over en later
ook in Loenen uit vele huizen muziek
geklonken van studerende muzikanten.
Oud-Over was een feit en groeide al snel
uit tot een orkest van gemiddeld veertig
muzikanten, een respectabel aantal voor
een buurtschap met amper 900 inwoners-

HetLoenensche
fanfarecorps dat in
1894 werd opgericht,
staande nabij de
wagenmakerijvan
Jan Winkelman op de
Moiendijk. Links met
de kleine trom Nic
Flink de iatere voorzit
ter van het corps.
(coULFO)
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De directie

Aünkondiging van
het groot Nationaal
Concours te benen in
1914. (coll. W.MooiJ)

Al kort na de oprichting bleek de muziekkennis van directeur G. de Jager toch niet
helemaal toereikend te zijn. Hij werd op
gevolgd door L. Dokkum uit Baambrugge,
die naast Oud-Over tevens dirigent was
van corpsen uit Vreeland, Nigtevecht, Nederhorst den Berg, Maarssen en boenen.
Hij trok elke avond op zijn fiets en een
carbidlamp over donkere wegen naar de
dorpse repetitielokalen. En dat was niet
het enige, want hij was ook de oprichter
en voorzitter van de Utrechtse Provinciale
Bond voor Harmonie- en Fanfarecorpsen
en ruim een halve eeuw organist van de
kerk in Vreeland.
Toen hij problemen kreeg met zijn
gezondheid, werd hij (in maart 1919) op
gevolgd door zijn zoon J.H. Dokkum uit
Vreeland, die in militaire dienst ervaring
op had kunnen doen als kapelmeester.
In negen jaar leidde hij het corps van de
laagste naar de hoogste concoursklasse: de
afdeling ‘superieur.’

Concoursen
Het concours is altijd een belangrijke
drijfveer gewest voor Oud-Over. De
intensieve voorbereiding met als doel verJ. H. Dokkum zou
decennialang dirigent
van de fanfare blijven.
In 1959 werd zijn
40-jarig lustrum
uitgebreid gevierd
meteenkoetstocht
door benen, een
aubade en zeer veel
enthousiast publiek
(coIlLFO)

Sè

Si

Si

GROOT

NATIONAAL
CONCOURS
HARMONIE- EN FANFARECORPSEN,
GEMENGDE ZANOVEREENIGINGEN
EN MANNENKOREN.

op l Juni lOH <2e Pinksterdag)

te LOENEN a.d. VECHT

betering van het spelpeil, eiste maximale
inspanning van orkest en dirigent. Tijdens
het concours liep de spanning hoog op en
als dan de uitslag bekend werd gemaakt...
En als dan uit het juryrapport bleek, dat je
een afdeling was gestegen...
In de eerste helft van de 20ste eeuw was de
organisatie vaak een rommeltje. Iedereen
kon een concours organiseren. Er was
geen vakjury, geen lijst van verplichte
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Het concours
vondplaotsbijde'
muziektent die in
de bocht van de
Straatweg stond, aan
het Plein. Er stond
tijdens het concours
ook een poffertjes-en
wafeikraam. De
eigenaar moest wei
vooraff25,-in de
kas van het benens
fanfarecorps storten,
(coil W.Mooij)
werken, er was vaak sprake van vriendjes
politiek, en dan de accommodatie... Deze
wedstrijden werden ‘wilde concoursen
genoemd. Ze werden meestal gehouden
op een stuk weiland in een gehuurde
muziektent, met op enige afstand twee
kleinere tenten, een voor de jury en de
prijscommissaris, de andere voor speciale
genodigden, meestal dorpsnotabelen.
In Oud-Over werden deze concoursen
gehouden op het land van de familie Spee,
achter de plek waar later Ons-Huis is ge
bouwd, en ook wel op een open terrein bij
de oranjerie van ‘Vegtlust.’ Er waren ook
marswedstrijden. Daarvoor moesten de
corpsen marcheren vanaf de Nieuwe brug
in de Bloklaan tot aan de Brugstraat.
Ding bom, daar heb je de fanfare
Zo iets gezelligs, zo iets goeds
Er zit een lekker luchtje aan
Van bier en koperpoets
Ding bom, daar heb je de fanfare
La lalalalaaaa
De verschillende muziekbonden maakten
langzamerhand een einde aan de wilde
concoursen. Er werden reglementen
opgesteld die werden gecontroleerd op
naleving. Er kwam een vast college van

bekwame juryleden en de concertwedstrijden begonnen zich steeds vaker bin
nenshuis af te spelen. De orkesten werden,
afhankelijk van hun prestaties, tijdens
de concoursen ingedeeld in afdelingen.
Oplopend kon men zich onderscheiden in
de eerste tot en met de vierde afdeling, die
werd gevolgd door de afdeling uitmun
tendheid, de ere-afdeling en ten slotte de
hoogste klasse: de superieure- of vaandelafdeling.

'Ons huis'
De vereniging ‘Ons Huis’ werd opgericht
in 1924 met als doel belangenbehartiging
van de inwoners van de buurtschap OudOver en omstreken. De exploitatie van een
clubgebouw in de buurtschap was een van
de doelen.
Een van de oprichters was Dr. N.J.C.M.
Kappeyne van de Coppello, die op zesjari
ge leeftijd met zijn ouders vanuit Amster
dam naar Huize ‘Kalorama’ in Oud-Over
was verhuisd. Zijn eerste contact met het
toenmalige bestuur van de fanfare dateert
uit 1921 toen men kwam vragen of er
op het terrein van de familie Spee een
muziektent mocht worden geplaatst. Deze
grond was eigendom van De Kappeyne ju
nior. Hij stond de bouw van de muziektent
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De fanfüre in 1948
bij de muziektent die
naast Ons Huis stond
(coIlLFO)
toe en zou vier jaar later het stuk grond
ook formeel schenken. Gebouw ‘Ons Huis’
was er nog niet, de fanfare repeteerde
toen nog in de school van meester Kern.
De geplande muziektent is er gekomen
en tot de sloop in 1960 hebben er talloze
concerten in plaatsgevonden. Op 30 april
1921 werd de toen 19-jarige Kappeyne,
als dank voor het afstaan van de grond,
benoemd tot ere-voorzitter van het toen
nog Loosdrechts Fanfarecorps Oud-Over
en dat is hij tot aan zijn dood gebleven.
Om de muziekvereniging een onderko
men te geven voor repetities en uitvoe
ringen werd op 10 februari 1925 besloten
tot de bouw van ‘Ons Huis’ op het door
Kappeyne geschonken stuk grond. Metse
laar A. Valkenburg, tevens voorzitter van
de fanfare, heeft het gebouw in samen
werking met timmerlieden die in Oud
Over woonden voor f 8.000,- neergezet.
Hiervoor werd f 5.000,- geleend van de
gemeente Loosdrecht, de overige f 3.000,werden geleend van de heer Kappeyne,
van zijn moeder en van de heer Erdman
van ‘Terra Nova.’ Het hele bedrag is na
verloop van tijd door het bestuur terug
betaald.

In de loop der jaren werd ‘Ons Huis’
aan diverse verenigingen en instellingen
verhuurd. Er vonden muziek- toneel- en
zanguitvoeringen plaats en er werden
film- en dansavonden gehouden, naast
kerkdiensten en bruiloften. De huur
prijzen waren niet hoog, omdat de leden
zoveel mogelijk zelf deden aan het onder
houd van het gebouw. Toen de verhuur
terug begon te lopen en de muziekver
eniging eigenlijk meer gebaat was bij een
goede exploitatie dan de vereniging ‘Ons
Huis’, werd het gebouw in juli 1957 door
de fanfare overgenomen.
Omdat de wensen van de gebruikers in
de loop der jaren veranderde en men met
de tijd mee wilde gaan, werd in de tweede
helft van de zeventiger jaren besloten tot
een grondige verbouwing. De Loenense
gemeenteraad stelde geld beschikbaar, ar
chitect Ir. L. Vuyk uit Loenersloot maakte
de tekeningen, leden van ‘Oud Over’ rooi
den de bomen achter het gebouw, legden
riolering aan, dempten de sloot, het oude
buffet en de toiletten, aannemersbedrijf
Van Schaik uit Breukelen werd gecon
tracteerd en op 6 september 1979 ging
de eerste paal voor de aanbouw de grond
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in. De inventaris werd verhuisd naar een
tijdelijk onderkomen: de oude school van
meester Kern. Nu hoefde men echter geen
brandstof voor olielampen mee te nemen,
of schoolbanken recht te zetten en inkt
potjes asvrij te houden, want de voorma
lige school stond al enige tijd leeg.
Na vele weken van werken en zwoegen
vond op zaterdag 29 maart 1980 de feeste
lijke heropening van ‘Ons Huis’ plaats.

De geschiedenis van de
blaasmuziek
De oorsprong van de blaasmuziek moet
worden gezocht in de middeleeuwse
stadspijpers- en trompetters. Dit waren
muzikanten die in dienst waren van de
plaatselijke overheid. De stadtrompettersof hoornblazers hadden tot taak om vanaf
de toren signalen de stad in te blazen om
de bevolking op de hoogte te brengen van
naderend gevaar of belangrijke gebeurte
nissen.
De stadspijpers werden ingezet om feeste
lijkheden op te luisteren met muziek. Deze
groepen vormden op de duur ensembles
die ook in hun vrije tijd musiceerden.

Uit de muziek die voor deze stads
ensembles werd gecomponeerd,
ontstond een muziekvorm die
bekend staat onder de naam ‘suite.’
Ook in het leger was blaasmuziek
functioneel. De trompetters en pijpers
gaven commando’s door, en via de trom
werden de manschappen aangemoedigd
in de strijd. Pijperfluiten en trom wer
den gebruikt bij de infanterie, trompet
en pauken bij de cavalerie. In het leger
bestond behoefte aan muziek die het goed
zou doen in de open lucht. Daarvoor
waren blaas- en slagwerkinstrumenten het
meest geschikt. Uit het spelen van muziek
ten behoeve van marcherende troepen
ontstond de ook nu nog veel gespeelde
marsmuziek.
In ons land onderscheiden we diverse
soorten blaasorkesten. Het harmonie- en
fanfareorkest vallen onder de bekende
‘klassieke’ vormen. Het verschil tussen
deze twee zit in de soorten instrumenten
die worden bespeeld. Het harmonie-orkest heeft naast saxofoons zowel koper- als
houten blaasinstrumenten. In het fanfare
orkest ontbreken houten blaasinstrumenDe majorettes liepen
voor de muziek uit...
(coIlLFO)
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ren op zijn getrommel. Hieruit ontstonden
de marstambours, die het orkest tussen
de marsen door begeleidden. Later werd
met dieptrommen en een overslagtrom
meer variatie gezocht en zo ontstond bij
het orkest een drumband compleet met
tambourmaitre. De drumband is een van
oorsprong Amerikaans verschijnsel dat
begin jaren vijftig in Nederland opdook.
Veel orkesten werden in die tijd met een
drumband verrijkt.

In 1956nwakte
het net gefuseerde
muziekcorps opnames
vooreen radioconcert
van de NCRV In
Hilversum, (coli LFO)

Het fanfarecorps loopt
in 1959 in de gloed
nieuwe uniformen
al spelend voor de
Glashut langs.

ten als klarinet, fagot en hobo.
In Engeland kent men, naast harmo
nie- en fanfareorkesten de brassband, die
minder groot van bezetting is en uit alleen
koperen blaasinstrumenten bestaat.
Blaasorkesten hadden in het begin nog
geen drumband. De orkesttamboer zorgde
ervoor dat de fanfare- of harmonie na het
spelen van een mars verder kon marche

Drumband, majorettes,
leerlingenorkest
Drumband
Ook bij Oud-Over leefde in de jaren ’50
en ’60 het besef dat er nieuwe ontwik
kelingen nodig waren om ‘bij te blijven.’
Begin 1950 werd het tamboercorps
opgericht. Het instrumentarium bestond
in het begin slechts uit marstrommen,
later kwamen daar tenor- en bastrom-
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men bij, zodat er een drumband ontstond.
Tamboer-maitre Piet van Ede stal de show
door zijn stok vaak meters hoog de lucht
in te gooien en weer op te vangen. In die
tijd gingen fanfare en drumband geza
menlijk naar diverse concert- en tamboerconcoursen en marswedstrijden en
ze behaalden daar grote successen.

Majorettes
Nadat de majorettes van ‘Kunst en
Genoegen uit Maartensdijk diverse
malen met het Loenens Fanfarecorps
waren opgetreden, besloot Loenen tot
de oprichting van een eigen majorettenpeleton. Eind 1979 meldden zich 24 meis
jes aan na een oproep in de plaatselijke
pers en op 5 januari 1980 kwam het majorettenpeleton voor het eerst bijeen om te
oefenen met instructrice Merie van Trap
penburg. Op 30 april, op Koninginnedag,
werden zij voor het eerst aan het publiek
gepresenteerd. De zwart/gele jurkjes die
ze droegen, waren gemaakt door echtge
notes van drumband- en fanfareleden en
moeders van majorettes. De bijpassende
witte laarsjes en de zwarte hoeden met
gele pluimen werden gekocht.

Leerlingenorkest
In het verleden werden alle fanfareleerlingen opgeleid door ervaren leden
en diverse dirigenten voordat ze door
konden stromen naar het orkest. In maart
1989 werd er een nieuw leerlingenor
kest gevormd, dat bestond uit 17 leden,
onder leiding van José Kuipers, die in
de jaren ’80 bij het orkest in dienst was
als gediplomeerd muziekdocent. Doel
van het leerlingenorkest was oefening in
samenspel, als voorbereiding op een plek
in het fanfare orkest. Op 2 mei 1990 gaf
het leerlingenorkest zijn eerste uitvoering
tijdens het lenteconcert in de feesttent van
de Oranjevereniging.
Ook nu nog starten nieuwe leden met een
lesperiode. Ze krijgen les van professionele
docenten en spelen een tijd mee in het
leerlingenorkest voordat ze doorschuiven
naar het fanfareorkest. Maar ook dan
blijven vele leden lessen volgen.

Fusie zonder ruzie
Vóór 1956 had het dorp Loenen twee fan
farecorpsen: het katholieke Sint Caecilia
en het neutrale Loenens Fanfarecorps.
In de buurtschap Oud-Over bestond het
Loosdrechts Fanfarecorps ‘Oud-Over’,

Het voltallige
gezelschap met het
fanfarecorps, de
drumband en de
majorettes bl] het
65-jarlg bestaan in
1980 voor Ons Huis.
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Op 15 september
1990 vierde het LFO
het 75-jarig met onder meer een receptie,
een jubileumconcert
In de HHKerk, een
taptoe enz. Bijgaande
foto toont het bestuur
van destijds: v.l.n.r.
erevoorzitterMrOr
N.CJ.MKappeyne
van de Coppello, Dick
van Rooyen, Lida
Boelhouwer-van
Rooyen, WolterJagt,
Luuk van der Scheer,
RuudJansen, Maarten
Born, Jan-Thijmen
Mooy. (coll. LFO)

dat die twee Loenense fanfares eigenlijk
niet veel zaaks vond: ‘Oud-Over’ blies
altijd in de superieur afdeling, terwijl de
twee Loenense corpsen een paar afdelin
gen lager eindigden. En eens per jaar, op
Koninginnedag (tot 1948 op 31 augustus),
trok ‘Oud-Over’ met veel ‘toeters en bel
len’ de Vechtbrug over om de Oranjever
eniging assistentie te verlenen. ‘Oud-Over’
repeteerde wekelijks in gebouw ‘Ons Huis’,
de Loenense fanfare in de gymnastiekzaal
bij het oude gemeentehuis...
Na de gemeentelijke herindeling van 1952,
waarbij de buurtschap Oud-Over aan de
gemeente Loenen werd toegevoegd, had
Loenen nog maar één muziekcorps, want
Sint Caecilia was inmiddels opgeheven. In
1956 besloten het Loenens Fanfarecorps
en het Loosdrechts Fanfarecorps ‘OudOver’ te fuseren. Zo ontstond het huidige
Loenens Fanfarecorps ’Oud-Over.’ Het 51
leden tellende orkest vormde toen, samen
met de jeugdcorps en de drumband, een
vereniging van ruim 100 leden.

Uniformen
Ook om ’bij te blijven’ werd besloten om
vanaf die tijd in uniform gekleed te gaan.
De kleding bestond uit een wit overhemd

met blauwe das, een donkere broek, don
kere schoenen en een witte pet. Via bazars,
fancy-fairs, verlotingen en een renteloze
lening die door de gemeente Loenen werd
verstrekt, kon in 1958 worden overge
gaan tot de aanschaf van het eerste echte
uniform: een grijze pantalon met blauwe
blazer met goudkleurige versierselen, een
blauwe das, wit overhemd en witte pet.
De 75 uniformen werden op 30 april 1958
officieel overgedragen door burgemeester
W.l. Doude van Troostwijk.
Omdat er voor de jeugdleden geen pas
sende uniformen meer waren, werden
deze voor de drumband in 1973 gekocht
van een vereniging uit Maartensdijk: rode
capes en een passende kolbak met witte
pluim. Handige moeders maakten blauwe
broeken met en gouden bies, en met een
wit overhemd erbij kon de drumband
weer netjes voor de dag komen.
In 1974 werd via allerlei acties geld
ingezameld voor het uniformenfonds.
Het blauwe uniform met de witte pet
was intussen alweer enige jaren oud en
hard aan vervanging toe. Eerst werd de
fanfare in het nieuw gestoken: een groene
blazer, zwarte broek en overhemd en een
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gele stropdas, maar zonder hoofddeksel.
Op 30 april 1976 kregen de leden van de
drumband nieuwe uniformen, die werden
gecombineerd met prachtige kolbakken.
Een groot contrast met de nu kale hoof
den van de orkestleden!
Intussen zijn de uniformen weer een aan
tal malen vervangen. Het bestuur bepaalt
al naar gelang de financiële situatie of er
nieuwe uniformen komen en leden van de
fanfare hebben bij een eventuele aanschaf
inspraak wat betreft modellen, kleuren en
combinaties.

Fanfare, fanfare
Daar komt de bonte stoet
Fanfare, fanfare
Het kriebelt in je bloed
Langs straten en plantsoenen
Hoor je de trommels slaan
Geef mij mijn platte schoenen
Want ik wil er achteraan
La lalala
Djing bom, daar heb je de fanfare
Rala lalalala

BRONNEN:
-

Bestuur
Het bestuur van Loenens Fanfarecorps
‘Oud Over’ bestaat uit een voorzitter, een
secretaris, een penningmeester en vier al
gemene bestuursleden. Het bestuur moet
altijd uit een oneven aantal personen be
staan in verband met de besluitvorming.

Financiering
Alle leden betalen contributie, en als ze les
hebben, betalen ze ook een gedeelte van
het lesgeld. De subsidie die de vereniging
van de gemeente ontving, is de laatste
jaren steeds verder geminimaliseerd.
Sponsors en donateurs kent de vereniging
gelukkig nog wel, want zij maken het
mogelijk om een clubblad uit te brengen,
concerten te geven en present te zijn bij
evenementen. En verder bedenken de
leden zelf ook wel acties om geld in te
zamelen voor de totstandbrenging van
iets dat zij belangrijk vinden. Dat ge
beurde bijvoorbeeld in 1980, toen de actie
‘Goed Gemutst’ via een huis-aan-huis
coUecte, die werd gehouden in Loenen,
Loenersloot en Nieuwersluis f 3.155,32
opbracht. Het bedrag was bedoeld voor de
aanschaf van hoofddeksels voor de leden
van het fanfare-orkest, die er, nu ook de
majorettes volledig gekleed waren, in hun
outfit zonder hoofddeksel nogal kaal bij
liepen.

-

-

Jubileumgids Loenen's Fanfare corps OUD-OVER 75 jaar.
Een interview met Lida Boelhouwer-van Rooyen en
Maarten Bom, twee leden uit het fanfare-orkest door
Hilde de Haan en Riek Arink van de Interview werkgroep
(4-2-2009)
Fragmenten uit de liedtekst De fanfare van Toon Hermans.

Op 1 mei 1977 werd
bet nieuwe wijkgebouw van de Kruisvereniging aan de Keizer
Ortolaan geopend. De
fanfare begeleidde de
optocht van het oude
kruisgebouw aan
de Dorpsstraat ('de
Hoge Stoep’) naar het
nieuwe onderkomen.
H.MerkenL Van
der Scheer hebben
hier een onderonsje.
(coIlLFO)
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750 jaar ontwikkeling
van Vreeland
Juliette Jonker-Duynstee

Luchtfoto uit 1910,
waorop de situatie
tezieniszoaisdie
honderdenJaren
geweest is: het oude
dorp ingekiemd in een
scherpe Vechtbocht

Dit jaar herdenkt Vreeland dat het 750
jaar geleden stadsrechten kreeg. Het
hele jaar worden er festiviteiten georga
niseerd om dit bijzondere feit te vieren.
Ter gelegenheid van dit feestjaar is het
boek ‘Vreeland, 750 jaar geschiedenis in
vogelvlucht’ verschenen, geschreven door
ondergetekende en Anton Cruysheer.
In het boek komen vele facetten van het
stadje aan de orde, zoals de agrarische en
religieuze ontwikkeling, het landschap, het
verenigingsleven, de middenstand, de bui
tenplaatsen, de wegen, het waterbeheer et
cetera. Hier volgt een verkorte versie van
het hoofdstuk over de ontwikkeling van
Vreeland: van nederzetting bij een kasteel
tot de huidige omvang.

De middeleeuwse stad Vredelant
Al in de 9de eeuw lag er vermoedelijk een
nederzetting aan een scherpe bocht die de
Vecht ter hoogte van het huidige Vreeland
maakt: Dorssen (nu het terrein van Greif).

In de 11de eeuw ontstond aan de andere
zijde van deze bocht de nederzetting
Dorsseveen. Van hieruit werd het veenge
bied ontgonnen wat nu De Wijde Blik is.
In de binnenzijde van deze Vechtbocht, op
de grens van Utrecht en Holland, bouwde
de Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden in 1252 een kasteel dat hij Vredelant
noemde. De uitgekozen plek van het
kasteel lag militair gezien zeer strategisch:
op een soort drielandenpunt, op de grens
van het Sticht Utrecht, het graafschap
Holland en vooral op de grens met het
land van de beruchte heren van Amstel.
De macht en invloed van deze zogeheten
leenmannen waren dusdanig gegroeid dat
zij een serieus gevaar vormden voor de
wereldlijke macht van de bisschop en de
economie van de stad Utrecht. Zo konden
zij bijvoorbeeld illegaal tol heffen bij de
handelsschepen op de Vecht. De naam
‘Vredelant’ van eerst het kasteel en vervol
gens de stad, had een (politieke) intentie
om de vrede te bewaken. Maar vredelie
vend is het er niet bepaald aan toegegaan.
Bij het kasteel werd een kerkje gebouwd
dat later vergroot werd tot de huidige
Grote- of Sint Nicolaaskerk.
Tussen kerk en kasteel ontwikkelde zich
een plaatsje, dat al snel -in 1265- stads
rechten kreeg van de bisschop.
De inwoners kregen hiermee onder meer;
het recht om een markt te houden (en
ontvingen hiermee geld van de kooplie
den), het recht om bepaalde goederen als
eerste te mogen stapelen en verkopen,
vrijstelling van tolrechten van de Vecht,
wat financieel erg gunstig was en het recht
op eigen rechtspraak en wetgeving.
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Stadsindeling
Vreeland is in oorsprong een planmatig
opgezette stad geweest. De versterkte
nederzetting had de vorm van een bastide,
oftewel een rechthoekig stratenplan, met
een centrum/plein (rond de kerk) en
markt. Het bijzondere aan Vreeland is dat
deze straten nog altijd goed herkenbaar
zijn: de Voorstraat-Klapstraat, Breedstraat-Raadhuislaan, Kerkplein-Vossenlaan, Ruiterstraat en Lindengracht.
De ‘grote markt’ lag aan de huidige
Breedstraat -waarvan het laatste deel
sinds 1862 Raadhuislaan heet-, die uitliep
op het kasteel en de Kleizuwe. Om belas
ting te kunnen heffen op goederen werden
deze gewogen bij de waag. Deze stond
rond 1850 nog in slagerij Friskorn aan de
Voorstraat, later De Heus. In 1435 huurde
ene Ricout Simonsz de waag voor een
periode van 21 jaar.
Voor middeleeuwse steden was het ge
bruikelijk om ook enkele stadsboerderijen
(met boomgaarden) binnen de omwalling
te hebben. Dit was ook noodzakelijk om
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in geval van een beleg over voldoende
voedsel te beschikken. Daarnaast werd bij
een stadsaanleg rekening gehouden met
toekomstige groei en waren er dus bewust
open ruimten gehouden. Het is heel
bijzonder, misschien wel uniek, dat deze
van oorsprong open gelaten plekken in
de relatief vroege stadsstichting nog altijd
open zijn en niet in de loop der eeuwen
zijn dichtgebouwd.
Aan het begin van de 15de eeuw werd
de Vechtbocht afgesneden zodat een
rechte en dus snellere vaarweg ont
stond. Vermoedelijk liep hier al een smal
veenstroompje, dat in 1438 uitgediept en
verbreed werd tot de huidige vaarweg.
Het stadje kwam zo in feite op een eiland
te liggen. In 1528-1529 werd kasteel
Vredelant afgebroken op last van Karei
V, die met de stenen de dwangburcht
Vredenburg in Utrecht bouwde. Rond het
jaar 1550 werden de stadswallen langs het
water gesloopt, zodat Vreeland een open
karakter kreeg.

Luchtfoto van de
huidige situatie,
waarop de enorme
uitbreiding aan de
westkant van de Vecht
die tussen circa i960
en 1990 plaatsvond
goed te zien is. (foto
Paul Deelman)
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Op deze plattegrond
van Vreeland in 1619
is duidelijk het nog
steeds bestaande
stratenpatroon te
zien. Aan de overkant
van de Vecht is
Inmiddels ook bebou
wing gekomen en
zelfs de korenmolen
staat op dezelfde plek
als de huidige molen
De Ruiter, (detail
kaart Lucas Jansz.
SInc. Het zuiden ligt
aan de bovenzijde)

De Lindengracht
was vroeger een
belangrijke waterweg
om goederen in de
stad en naar de markt
te brengen. Rechts ligt
de boerderij Sophia's
Hoeve. (colL Beelaerts
van Blokland)

De 17de eeuw tot 1960
In de 17de eeuw werd de huidige Lin
dengracht, die vroeger de Achtergracht
heette, gegraven. Zo konden goederen tot
aan de markt worden gebracht. Nog tot in
de 20ste eeuw werd gebruik gemaakt van
deze functie als transportweg, op het laatst
vooral voor de aanvoer van brandstof
(takkenbossen) voor de bakkers.

Begin 17de eeuw ontstond buurtschap het
Sluisje bij de sluis die toen werd aangelegd
tussen de oude Vechtarm en het Dorsseveen. Zo kon de turf die hier gewonnen
werd vervoerd worden naar de Vecht.
Vreeland had hier belang bij, want er werd
belasting geheven op de vervoerde turf
en een eventuele transportweg buiten het
dorp om zou een verlies van inkomsten
betekenen.
Het aantal huizen in het oude dorp nam
in de loop der tijd toe. Deze werden deels
nieuw gebouwd, deels vervingen zij de
oudere, houten huizen. Ook de overkant
van de Vecht kreeg langzaamaan bebou
wing. Een herberg werd gebouwd langs
het jaagpad met daarnaast een boerderij
en wat huizen. Rond 1750 werd het statige
buiten Schoonoord gebouwd. Ook aan
de huidige Boterweg stonden in de 18de
eeuw al diverse huizen.
Een kleine toevoeging aan de plattegrond
van het dorp betrof de aanleg in 1832 van
een ‘openbare wandeling’ op het grondge
bied van het Plantagehuis (het Jubileumlaantje) en Slotzicht (het Boerenlaan^e). De
laantjes waren een gift van de Ambachts
heer van Vreelsind en de eigenaresse van
Slotzicht aan de inwoners van Vreeland.
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De nieuwbouw aan
het Kerkplein rond de
jaren 30.
(coll. VanMngen)
In 1862 werd het gemeentehuis annex
openbare school gebouwd op een deel van
de weilanden van boerderij het Horkenest.
De Vossenlaan, waaraan de ingang van
de school lag, veranderde in 1928 sterk
van aanzien door de bouw van het eerste
‘nieuwbouwproject’ in Vreeland, de hui
zen nummer 18-32.
De grootste ingreep in de plattegrond van
Vreeland voor de Tweede Wereldoorlog
was de aanleg van de Provinciale weg in
1937-‘39 waardoor in feite het dorp in
tweeën werd gedeeld. Hiertoe werd ook
een deel van de oude Vechtbocht gedempt
en werd het voormalige kasteelterrein
gedeeltelijk afgesneden. Ook werd door de
wegaanleg de oude Vecht naar de Kortenhoefse sluis afgesloten. De sluis verloor nu
zijn functie en werd in 1937 gedempt.
Ook aan de westkant van Vreeland had
de aanleg van de weg en de brug over de
Vecht gevolgen; een aantal huizen aan
Duinkerken werd in 1937 gesloopt. Op
deze plek ligt sinds 1940 de Provinciale
brug met brugwachtershuis, ontworpen
door de beroemde Hilversumse architect
Dudok.
Na de Tweede Wereldoorlog zou een

ontwikkeling starten die het aanzien van
Vreeland in hoge mate zou veranderen:
de bouw van nieuwbouwwijken in de
weilanden ten westen van de Vecht achter
Duinkerken.

De jaren van de wederopbouw
en uitbreiding van Vreeland
Direct na de oorlog telde Vreeland 972
inwoners. Dat aantal groeide gestaag: In
1951 waren dat er 1081, in 1960 1342 in
woners. In 1963 tenslotte, een jaar voor de
samenvoeging met Loenen, telde Vreeland
1407 ingezetenen (ter info: in 2015 ca.
1780). De toename in bewonersaantal was
een gevolg van de toename van het aantal
nieuwbouwwoningen. Net als in vrijwel
alle dorpen en steden van Nederland
verrezen ook in Vreeland na de oorlog
nieuwe woonwijken. Als uitbreidingslocatie werd gekozen voor de lege weilanden
ten westen van de Vecht achter Duinker
ken. Deze landerijen waren eigendom van
de stichting Martens van Seevenhoven uit
Zutphen en van een paar boeren.
Het eerste uitbreidingsplan was het plan
‘Spoorlaan’. In 1957 kocht de gemeente
de Vreelandse laan, de voormalige tolweg
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Brochure waarmee
kopers geïnteres
seerd werden in het
bouwplan Molenvliet
(colt PNagtegaal)

Het Maartenplein en
De Vliet vlak na de
bouw halverwege de
jaren '70. (coil. RHC
Vechten Venen)

tussen Vreeland en Loenersloot. Het eerste
deel van dit smalle pad, dat van Duinker
ken tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal
liep, werd verbreed tot de huidige Spoorlaan.
De grond tussen de Spoorlaan en de Pro
vinciale weg werd eveneens aangekocht
en op dit terrein verrees vervolgens de
eerste na-oorlogse nieuwbouwwijk van
Vreeland.
De straten kregen -op aandringen van de
historieminnende Hans Aalderink van
drukkerij Vreeland- namen uit de vroege
geschiedenis van Vreeland: Hendrik van
Vianden (de bisschop die het kasteel
stichtte), Otto van Schonauwen (Maar
schalk van het Sticht en kastelein van het
kasteel) en Gijsbrecht van Amstel (pandde
en bezette het kasteel in 1279). Eind jaren

’60 kocht de gemeente weilanden ten
noorden van de eerste wijk aan voor het
plan ‘Molenvliet’. Ook nu kregen stra
ten namen die te maken hadden met de
geschiedenis van Vreeland: Niftarlake (de
naam van de gouw), Vredelant, Fetha (het
Romeinse woord voor Vecht, bevaarbare
waterweg) of Sint Maarten (patroonhei
lige van Vreeland). Andere straatnamen
verwezen naar bestaande plekken in dit
gebied, zoals naar de Molenvliet en de
kwekerij Flora et Pomona.
Eind jaren ’80 werd het voormalige
VIV terrein aan de Nigtevechtseweg
vrijgemaakt voor woningbouw.
Hier verrezen 25 woningen aan de dijk en
aan de Vecht, langs de nieuw gecreëerde
weg Vechtoever. Deze huizen werden
opgeleverd in 1990.
In 1992 werden de huizen aan de even
kant van de Singel en aan de Pomonaweg
gebouwd, met aan de overkant van de
Singel een nieuw onderkomen voor
garage EVAB.

Nieuwbouw in het dorp
De grootste verandering in de plattegrond
van Vreeland was natuurlijk de nieuw
bouw aan de overkant van de Vecht. Toch
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Hetechtpaor Van 't
Slot aan het werk in
hun groentewinkel
aan de Lindengracht
Zoals het briefje op de
weegschaal aangeefi,
sloot de winkel haar
deuren op 28 maart.
Vermoedelijk begin
jaren 70.
(col! Veenman)

veranderde in deze periode ook het oude
dorp enigszins van aanzien door nieuw
bouw. Zo werden in 1964 de woningen
aan de oostkant van de Lindengracht -die
tussen de rijweg en de sloot stonden- on
bewoonbaar verklaard, aangekocht door
de gemeente boenen en gesloopt voor
wegverbreding in verband met transpor
ten van en naar Van Leer’s vatenfabriek.
Toen werd ook de Lindengracht doorge
trokken naar de Bergseweg.

levendigheid, de vele activiteiten die er
georganiseerd worden en de saamhorig
heid. Niet voor niets dat dit stadje in 2012
tot een van de ‘Zeven wereldwonderen
van Stichtse Vecht werd verkozen.

Rond 1980 had
Trijntje Hellingwerf
haar winkel aan de
Lindengracht in een
van de huizen die in
dejaren '60 gesloopt
werden.

Tegelijk met de na-oorlogse uitbreidingen
nam het aantal middenstanders af, zoals
in alle dorpen in Nederland het geval was.
Van de tientallen winkeltjes zijn er nog
slechts een paar over. Zo is niet alleen
het aanzien van Vreeland in de afgelopen
50 jaar enorm veranderd, maar ook het
dagelijks leven in het dorp. Wat Vreeland
echter nog steeds uniek maakt is zijn grote

Plattegrondjes van
de ontwikkeling
van Vreeland (door
Myriam Lembeck)
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EEN EEUW GESCHIEDENIS VAN DE
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Horecafamilie Vriens
# 1

Op 26 juli 2012 interviewden Riek Arink
en Aleid Smid van de interviewwerkgroep
George en Joke Vriens, voor velen nog
bekend van het beroemde pannenkoe
kenhuis aan Oud Over met terras aan de
Vecht. Adrianus George Vriens is geboren
op 17 februari 1947 in Utrecht, maar heeft
bijna zijn leven lang gewoond op de Oud
Over 13 in Loenen aan de Vecht. George
komt uit een gezin van zeven personen:
vader, moeder en vijf zonen.

Het eerste telefoon
toestel oan het Oud
Over werd geplaatst
bij de familie Vriens
met telefoonnummer
16. Op de foto links
broer André en rechts
Qeorge.

George was de vierde zoon. Zijn ouders
waren Chris Vriens (geboren 25 juni 1915
in Overmeer, overleden oktober 1981) en
Jo(pie) Kerklaan (geboren 26 juni 1915
in Delfgauw, overleden 1995). De ouders
scheelden 4 uur qua leeftijd met elkaar.
Zijn vader was horecaondernemer en zijn
moeder was huisvrouw en kokkin. George
is al 40 jaar getrouwd met Joke Vriens-den
Boestert. Joke is geboren op 10 juli 1950 in
Hilversum en komt uit een gezin met nog
twee broers. George en Joke hebben twee
zoons: Jeroen en René. Jeroen werkt ook

Riek Arinken Aleid Smid

in de horeca, René heeft een verstandelijke
beperking en heeft al jarenlang ME.
Kunt u ons iets meer over u zelf vertellen?
George: Wij, mijn vier broers en ik, heb
ben vroeger een gelukkige jeugd gehad,
die zich geheel afspeelde rond het horeca
bedrijf van onze ouders. We hadden
allemaal verschillende talenten zoals dat
wel vaker gebeurt binnen grote gezinnen.
De een was goed in leren, de ander kon er
niks van en moest gelijk maar werken en
de anderen konden een beetje leren en een
beetje werken. In ieder geval hielpen we
na schooltijd altijd mee in het bedrijf van
onze ouders.
Joke: George en ik hebben elkaar de al
lereerste keer in het Gooi ontmoet; toen
kende ik alleen zijn naam nog maar en
wist dat hij in Loenen woonde. Ik werkte
destijds als medisch secretaresse bij het
Rooms Katholiek Ziekenhuis. Op een
dag ging een collegaatje van me trouwen
en vierde haar feest hier op Oud Over in
Loenen. Ik was daarbij, maar wist niet wat
George deed en waar hij werkte. Toen wij
binnenkwamen zag ik George bedienen
en hij liet bijna zijn blad met glazen vallen.
Dezelfde avond liet hij mij de tuin zien
en het bedrijf De hortensia’s en rododen
drons waren nog nooit zo mooi geweest
als toen en zo is het begonnen.
George: Net als mijn broers heb ik de
Lagere school doorlopen op de Ludgerusschool aan de Kerklaan. We liepen met
kinderen van Oud Over dagelijks naar
school; met kinderen van Loenen liep
je niet.

Vechtkroniek mei 2015 19

Café Pretoria
rond 1920.
Daarna deed ik de LTS in Breukelen met
specialisatie timmeren en houtbewerking.
Ik had op dat moment geen idee over het
beroep dat ik later wilde uitoefenen. Ik
kon mijn draai in de houtbewerking niet
echt vinden en dus ben ik uiteindelijk toch
terechtgekomen in de horeca. Horeca is
toch spannender en je ontmoet er veel
verschillende en interessante mensen. Ik
heb het vak in de praktijk geleerd.
Voordat ik echt in ons eigen bedrijf ging
werken, heb ik vijf jaar ervaring opge
daan tussen mijn 16de en 21ste bij andere
horecabedrijven. De eerste plek was Hotel
de Nederlanden in Vreeland, destijds
zeer streng en gründlich geleid door Otto
Hartung. Als je even niet oplette, liet hij je
zomaar een gloeiend hete schaal aanpak
ken. Dan paste je de volgende keer wel
twee keer op. Later kwam ik terecht bij
Wildschut in Hilversum, warenhuis De
Bijenkorf in Amsterdam, Restaurant De
Boerderij op het Leidseplein en Ronde
Venen, een groot landhuis aan de Vinkeveense Plassen om verder te leren.
Ik heb geen opleiding als kok gedaan, ik
heb alles thuis en bij deze bedrijven in de
praktijk geleerd.

En doordat ik de vierde zoon was had ik
er ook tijd voor, want ik hoefde gelukkig
niet in militaire dienst.
Wat is de geschiedenis van het horecabe
drijf Vriens?
Op 28 juli 1910 is mijn opa Jan (Johan
nes) Vriens het horecabedrijf met een
Café Hotel annex slijterij gestart op de
huidige locatie Oud Over 13. Mijn vader
was de tweede generatie en wij de derde
generatie. Het bedrijf Vriens was dus een
echt familiebedrijf, dat ruim 100 jaar heeft
bestaan.
Eerst heette het bedrijf Pretoria.
Dat ontstond omdat onze grootvader,
reislustig als hij was, korte tijd naar
Pretoria (Zuid Afrika) emigreerde.
Vanwege de Boerenoorlog kwam hij terug.
Hij was erg enthousiast over Zuid Afrika
en noemde het bedrijf dus Pretoria.
Later werd Zuid Afrika en dus ook de
naam Pretoria vanwege de rassenreUen
minder populair bij de bevolking.
Mijn opa heeft toen besloten in het
vervolg de naam Vriens te gebruiken.
Naast het café was een proeflokaal. Daar
kon je een maatje (2 borrelglaasjes in
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een kruikje) jenever kopen om thuis op
te drinken. Hij had in die tijd ook veel
contact met De Knijper uit Schiedam en
zo kon het gebeuren dat hij aan alle cafés
in de buurt jenever ging verkopen.
Later is hij op dit terrein - waar nu ons
huis staat - een limonadefabriek begon
nen. Daar is hij o.a. begonnen met de
fabricage van, de in die tijd bekende,
‘]oy limonade’, een vruchtensapje en ook
maakte hij ‘Sprite’. Toen hij dat onder de
knie kreeg is hij ook een eigen limonade
gaan maken en jenever gaan bottelen.
Jenever werd in eiken vaten aangevoerd
en door mijn Opa Jan, in zijn eigen ‘Oude
Jan’ jeneverflessen gedaan. Het bedrijf
werd groter toen hij het Agentschap van
Heineken uit Amsterdam kreeg en leve
rancier werd voor de kleinhandel. In het
bedrijf hielp iedereen mee. Mijn grootva
der en grootmoeder hadden 9 kinderen, 7
van zichzelf en 2 aangenomen kinderen.

Etiket vün de'Oude
Jan'jenever.

In de tijd dat mijn opa Jan met de vracht
wagen langs de weg ging om de dranken
te slijten, kookte Oma Gerretje natuurlijk
voor het grote gezin en begon uit pure
liefdadigheid pannetjes soep en ander eten
dat overbleef, langs te brengen bij zieke of
arme mensen in Oud Over en de Glashut.

ZEER OUDE GENEVER

FIRMA VRIENS

Tel. K2943 - 286 — LOENEN A/D VECHT

Ze wist wie er behoeftig was omdat de
mannen van het toen nog arme gedeelte
van Loenen (Oud Over en de Glashut) in
het café een borreltje dronken en dan hun
verhalen vertelden.
Toen mijn ouders in het café gingen wer
ken is het koken doorgegeven van Oma
Gerretje aan mijn moeder. Van lieverlee
werd mijn moeder van een keukenprinses
een uitstekende kokkin en kon je in onze
woonkamer ook een hapje komen eten.
Van deze gelegenheid maakten de nota
belen, maar ook de smulpapen van het
dorp Loenen, ruimschoots gebruik; denk
aan: Kappeyne van de Coppello, familie
Wittert van Hoogland en familie SondaarDobbelman. De familie Sondaar- Dobbelman had ook een huis in Frankrijk en
geregeld namen zij recepten uit Frankrijk
mee (b.v. met wild en paté) en dan ging
mijn moeder deze uitgebreide gerechten
bereiden op een fornuis met vier pitjes
en de pannen op elkaar. Het feit dat mijn
moeder dit deed werd erg gewaardeerd en
wij werden dan voor de gelegenheid uit de
woonkamer gebonjourd en mochten op
onze slaapkamer afwachten tot iedereen
weer vertrokken was.
Wij hielpen vanaf de lagere school altijd
na schooltijd mee om jeneverflessen om
te spoelen en de etiketten er af te weken.
Daarna konden we de literflessen weer
voltappen.
Die flessen werden weer verkocht aan de
kleinhandel in Loosdrecht en Hilversum.
Ook met partijen en recepties moest
iedereen meehelpen. Of je wilde of niet, of
je nou 12 of 15 jaar was, moeder drukte je
dan een schaal bitterballen in je hand en
je werd vriendelijk, doch dringend de zaal
binnengeduwd om uit te delen.
Toen hier in de buurt meer activitei
ten ontstonden, zoals zeilwedstrijden
in Loosdrecht, moesten mensen vaker
overnachten. Mijn ouders zijn toen, nadat
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de kinderen meer en meer uit huis gingen,
een hotel gestart met negen kamers. Onze
ouders stonden nooit hun slaapkamer
af voor gasten, maar als er gasten waren
moesten wij in de badkamer slapen.
Gasten betaalden toentertijd fl. 20,- per
nacht met ontbijt en kwamen van heinde
en verre; ook uit Duitsland. Dus met alles
erop en eraan verdienden ze een aardig
centje aan de gasten die, ondanks dat de
kamers klein waren en alleen maar koud
water hadden, toch bleven terugkomen.
De enige concurrentie van ons was Hotel
Nooitgedacht in Loosdrecht en dus moest
mijn moeder creatief zijn. Ze bedacht
zestig jaar geleden het ontbijtbuffet.
Gasten konden hun eigen spullen van een
grote tafel uitkiezen. We serveerden ham
en kaas op borden, verse sinaasappelsap
en extras als tomaten, komkommers en
bieslook. Voor die tijd was dat uniek en
dat vonden de gasten prachtig.
Uiteindelijk hebben mijn ouders van het
bedrijf Vriens ook een trouwlocatie kun
nen maken, dat hebben wij daarna j aren
kunnen voortzetten. In de tijd van mijn
ouders werd er ook uitgebreid gekookt.
Dit was toen een mooie maar ook bijzon
dere tijd, er was veel contact met de inwo
ners van het dorp. We hadden ook twee
jaar lang de Jehova’s in een aparte ruimte
met een eigen ingang met de naam ‘Het
Zaaltje’, los van het café. Later kwam ook
de Art. 31 gemeente met o.a. de vooraan
staande mensen van Fouragehandel Grif
fioen kerkdiensten houden. Mijn moeder
was erg blij met deze prima klanten, want
na afloop stonden keurig de kopjes in de
keuken, waren de tafels afgenomen en de
stoelen aan de kant. Sander Griffioen zijn
vader noemde destijds onze locatie ‘De
Bierkerk’.
Op een dag vroeg onze vader aan zijn vijf
zonen, welke zoon of zonen het bedrijf
wilden overnemen. Je moetje ook voor
stellen dat we naast onze eigen activiteiten

altijd hadden meegeholpen in het bedrijf,
dus we kenden het klappen van de zweep
heel erg goed.
De oudste zoon Jan werkte bij Ballast
Nedam en ging regelmatig voor het werk
naar Saoedi-Arabic, de tweede zoon Jaap
werkte als slager, de derde zoon John
was ingenieur en de jongste zoon André
werkte bij een bank. Uiteindelijk heb ik
het bedrijf van mijn ouders overgenomen
met, in het begin, de hulp van mijn jong
ste broer André die de financiën deed.
Vanaf onze start was het niet gelijk een
prettige situatie. De samenwerking met
mijn broer liep niet echt prettig en we
hebben een tijdje op de rand van een
faillissement gelopen. Ook moesten we
financieel voor onze ouders zorgen, want
zij hadden geen pensioen. Nadat André en
ik uit elkaar zijn gegaan ging het allemaal
beter. In 1972 ben ik met Joke getrouwd
en in 1977 hebben wij het bedrijf van
onze ouders definitief overgenomen. Mijn
ouders zijn uiteindelijk gestopt toen ze
65 jaar waren. Dat was moeilijk, want zij
leefden voor en in de horeca en waren
gewend leiding te geven. Ze hebben eerst
in de Hoedemakersgang gewoond en zijn
later naar de Mijndensedijk verhuisd.
Joke; Ik vond het in het begin toen ik bij
het bedrijf ging werken niet zo leuk. Je
moest natuurlijk doen hoe mijn schoon
ouders het hadden bedacht. Er was weinig
ruimte voor eigen inbreng en daarbij

Opa's vrachtwagen
tijdens het feest van
WOOjaarLoenen.
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kwam dat ik uit de medische hoek kwam,
waar ik een hele andere manier van
werken gewend was. Daarbij kwam ik uit
een gezin waar niet gedronken werd. Dus
bijvoorbeeld jenever en stamgasten die
een borreltje te veel op hadden, was voor
mij volkomen nieuw. En waar ik ook erg
aan moest wennen, was dat er continu
opdrachten werden gegeven die moesten
worden uitgevoerd. Tegenspraak werd
niet geduld. Ik deed bijvoorbeeld met
Mevrouw Van Schaik jarenlang de hele
schoonmaak van het bedrijf overdag en
s avonds hielp ik mee in het bedrijf. En
dat alles terwijl mijn hart op het medische
vlak lag. Toen onze eerste zoon geboren
was en mijn schoonmoeder wilde dat ik
ondanks het kind gewoon doorwerkte
in het bedrijf en de box maar in het café
moest zetten, ben ik in opstand gekomen
en dat werkte de sfeer niet in de hand.
Maar ja, die situatie ligt nu ver achter ons.

Hotel Café Restaurant
Vriensindejaren '50.

Zag het perceel en de omgeving er toenter
tijd hetzelfde uit?
George: In de tijd van mijn opa en oma
was de Vecht vies en in Loosdrecht was
watersport, hier niet. De landhuizen wa
ren nauwelijks bewoond, want je kon geen
raam opendoen van de stank.
Het perceel van toen was heel anders dan
het er op het moment uitziet. Het huis van
nu was de limonadefabriek en daar zat een
garage aan vast. Dat is destijds gesloopt.
Het achterste gedeelte was het hotel.

Nadat het gebouw fabriek was, werd er
eerst een feestzaal gebouwd. Veel later
hebben wij de erker aangebouwd.
Aan de voorkant was ooit het hotel met
een zadeldak en later kwam er, om meer
ruimte voor de hotelgasten te maken, een
mansardekap bovenop.
Nadat in 1960 de waterpolitie hier naast
het terrein was gestopt met haar boten,
zijn mijn ouders voorzichtig begonnen om
een terras te maken met 4 tot 6 stoeltjes.
Ondertussen hadden wij ook drie huisjes
aan de Hoedemakerssteeg kunnen kopen
van de familie Elema.
Had de horecaonderneming Vriens
concurrentie van andere bedrijven in
de omgeving?
Tussen 1945 en 1972 was er erg veel con
currentie voor ons bedrijf. Zo had je het
Raadhuis van Cronenburg, een Hotel Café
Restaurant, dat eigendom was van mijn
tante, de zuster van mijn vader. Je had ook
Het Koetshuis van de dames Schiltmeijer,
hele actieve dames. In Nieuwersluis aan
het grachtje was Café Kersten en De
Kampioen (later Het Stoute Soldaatje, nu
Ome Cees) en aan de Bloklaan was er De
Nieuwe Brug van de familie Tekstra.
Het was leuk die concurrentie want je
moest van alles verzinnen om speciaal
te zijn. En dat ging op een sprankelende
vooruitstrevende manier.
’s Winters als het stil in het dorp was
hadden wij vanuit de Hervormde Kerk in
‘het Zaaltje’ regelmatig een sociëteit onder
leiding van Kasper Jansen uit Oud Over.
Het feit dat ze bij ons kwamen was eigen
lijk heel bijzonder, want wij waren rooms.
Als wij dan uit school kwamen en nadat
we de koffie geserveerd hadden, mochten
wij meedoen met sjoelen, dammen, ballen
gooien en zaklopen en dat was natuurlijk
heel vooruitstrevend. Immers een roomse
jongen die praat met een hervormd meisje
was toen niet normaal.
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En zo hadden wij wel meer bijzondere
bijeenkomsten, want in die tijd was het
verenigingsleven op zijn hoogtepunt.
Elk horecabedrijf had eigenlijk zijn eigen
specialiteit; die van ons was tot 1960 het
biljart met de biljartvereniging. Soms werd
er rond de kerst gebiljart om prijzen, zoals
levend wild. Dat werd door jagers van
Oud Over verzameld (eenden, fazanten,
kippen en konijnen) en die werden in een
kooi boven op het biljart gezet. En dan
was bijvoorbeeld de 1ste prijs een fazant,
de 2de prijs een konijn en de 3de prijs een
kip. En dan werd er vervolgens een poule
samengesteld en gebiljart om levend wild.
Hoe hebben uw ideeën in het bedrijf door
dejaren heen vorm gekregen?
Ik had vanaf het begin dat ik in ons
bedrijf werkte veel ideeën hoe het anders
kon, maar kreeg niet echt de ruimte om
veranderingen door te voeren. Ook gingen
veranderingen heel erg snel binnen het
bedrijf. Op een dag besloten mijn ouders
rond 1960 het Café Biljart te veranderen
in Café Restaurant.
Die verandering werd een hele opstand
binnen de familie, maar ook binnen het
personeel en in de omgeving. Iedereen
moest daar erg aan wennen, ook de bil
jartvereniging, de bridgeclub, de schaak
club, de ijsclub en de Plattelandsvrouwen,
want ze waren ineens hun plek kwijt. In
de buurt had je natuurlijk ‘Ons Huis’ voor
grotere partijen, dus daar vertrokken vele
clubs toen naar toe.
Wel bleven de kleinere partijen bij ons.
Toen Joke en ik later de leiding over het
bedrijf hadden, gingen we ons bedrijf
steeds aanpassen aan de behoefte.
Het water van de Vecht werd schoner, er
kwamen meer bootjes, mensen wilden
graag op een terras zitten, je maakte een
leuke tuin enz.

Wat eerst binnen in het restaurant ge
beurde ging steeds meer naar buiten. Eerst
10 stoelen, later 130. We hadden bootjes
voor de verhuur en er werden ook steeds
meer partijen op het terras gehouden. We
hadden rekjes met borden en serveerden
complete maaltijden en dat allemaal wan
delend tussen de voorkant van Oud Over
naar de Vecht. Dat was een heel getippel.
De drankjes gingen we later uit een speci
aal schuurtje serveren.
We zijn altijd in geweest voor leuke ont
wikkelingen en leuke aanvragen.
Zo kregen we het bericht dat de vaarkrant
De Schuttevaer dagtochten per rondvaart
boot ging organiseren van Utrecht naar
Loenen. Zij vroegen ons naar de moge
lijkheid om voor hun gasten bij ons een
drankje en lunch te kunnen gebruiken.
Dat liep goed: op een dergelijke boot zaten
80 mensen. Ook hadden we afspraken met
Molenkamp die bij ons stopte met koetsen
en bruidsparen en natuurlijk werden dan
ook de huwelijksfeesten hier gegeven. Het
is wel bijzonder dat ouders die hun brui
loft bij ons vierden, later ook hun eigen
kinderen begeleidden als zij ook weer hier
terecht kwamen voor hun feest.
Het was erg gevarieerd allemaal en hard
werken, maar een hele leuke tijd.
In 1980 zijn Joke en ik langzaamaan be
gonnen met het serveren van pannenkoe
ken. Dat kwam eigenlijk omdat de aan
loop heel groot werd. Om 09.00 uur waren
we de tafels al aan het dekken voor de
partijen ’s avonds en om 10.00 uur begon
het terras al te lopen. Daarom besloten we
later helemaal over te gaan van restaurant
tot een speciaal pannenkoekenrestaurant.
We hadden toen ook veel personeel nodig.
Net als bij onze ouders om schoon te
maken en te helpen bij partijen. Partti
mers, maar in de keuken hadden we een
vaste chef-kok en een tweede man. In de
zomers werkten we veel met scholieren.
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Het bomvolle terras
van Vriens wasjaren
lang de pleisterplaats
voor iedereen die over
de Vecht voer.
Hebben er bijzondere, leuke en minder
leuke gebeurtenissen plaatsgevonden bin
nen uw bedrijf?
Er is hier door de vele jaren heen natuur
lijk heel er veel gebeurd. Voornamelijk
leuke gebeurtenissen. Een van de op
vallende gebeurtenissen was o.a. toen
Linda de Mol die op Oud Over nummer
5 woonde, haar eerste zoon verwachtte.
Eotografen waren hier op het terrein al
een week van tevoren aan het posten,
om maar niets te hoeven missen. Eleel
Oud Over was toen voor auto’s afgesloten
vanwege de journalisten. Ook hadden
we door de jaren heen regelmatig vele
bekende persoonlijkheden over de vloer.
Zij dronken een drankje en aten een
hapje, sommigen zelfs wekelijks. In de tijd
van mijn ouders bijvoorbeeld Kappeyne
van de Coppello en de familie SondaarDobbelman en in onze tijd waren dat o.a.
Louis Neefs, Bassie & Adriaan, Marco
Bakker, Martine Bijl, Linda de Mol en
Aad van den Heuvel.
Ook zijn er ooit tv opnames gemaakt voor
het programma Sergeant Meijer voor de
VPRO. Maar jaarlijks terugkerend, was er
met de Kerst altijd een Kerstman en Sin
terklaas hoorde natuurlijk ook tot de vaste
gasten, met een middag voor de kinderen
van het dorp met een tekenwedstrijd. Al
dit soort activiteiten bedachten Joke en ik
altijd samen.

Wat is het verschil in werken geweest
tussen vroeger en de laatste tijd?
In de 100 jaar dat het bedrijf heeft bestaan
is er natuurlijk heel veel veranderd. Van
een café annex slijterij naar een pan
nenkoekenrestaurant met terras. Vroeger
was het in mijn ogen minder gestrest. De
mensen waren gewoon, vrolijk, leuk en
niet ingewikkeld. Nu is het publiek over
het algemeen veel moeilijker en liggen
de eisen veel hoger. Je moest je als bedrijf
door de jaren heen ontwikkelen, want
anders overleefde je niet. En dat betekent
dat de ene keer een ontwikkeling leuker is
dan de andere. Iedere keer veranderen de
tijden, de wensen en de mentaliteit en op
die golven moet je meegaan.
Ik heb 45 jaar en mijn vrouw 40 jaar in
het bedrijf gewerkt, dus hebben we heel
wat golfbewegingen meegemaakt.
Denk alleen al aan de prijzen van de
consumpties, die lagen door de jaren
heen tussen de f 0,50 en € 2,20.
Maar we hebben wel tot 2009 met veel
plezier gewerkt, er veel voldoening
uitgehaald, ook al was er weinig vrije tijd
voor bijvoorbeeld hobby’s en het vereni
gingsleven. Geld was nooit onze drijfveer.
Immers je moet alles aan het einde weer
teruggeven; alles is geleend.
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Post-perikelen in Loenen
AAN HET BEGIN VAN DE 19''^ EEUW
W

Tegenwoordig krijg je nog maar zeer
zelden een brief maar er is een tijd geweest
dat het brievenverkeer, ook in het leven
van gewone mensen, een belangrijke rol
speelde.
Oorspronkelijk was het vooral iets voor
koningen, koop- en krijgslieden maar aan
het begin van de 19de eeuw veranderde
dat. De Fransen hadden bij hun vertrek uit
ons land een aantal straatwegen achter
gelaten waardoor het vervoer aanzienlijk
eenvoudiger was geworden dan voorheen.
De mens werd mobieler en had bovendien
in de meeste gevallen leren lezen en schrij
ven. Communicatie over grotere afstand
werd mogelijk en doordat Nederland één
land was geworden, ook nodig.
Aan het eind van de 18de eeuw werd er
op de belangrijke route Amsterdam Utrecht nog maar twee keer per week een
postdienst gereden maar dat aantal werd
nu snel groter. In 1819 werd als nieuwste
ontwikkeling een sneldienst van Amster
dam naar Breda geopend die de rit binnen
een etmaal aflegde. Om 8.00 uur vertrok
de diligence uit Amsterdam, om 11.00 uur
was ze in Utrecht, om 17.00 uur werd
Gorinchem aangedaan en 0.00 uur
bereikte men Breda.
De plaatsen die niet aan zo’n hoofdroute
lagen profiteerden veel minder van de ver
beterde communicatiemogelijkheid. De
post uit Vinkeveen werd bijvoorbeeld tot
in de jaren 1830 tweemaal per week door
een bode te voet naar Loenen gebracht
vanwaar verder transport per diligence
plaatsvond.

Wim van Schalk

De overheid realiseerde zich al in 1807 dat
het brievenverkeer belangrijk zou gaan
worden en hield middels de Postwet van
dat jaar het monopolie op het brieven
verkeer tot 1000 gram in eigen beheer.
Dat was, dankzij de hoge tarieven die
werden berekend, een zeer winstgevende
zaak. Winst voor de overheid betekende
voor het publiek een dure dienstverlening
die, blijkens de vele kritiek, ook nog eens
slecht uitgevoerd werd. Natuurlijk leidde
dat ertoe dat mensen steeds vaker pro
beerden hun post via andere vervoerders
(trekschuit!) op de gewenste bestemming
te krijgen of door er bijvoorbeeld voor te
zorgen dat hun brief zwaarder woog dan
1000 gram het overheidsmonopolie te
omzeilen. Die ‘sluyckerijen’ stonden de
winstgevendheid van de overheidspost
echter niet noemenswaardig in de weg.
Voorbeeld van een
"sluyckery" (Gravure van
FLSierig in de Camera
Obscura).
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Kadastrale
situatie van floserust
en omgeving.
De post was een belangrijke voorziening
waarvan de organisatie aan de verande
rende eisen van de tijd moest worden aan
gepast. Ten gevolge van een van die reor
ganisaties moest de Loenense brievenbus
(ook wel bos of kast genaamd) verplaatst
worden. Waar die oorspronkelijk stond is
niet na te gaan, maar met ingang van het
jaar 1827 moest de bus aan de doorgaande
weg staan waar de post makkelijk door de
postwagen opgehaald en afgeleverd kon
worden. En dat had nogal wat voeten in
de aarde.

Diefstalgevoelige paal
De postdistributeur, Jan Hendrik Hoogbruijn, was er snel klaar mee. Hij liet op
zijn terrein aan de Straatweg een houten
paal slaan waaraan de bus werd opgehan
gen. Om de problemen die vervolgens
ontstonden te begrijpen is het goed de
toenmalige situatie in ogenschouw te ne
men. Hoogbruijn was een zeer bemiddeld
koopman: hij woonde op de buitenplaats
Roserust, nu Dorpsstraat 19-21. Daarbij
hoorden toen de percelen nrs. 429 t.m.
436 en ook nr. 397 op bijgaande kadasterkaart. Op die kaart is ook te zien dat
de brievenbus, die waarschijnlijk ergens

in de buurt van de koepel (nr. 432) aan
de Straatweg stond, toch wel een eind
buiten de bebouwing van het dorp terecht
gekomen was.
De houten paal-met-bus was een diefstal
gevoelige oplossing waar men in het dorp
niet enthousiast over was. De Loenenaren
voelden er niets voor om kostbare zaken
op deze wijze te versturen.
Burgemeester Sanderson liet dat op 28 ja
nuari aan de Gouverneur van de provincie
Utrecht weten (de post was immers een
overheidszaak) en gaf in overweging om
ofwel iemand aan de weg te zetten om de
poststukken persoonlijk af te geven en in
ontvangst te nemen ofwel, met name voor
de nachtelijke ritten, de bus bij het tolhek
bij het logement van Evert van Beusekom,
het huidige Rijksstraatweg 113-115
(‘Tupperware’), te plaatsen. Tegenover dat
logement stond, op de plaats waar zich nu
het terras van horecagelegenheid De Heeren bevindt, een stal van waaruit ook de
toenmalige tolboom dag en nacht bediend
werd. Om de veiligheid helemaal te ver
zekeren zou de brievenbus zelfs geplaatst
kunnen worden in het vertrek van degene
die s nachts dienst had.
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Waakhond
De gouverneur was het daar klaarblijkelijk
mee eens en reageerde voortvarend. Op
3 februari deelde hij aan Hoogbruijn mee
dat hij bepaald had dat de brievenbus
bij de stal aan het tolhek geplaatst moest
worden. Kennelijk dacht de gouverneur
dat daarmee de kous af was. Hoogbruijn
zag aankomen dat hij daarvoor dan extra
kosten zou moeten maken en liet het niet
op zich zitten. Hij reageerde op 9 februari
met een aantal bezwaren. De gemeente
schoot volgens hem tekort in haar surveillancetaak tegen vandalisme, de distributie
van de post leverde hem niet zoveel op dat
hij extra kosten kon maken voor het ver
plaatsen van de brievenbus en de dienst
verlening bij de tolboom liet ook te wen
sen over. Bovendien had hij een creatieve
oplossing bedacht voor het vandalisme.
De brievenbus zou op zijn plaats blijven

maar daarnaast zou, binnen een stevig
hek, een grote hond geplaatst worden. De
gouverneur stuurde deze reactie door naar
Sanderson die er uiteraard direct werk van
maakte. Op 13 februari herhaalde hij het
standpunt van de gemeente en benadrukte
dat de kleine vergoeding die eventueel
aan de beheerder van het tolhek betaald
zou moeten worden niet opwoog tegen de
grotere veiligheid van deze plek.
Kennelijk had de gouverneur tijd nodig
om over deze zaak na te denken. Tot 3
mei 1827 bleef het stil. Op die datum
ontving Sanderson een schrijven waarin
de gouverneur nog eens navroeg hoeveel
de verplaatsing van de bus precies zou
gaan kosten en welke vergoeding aan de
pachter van het tolhek betaald zou moeten
worden. Ook wilde hij weten hoe men
dacht aan het benodigde geld te komen.
De burgemeester, allang blij dat hij weer

Het plein voor
het Roodhuis van
Kronenburg met een
wachtend rijtuig voor
de tolboom. Dit was
de eerste door de
burgemeester voorge
stelde locatie voorde
brievenbus, (prent van
RJ. Lutgers)
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De stalhouderij beho
rende bij het Rocdhuis
van Kronenburg waar
rond 1840 de tolboom
gevestigd was. Hier
op de hoek kwam
uiteindelijkdeindit
verhaal beschreven
brievenbus,
(coll. W.Mooijj
iets.hoorde, antwoordde meteen dat Van
Beusekom bereid was toe te staan dat de
bus ofwel aan de muur van de stal van
zijn logement bevestigd zou worden ofwel
geplaatst zou worden in het kamertje van
de nachtwaker dat bij de stal hoorde. Voor
wat betreft de geldelijke vergoeding was
Van Beusekom bereid met een kleinigheid
genoegen te nemen en dit over te laten aan
de beleefdheid van de distributeur.
De gouverneur was waarschijnlijk nogal
onder de indruk geraakt van Hoogbruijn;
hij was geïnteresseerd maar nog niet over
tuigd. Op 8 mei 1827 vroeg hij nog eens
opheldering omtrent de vraag hoeveel de
verplaatsing nu precies zou gaan kosten
en waar het geld vandaan zou moeten
komen.
Sanderson rook succes: op 14 mei kon hij
terugschrijven dat de kosten bij de duurste
oplossing niet meer dan drie gulden zou
den bedragen en dat de distributeur, die
“alhier eigendommen en een goed bestaan
heeft” wel in staat moest worden geacht
die kosten voor zijn rekening te nemen.
Het alternatief voor hem was immers dat
hij zijn eigen huis zou moeten openstellen
voor postdoeleinden.

Op 15 mei kwam het verlossende ant
woord: Gouverneur Van Tuyll van Serooskerken beschikte aldus met argumenten
gesterkt dat het voorstel van de gemeente
Loenen moest worden uitgevoerd. De
brievenbus zou geplaatst worden bij de
stal van het logement van Van Beusekom.
Aldus geschiedde.
“Het duurt even maar dan heb je ook wat”,
zouden we tegenwoordig zeggen.

BRONNEN:
1
2
3

Archief gemeente Loenen 1819-1943, nr. 50 en nr. 84
Brink, dr.G.A.BJ. ten, De Geschiedenis van het Postvervoer,
Bussum 1969
Hogesteger, Dr. G.,Van lopende bode tot telematica, geschie
denis van de PTT in Nederland, Groningen 1989
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Het dorp Loenersloot
Stanny Verster

Niet alleen kasteel Loenersloot, maar
ook het dorp Loenersloot kent een rijke
geschiedenis, die ver teruggaat in de tijd.
Het kasteel is eeuwenlang gezichtsbepa
lend geweest voor Loenersloot, maar hoe
verhield het dorp zich tot het kasteel en
tot de gerechten in de omgeving? Hoe
verliepen de grenzen? Hoe zat het met de
rechtspraak? En wat is er te zeggen over de
vele veranderingen in de vorm van herin
delingen waarmee Loenersloot in de loop
der tijden te maken heeft gehad?
Zoals in het artikel over kasteel Loe
nersloot in de vorige Vechtkroniek is
vermeld, komt Lonaralaca, zoals Loe
nersloot oorspronkelijk werd genoemd,
in de vroege middeleeuwen al voor in
het goederenregister van de Utrechtse
bisschop. Uit dat register blijkt ook dat
er aanvankelijk sprake was van een zeer
bescheiden lintbebouwing op de rechter
oeverwal. Er wordt aangenomen dat de
uit de 13de eeuw daterende slotkapel, die
naast het tegenover het kasteel liggende
rechthuis werd gebouwd en in de 18de
eeuw werd afgebroken, een reden zou
kunnen zijn voor het ontstaan van een
dorp. Hoe dan ook, uit de beschrijving
van het leen dat Splinter in de 14de eeuw
ontving blijkt, dat de tegenover het kasteel
gelegen polder en de bebouwing aan de
overzijde van de Angstel daarbij inbegre
pen waren. Na 1798 was het gedaan met
de heerlijke rechten van de kasteelheer,
maar tot de op dag van vandaag wordt er
grond van het kasteel verpacht aan boeren
uit de omgeving.

Rechtspraak
Vanouds vormden de drie gerechten'
Loenersloot, Oukoop en Ter Aa gezamen
lijk een ambachtsheerlijkheid.^ Wanneer
de koppeling van de genoemde gerechten
tot stand is gekomen, is niet bekend, maar
als men afgaat op omschrijvingen van
de beleningen van het huis en hofstede
te Loenersloot zijn er aanwijzingen dat
de combinatie van de gerechten reeds
vroeg in de middeleeuwen moet hebben
plaatsgehad.
Tot in de 16de eeuw werd in de gerechten
Loenersloot, Oukoop en Ter Aa de lokale
rechtsmacht volgens het buur- of buren
recht uitgeoefend. Aan de rechtspraak
konden in principe alle inwoners van
het dorp onder voorzitterschap van de
schout deelnemen. In dit burenrecht hield
men zich bezig met de eenvoudige, lage
rechtspraak, die niet verder reikte dan de
behandeling van boetes en civiele kwesties
en het op rechtsgeldige wijze vastleggen
van rechtshandelingen zoals bijvoorbeeld,
testamenten, openbare verkopingen, over
drachten en hypotheken van onroerend

Kasteel Loenersloot,
litho van
J. Christemeljer
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Hetrechthuis
tegenover küsted
Loenersloot. (coll.
Stichting Kasteel
Loenersloot)

goed. Daarnaast had het college zekere
bestuurlijke bevoegdheden.
De bestuurlijke en gerechtelijke organi
satie van de drie genoemde gerechten
onderging een verandering in het jaar
1532, toen Melis van Amstel van Mijnden,
de toenmalige eigenaar en bewoner van
kasteel Loenersloot, aan keizer Karei V
verzocht om het huurrecht te vervangen
door het schepenrecht. Het probleem van
het huurrecht was namelijk dat ‘buren
geen eed hoefden af te leggen. De am
bachtsheer kreeg met het schepenrecht het
recht om naast de schout (als voorzitter)
een college van vijf beëdigde schepenen
aan te stellen, waarvan er jaarlijks twee of
drie werden vervangen. Voor de functie
van schepen mocht alleen uit de ‘verstandigsten’ van de betreffende gerechten wor
den gekozen. Door de geringe populatie
werden echter vaak dezelfde personen tot
schepen gekozen.
De gang van zaken was nu als volgt: de
ambachtsheer benoemde de schout; hij
nomineerde de schepenen en nam de ge
kozenen de eed af Het college hield geen
vaste zittingen, maar kwam bijeen als er
zaken geregeld moesten worden. Volgens

voorschrift moesten er wel vier open
rechtsdagen per jaar worden gehouden
waarop naast reguliere bestuurlijke kwes
ties aan partijen de mogelijkheid werd ge
boden om te procederen. De schout werd
beschouwd als de plaatsvervanger van
de ambachtsheer; de schepenen werden
gezien als vertegenwoordigers van de hele
dorpsgemeenschap. De hier geschetste
situatie heeft van 1532-1798 geduurd en
heeft in die periode geen aantoonbare
veranderingen ondergaan.

De Bataafse Republiek
Als gevolg van de Bataafse Revolutie van
1795 en de komst van de Fransen kwam er
een einde aan de Republiek der Verenigde
Nederlanden. In de geest van de beloofde
‘vrijheid, gelijkheid en broederschap, brak
er met de Bataafse Republiek een nieuwe
tijd aan, die werd gekenmerkt door een
reeks van opeenvolgende staatsregelin
gen die ook voor de plattelandsbesturen
ingrijpende gevolgen had. De bewoners
mochten voortaan conform de revoluti
onaire soevereiniteitsgedachte hun eigen
vertegenwoordigers kiezen. Uit dezelfde
gedachte vloeide ook de bevoegdheid
voort om zich met andere gerechten te
combineren of zich af te splitsen.
In het geval van Loenersloot, Oukoop en
Ter Aa kwam het in 1798 tot een splitsing
waarbij Loenersloot en Oukoop werden
gecombineerd met Abcoude en Baambrugge, en Ter Aa werd samengevoegd
met het aangrenzende Nieuwersluis.
Een uitvloeisel van de nieuwe wetgeving
was dat de nieuwe combinaties van ge
rechten voortaan ‘gemeenten werden ge
noemd. De schout en schepenen werden
uit hun functies gezet en vervangen door
een gemeentebestuur waarin de nieuwe
ambtsdragers municipaliteitsleden werden
genoemd. Bovendien behoorden ook de
heerlijke rechten van de ambachtsheren
vanaf toen tot de verleden tijd. Andries
Strick van kinschoten, die het kasteel in

Vechtkroniek mei 2015 31

De Rijksstraatweg en
Kasteel Loenersloot
door D. Verrijk, derde
kwart 18de eeuw.
lo zag de omgeving
er dus uit ten tijde
van samenvoeging
van Loenersloot en
Oukoop bij Abcoude
enBaambrugge
in 1798. (afb.
Sothebys)
1772 kocht en er in hetzelfde jaar mee
werd beleend, heeft dus nog een tijd van
deze heerlijke rechten gebruik kunnen
maken.
De nieuwe situatie leidde tot een enorme
chaos. Daaraan kwam in 1801 een einde
toen in een staatsregeling werd bepaald
dat de plaatselijke besturen hun onaf
hankelijkheid van bestuur en wetgeving
herkregen. In Loenersloot, Oukoop en Ter
Aa haastte men zich om de situatie van
voor de Bataafse Omwenteling te herstel
len. Ook de schout en schepenen werden,
voor zover nog in leven en geïnteresseerd,
in hun functies hersteld.

Het koninkrijk Hoiiand
In 1806 werd Holland een koninkrijk on
der Napoleons broer bodewijk Napoleon.
In 1810 werd het koninkrijk echter ingelijfd bij het Franse keizerrijk en werd hier
de Franse bestuursorganisatie ingevoerd,
waarbij de scheiding tussen de plaatselijke,
rechterlijke macht en het administratieve
bestuur een feit werd. Het hoofd van het
gemeentelijk bestuur werd een ‘maire.’
In Loenersloot, Oukoop en Ter Aa betrof
deze verandering de voormalige schout.
Uit afzonderlijke registers van de burger
lijk stand van de genoemde gemeenten
heeft men echter op kunnen maken dat de
schout korte tijd na het in werking treden
van de nieuwe maatregel is vervangen
door drie afzonderlijke ‘maires’, voor elk
van de genoemde gemeenten afzonderlijk.
Maar ook deze situatie bleek niet van

lange duur. De ontstane verzelfstandi
ging van Loenersloot, Oukoop en Ter
Aa werd weer teniet gedaan door een
nieuwe samenvoeging. Ditmaal werden
de genoemde dorpen met Loenen en
Nieuwersluis (Loenen Stichts), Nieuwer
ter Aa, Loenen-Kronenburg (Loenen Hol
lands) en Mijnden gecombineerd tot de
gemeente Loenen.
Ook deze combinatie heeft slechts zes jaar
bestaan doordat in 1816 een provinciale
regeling voor plattelandsgemeenten tot
stand kwam, waardoor met ingang van
het jaar 1818 een autonome gemeente
Loenersloot werd gevormd, bestaande uit
de drie voormalige kernen van het gerecht
Loenersloot, Oukoop en Ter Aa.
Het wapen van
Loenersloot wordt
al in de 13de eeuw
genoemden werd
tot beginjaren 1940
gevoerd: In goud een
SintAndrieskruis van
keel. Het schild ge
dekt met een gouden
kroon van 3 bladeren
enlparelpunten.
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Het bestuur van de nieuwe gemeente
Loenersloot bestond toen uit de schout en
vier gemeenteraadsleden.

Van provinciaal naar
landelijk reglement
In 1825 werd het provinciaal reglement
vervangen door een landelijk reglement,
wat tot gevolg had dat de eeuwenoude
benaming schout’ werd vervangen door
die van burgemeester. Verder bestond
het gemeentebestuur voortaan uit een
burgemeester, twee assessoren en een
gemeenteraad.
Aangezien de bemoeienis van de raad met
zaken van het dagelijks bestuur kwam te
vervallen, lag de feitelijke bestuursmacht
vrijwel geheel in handen van het college
van burgemeester en assessoren.
Tot 1828 bestond het grondgebied van de
gemeente Loenersloot uit delen die los van
elkaar waren gelegen. Na een grondruil
met Loenen en Ruwiel werd Loenersloot
een geheel, maar wel met grillige grensverlopen.
Omdat Loenersloot ondanks de genoem
de grensverbeteringen wat inwonertal be
Links: de situatie voor
1828 met drie af
zonderlijke gedeelten
Loenersloot-OukoopTerAa, rechts de
nieuwe gemeente
Loenersloot na de
herindeling.

treft (de bevolking bestond in 1849 uit 320
personen) een van de kleinste Utrechtse
gemeenten bleef, lag het voor de hand
dat het dorp regelmatig werd genoemd in
verband met gemeentelijke herindelingsplannen van de provinciale overheid. In
1829 bestond het voorstel van Gedepu
teerde Staten van Utrecht om Loenersloot
samen met Breukelerwaarde, Nieuwer Ter
Aa, Portengen Noordeinde, Oukoop en
Ruwiel in een nieuwe gemeente te laten
opgaan. Soortgelijke plannen bestonden er
ook weer in 1849, maar ook deze plannen
gingen niet door.

Herindeling
Ook na de invoering van de nieuwe
gemeentewet in 1851 heeft Loenersloot
enkele malen te maken gehad met reorga
nisatieplannen t.a.v. haar territorium. Het
plan om Loenersloot en Loenen samen te
voegen dateert uit 1863, maar het voorstel
stuitte op felle tegenstand van de bewo
ners van Loenersloot, die hun zelfstandig
heid wilden behouden en zich hiervoor
beriepen op historische gronden.
Anders lag het in 1882, toen de inwoners
van Loenersloot op grond van toene-
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mende belangenverstrengeling met de
buurgemeente Ruwiel wensten te wor
den verenigd. Beide gemeenten bezaten
geen officieel gemeentehuis. Loenersloot
vergaderde in een kamer van het logement
aan de Portengense brug, dat vanouds ‘t
Regthuis werd genoemd, terwijl Ruwiel
haar vergaderingen hield in een kamer
van de herberg aan dezelfde Portengense
brug. Beide gemeenten deelden al geruime
tijd dezelfde burgemeester, secretaris en
veldwachter. Kerkelijk hoorden beide
gemeenten tot de hervormde gemeente
van Ter Aa. Bovendien waren er in de
afgelopen jaren nogal wat gemeenschap
pelijke regelingen tot stand gekomen. De
lagere school, bijvoorbeeld, stond in Ter
Aa, maar was van Ruwiel. Loenersloot
droeg voor een deel bij in de kosten omdat
zij de meeste leerlingen leverde, vooral uit
de buurtschap Oukoop. De brandbestrij
ding was gemeenschappelijk en geregeld
op basis van gelijk aandeel in de kosten.
De begraafplaats lag in het Ruwielse ge
deelte van Ter Aa, maar Loenersloot droeg
voor 12,5 procent bij in de kosten. Verder
bestond er ook een gemeenschappelijke
regeling voor de bekostiging van een
onderkomen voor lijders aan besmettelijke
ziekten, waarvan Loenersloot 43 procent
voor haar rekening nam.
Het merkwaardigste geval van beider
belangenverstrengeling was nog dat de
gemeentegrens dwars door het dorp Ter
Aa liep, zodat deze plaats voor een deel tot
de gemeente Ruwiel en voor een deel tot
de gemeente Loenersloot behoorde. Dit
had weer tot gevolg dat bijvoorbeeld de
kerk onder Ruwiel stond, maar de pastorie
onder Loenersloot.
Hoewel het plan om Ruwiel en Loe
nersloot te verenigen door beide ge
meenten werd toegejuicht, is het er niet
van gekomen. Alles bleef bij het oude tot
april 1964, toen Loenersloot, in het kader
Van de gemeentelijke herindeling van de
Vechtstreek, voor het grootste gedeelte is

opgegaan in de gemeente Breukelen en
daarmee ophield als zelfstandige gemeente
te bestaan. Alleen het grondgebied van
het eigenlijke dorp Loenersloot en de
noordoostelijke hoek van het grondgebied
van Oukoop, ten oosten van de A2, zijn
op de genoemde datum overgegaan in de
gemeente Loenen.
Sindsdien hebben er ook weer verande
ringen plaatsgevonden. Op 1 januari 2011
zijn de gemeenten Breukelen, Loenen en
Maarssen samengevoegd tot de gemeente
Stichtse Vecht, die bestaat uit de vol
gende twaalf kernen: Nigtevecht, Vree
land, Loenersloot, Loenen aan de Vecht,
Nieuwersluis, Nieuwer Ter Aa, Breukelen,
Maarssen-Dorp, Maarssenbroek, Tienhoven. Oud Maarsseveen, Bethune-en
Molenpolder, en Oud-Zuilen.

BRONNEN:
- Gemeentearchief Loenen, Inmtaris49: Dorpsgerechten.
- J.J. de Geer, Bijdragen tot de geschiedenis der provme Utrecht
(1860).
- RH.A. Martini Buys, Schets van de geschiedenis van Loenersloot.
In: Jubileum Jaarboekje van het Oudheidkundig genootschap
“Niftarlake"(1937)
- Nederlands Adelsboek 88 [W9): Stamboom Martini-Martini
Buys.
- Loenersloot. In: Monumenteninventarisatie Provincie Utrecht
- B. Olde Meyerink, Loenersloot. In: Kastelen en ridderhofsteden in
Utrecht (1995).
- l.W.C. van Schaik, Het Kasteel Loenersloot. In: Mededelingen
2010 (Stichting Utrechtse Kastelen).
- B.F. van Wallene, Elsabee van LoenerslootSplintersdr.-slotvrouwe.
In Vechtkroniek nr.8.
- E.J.Wolleswinkel, Een famlllearchlefontleed. In: De Nederlandse
Leeuw 119 (2002)

1. Gerecht het district waarbinnen iemand de rechtsmacht
bezat Dat kon een dorp zijn, maar ook een groter gebied.
2. Ambachtsheerlijkheid: gebied van een ambachtsheer
waaraan een titel, gezag, bepaalde rechten en de lagere
rechtspraak waren verbonden.
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‘Goede Tijden, Slechte Tijden’
in de 19‘‘® eeuw (3)
DE NETTE EN ZINDELIJKE INBOEDEL VAN TELJER
Mieke Kennis en Willem Mooij

Na het plotseling overlijden van Alardus
Jacob Teljer ' op 24 aprü 1863 werden niet
alleen zijn woonhuis en winkel, Dorps
straat 70 en 72, door notaris Ernst van
Beusekom in openbare verkoping geveild,
maar ook zijn roerende goederen. Dit
gebeurde op het Kerkplein, voor pand B
49, het huidige Dorpsstraat 70.
Ter voorbereiding van de veiling en de
afwikkeling van de nalatenschap kwam
op 18 mei 1863 notaris Cornelis Govert
de Balbian van Doorn uit Utrecht naar
Loenen. Wettig erfgenamen, elk voor
eenvierde, waren de vier nog in leven
zijnde kinderen van apotheker Teljer. De
minderjarigen werden die dag vertegen
woordigd door notaris Isaac Jan van den
Helm uit Maarsseveen en candidaat nota
ris Pieter Hendrik Cornelis Gijsbertsz uit

De veiling werd
geleid door Ernst van
Beusekom, notaris
te benen. (Bron:
Historisch archief
Waterschap Amstel,
Gooien Vecht te
Amsterdam)

Utrecht. De laatste vertegenwoordigde de
oudste zoon, die toen zijn vader overleed
nog geen 23 en dus minderjarig was.

Schatting
Er werd een schatting ^ van de inboedel
gemaakt. “De waardering der voorwerpen’
werd gedaan door Jan van Elk, brieven
besteller te Loenen en huurder van het
woongedeelte van Dorpsstraat 72. Hij was
diezelfde dag door de kantonrechter te
Loenen aangesteld en beëdigd als schat
ter. Getuigen waren Cornelis Roosemaal,
voermansknecht wonend te Maarsseveen,
en Hendricus van Hesteren, voermans
knecht, wonend te Loenen. Op aanwijzing
van de 26-jarige dochter Maria Adriana
Teljer, die in Dorpsstraat 70 bij haar vader
woonde, werd met het gezelschap een
rondgang door het huis gemaakt. Begin
nend op de vliering en zolder, via de
dienstbodekamer en slaapkamers, naar de
tuin, schuur, achterkamer, keuken en het
kantoor.
Jan van Elk schatte een gouden horloge
op f 20, een zilveren horloge op f 10,- en
een haan en zes hennen op f 3,-. Zilveren
lepels en ander bestek werd per gewicht
geschat: totaal 73 lood, klein keur f 60,-.
Alle meubels en huisraad werden geno
teerd. Het totaal van de schatting kwam
op f 535,37. Her en der in huis lag gemunt
geld in verschillende Nederlandse munt
stukken voor f 6,37.
Gelukkig voor de familie bracht de
veiling van de inboedel op 18 augustus
wat meer op dan de schatting.
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Daarbij kwam ook nog de opstand van de
apotheker (= kasten en toonbank, zonder
chemicaliën): geschat op f 200,-.

Schulden
Na de rondgang door het huis wees Adri
ana Maria Teljer de notaris op vijf folioboeken in het kantoor. In de boeken van
1856 tot en met 1862 stonden onbetaalde
posten voor een totaalbedrag van f 2.040,98. Die waren volgens de notaris “vermoedelijk voldaan of althans oninbaar en alzoo
niet allen tegoed.”
De medicijnen die de klanten in 1863 op
de pof hadden gekocht bedroegen f 495,20
en werden wel als tegoed genoteerd. Naast
de eigendomaktes van de twee panden
lagen er ook diverse aktes van leningen.
De boedel was schuldig;
- Aan mejuffrouw Lidia Clare Gijsberti
Hodenpijl twee kapitalen samen 2100
gulden, “renten vijf ten honderd” (= 5%),
daarop onbetaald sedert 15 november
1862. De schuldbekentenis dateren van
20 mei 1858 en 25 mei 1862.
- aan mejuffrouw Maria Adriana Teljer
(dochter des huizes en rentenierster)
een kapitaal groot f 900,- renten vijf ten
honderd. Akte van schuldbekentenis 26
februari 1860. Dochter Maria Adriana
was geboren op 14 februari 1837 en was
dus kort voor het opmaken van deze
akte meerderjarig geworden, waarmee
ze recht kreeg op het erfdeel van haar
moeder.
- aan dezelfde f 40,- niet betaalde rente.
- aan de heren Van ‘t Hul, Wins en Van
Lemmik te Amsterdam f 500,- renten vijf
ten honderd, blijkens een onderhandse
akte van 28 oktober 1862.
- een pak rekeningen over verscheidene
jaren volgens welke de boedel schuldig
zou zijn aan onderscheidene (=verschillende) personen f 1.209,82
“Waarvan
er wel enkele zullen zijn gekweten (=
betaald), ofschoon er ook nog wel andere
zullen te betalen zijn”.

Ook werd op aanwijzing van Maria
Adriana aangetekend “dat de erflater de
erfdelen uit de nalatenschappen hunner
moeder van zijn kinderen heeft onder zich
gehouden en beheerd, zoodat deswege nog
rekeningen verantwoording zal behooren
te worden afgelegd.”
Dochter Maria Adriana had haar moeders
erfdeel bij haar meerderjarigheid ontvan
gen, maar haar broers nog niet. Het betrof
de twee kleine jongens uit het laatste
huwelijk van Teljer met Cornelia Vink en
zoon Jacobus Abraham uit Teljers eerdere
huwelijk met Maria Hendrina van der
Linden. Deze zoon zou drie maanden na
het overlijden van zijn vader meerderjarig
worden, waarmee hij recht kreeg op het
erfdeel uit zijn moeders nalatenschap.
De uiteindelijke beschrijving van de
nalatenschap is nog niet gevonden tussen
de stukken van notaris De Balbian Van
Doorn. Maar een snelle rekensom leert
dat er voor de kinderen niet veel te verde
len overbleef Het totaal aan schulden van
de apotheker was meer dan f 4.700,-.
De twee panden werden verkocht voor
f 2.250,- en f 1.500,- de inboedel bracht
f 1.096,- op en de klanten van de apotheek
moesten eigenlijk nog f495,- betalen.
De twee oudste kinderen konden op de
veiling nog een en ander uit hun vaders
boedel kopen en zo voor de familie be
houden. Bij de namen van de kopers staan
de volgende familieleden; de kinderen
Maria Adriana en Jacobus Abraham, de
broer van de apotheker, docter G.J. Teljer
uit Jutphaas en schoonzoon Willem
Fredrik Keunen. Omdat de twee kinderen
voor een vierde eigenaar zijn van de goe
deren, vragen zij aftrek van het bedrag aan
registratierecht voor hun aankopen.

Uitzet
De veiling was op vrijdag 14 augustus
1863 en trok belangstellenden uit Loenen,
omliggende dorpen en zelfs Amsterdam.
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Het Kerkplein anno
1900. Voordedeur
van Dorpsstraat 70
werd de veiling van
de boedel gehouden.
(Coll W. Mooij)
Afb. 3 Dorpsstraat70
tegenwoordig, (foto D.
Gerwig)

Er kwamen natuurlijk handelaren op af,
maar de belangrijkste stukken werden
door de familie gekocht en ook de buren
kochten het een en ander. De kavellijst
geeft een goed beeld van een ‘nette en
zindelijke inboedel’ in het midden van
de 19de eeuw. Er waren 355 kavels en de
totale opbrengst was f 1.096,15.
De dochter van de Loenense apotheker
Teljer kon zich compleet inrichten na de
veiling van haar vaders inboedel. Een
stevige basis voor haar uitzet. Ze trouwde
een jaar later met haar neef uit Jutphaas.
Maria Adriana Teljer kocht 64 van de 355
Kavels voor een totaalbedrag f 383,40.
Het duurste waren een kookfornuis voor
f 27,- en twee bedden met peul (=peluw,
langwerpig kussen) voor f 55,- en f 26,-.
Verder kocht ze een lampetkom met kan,
broodbak, zes eierdopjes, twee schalen
met deksels, zes paar theegoed, een grijs
theeservies, zes punchglazen, een blaadje
en twee trommels. Bij haar aankopen ook
een koperen glazenspuit '* en diverse kope
ren pannen: een braadpan, een kaagjespan
een tulbandpan, een schotel, een pofferpan en een koekenpan. Daarna een kachel
met pijp, een schilderijklokeen ledikant
met behangsel (= gordijnen), een chiffbnière (= ladenkast van duurdere soort hout),
een kastje, zes stoven, een kleerkist, een
wasmand met zak, een emmer, een kleerbak en mandje, een katoenen deken, een
blikken waskom, vier blikken trommels,
twee wafelijzers, twee bedlakens, 16 linnen

bedlakens, 31 kussenslopen, 8 tafellakens,
37 servetten, 26 handdoeken en een mes
senbak. Ook kocht dochter Adriana Maria
negen zilveren lepels en acht zilveren
vorken voor f 56,25 en -ook van zilvertwee sauslepels, een suikerstrooier, twee
schepjes en een servetring.
Dokter Teljer ^ uit Jutphaas, de broer
van de apotheker, kocht een koperen
plaatstoof voor f 2,25, een suikervaas voor
f 9,25 en een ladetafel voor f 8.
Oudste zoon Jacobus Teljer verwierf zes
kavels voor een totaalbedrag van f 45,80.
Daarbij was het gouden horloge van zijn
vader voor f 26,-. Verder een zilveren pij
pendop, een zilveren schrijfpen en diverse
boeken: enkele werken over vogels, verder
De Volmaaktheden van den Schepper
van J.A.Uilkens en boeken van Elavius
Josephus.®
Winkelier Willem Fredrik Keunen, kocht
zeven zeeften (=zeven), een bedtafeltje, een wieg met kleed en een gouden
handring voor totaal f 11,75. Keunen was
getrouwd met een van de stiefdochters van
Teljer. Hij had zijn winkel in Loenen op de
hoek van de Brugstraat en de Dorpsstraat,
op de plek waar nu Paul Makelaars is.
En met de laatste klap van de hamer zette
de veilingmeester die dag een punt achter
het verhaal van het veelbewogen leven van
de Loenense apotheker Teljer.
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Buren

een koperen ketel en een theestoof.

De buren en andere inwoners van Loenen lieten zich niet
onbetuigd bij het bieden. Ter vergelijking van de prijzen:
in die tijd was het gemiddelde weekloon minder dan tien

• Arie van Waveren, veehouder op Runderlust aan de Rijks
straatweg. kocht een ladetafel voor f7.
• Cornells Stam, wagenmaker in het huidige Molendijk

gulden.

8, kocht een knelpers (= wringer voor de was) voor f

• Veerschipper Lucas Roelof Mur, die woonde in het

6,25 en een slempketel voor f 1,40. Dit is een ketel met

huidige Dorpsstraat 76 (nu kapper Ron), begon met drie

rieten hengsel, waaruit chocola, slemp of saliemelk werd

paar schaatsen, verder twaalf borden, een rood theeser

geschonken.

vies, twaalf wijnglazen, een wafelijzer en een oblieijzer,

• Logementhouder Adriaan Reuken kocht vier stromatras

elf handdoeken en een zilveren knipbeugel voor totaal

sen. Hij had zijn logement op de hoek van de Dorpsstraat

ruim f 15.

en de Grutterstraat, nu sigarenmagazijn De Beurs.

• Timmerman Paulus Fluijt woonde in het huidige Dorps

•Jan van Elk was huurder van het woongedeelte bij de

straat 64. Hij kocht een mand flessen en een vloerkleed

apothekerswinkel, Dorpsstraat 72. Hij kocht uit de boedel

voor f9.

van zijn huisbaas acht borden, drie fruitschalen, een

• Johannes van Dijk, broodbakker in het huidige Dorps
straat 28, kocht voor een totaalbedrag van bijna f 15:
twee gieters, twee koperen pannetjes, blikwerk, een
kachel met pijp, twee tabakskistjes, twee bloemtafels,

pijpenbak een vierkant tafeltje en een bloemtafel, voor
totaal nog geen f5.
• Dirk Cornells van Merkesteijn, onderwijzer. Rijksstraatweg
106, schafte voor f4,50 een boekenkastje aan en vulde

een kooi, twee chasinetten (=beschilderde horretjes),

het meteen met'Uitgezochte Verhandelingen'voor 50

kamermanen, twee stromatrassen, katoenen behangsel

cent.

(=gordijnen), vijf katoenen vesten, handschoenen en

• Johannes Burghardus Plate, tolgaarder. Brugstraat, Loe

kousen, drie pakketten boeken en een kachelsteen.

nen besteedde ruim f6 aan een lamp, een partij manden,

• Joseph Aupers, schoenmaker woonde in het huidige

twee saladebakken, een koffiemolen en trommeltje, twee

Dorpsstraat 94. Hij kocht voor totaal nog geen f 7 een

inlegvaten, drie krukjes, voetmatten en een strijkijzer met

zwart theeservies, een ledikant met behang (=gordijnen),
een Keulsche pot, enig wit aardewerk en twee saladebakken.

rooster, dat met f2,50 zijn duurste aanschaf was.
• Hendrik Lodewijk Heijkoop, onderwijzer, wonend Kerk
straat, Loenen schafte een spiegel aan voor f 7 en twee

•Jan Bosch, zadelmaker en behanger woonde in het hui
dige Dorpsstraat 3. Hij kocht een koperen koffiekan, een

emmers voor f1.
• Een van de aanwezige handelaren was koopman

tafel met vier bladen en twee schalen met balans voor

Abraham Kwetser uit Vreeland. Hij kocht drie compotes,

totaal bijna f20.

een koperen ketel en theestoof, twee schilderijen, twee

• Herman van der Coiff, Rijksontvanger, woonde in de
Dorpsstraat in Roserust. Hij kocht een kuikenhok en zeven

tochtkussens, een katoenen deken en een aloë in een bak
voor totaal f9,50.

kippen voor f5,60 en elf porseleinen borden plus drie dito
schalen voor f 10.

De complete kavellijst met opbrengsten en namen van de

•Wilhelmus Bernardus van Dillen, uitbater van het Raad
huisvan Kronenburg kocht voor f3 een scheerbekken.

NOTEN;
1 Zie Vechtkroniek nrs. 41 en 42 - 2014.
2 Utrechts Archief toegang 34-4 U 33 a 032 mei - dec 1863.
3 Een lood is een oude gewichtsmaat van 10 gram. in Nederland
wordt het klein zilver vanaf 1814gekeurd meteen keur in de
vorm van een zwaardje.
4 Dit is een soort fietspomp met in plaats van de luchtslang een
koperen buis. Het onderstuk werd in een emmer met water
gezet. Door te pompen kon het water hoog tegen de ramen op
worden gespoten.

kopers kunt u lezen op www.hkloenen.nl onder het tab
blad 'Vechtkroniek'.

5 Pan met uitdiepingen in de vorm van harten, ruiten, vissen om
cake-achtige koekjes te bakken.
6 Schilderij van (landschap met) een toren, waar een echt klokje in
zit.
7 Zie ook het in 1999 verschenen boek van Jan Schut: Leven en
werken van de Genees- Heel- en Verloskundige G.J.Teljer.
8 Flavius Josephus was een Romeins-Joodse geschiedschrijver. In
zijn twee belangrijkste werken Oude geschiedenis van de Joden
en De Joodse oorlog ligt het accent op de eerste eeuw na.Chr.,
vooral op de Joodse opstand tegen de Romeinse bezetting.
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Herinneringen, weetjes
en anekdotes
RONDOM HET 100-JARIG FANFARECORPS OUD OVER
Stanny Verster

Examen
Nadat ‘Oud-Over’ een aantal repetities als
lesorkest had gefungeerd voor Frits Bode,
leerling van het Utrechts Conservatorium,
deed hij op 22 juni 1964 in ‘Ons Huis’
examen voor het diploma orkest-dirigent.
De heer Bode slaagde met een 8 , en was
later gedurende vele jaren dirigent van het
Urker Mannenkoor. Aardig om te weten,
toch?

't Fanfare

Het fanfarecorps met
dirigent Dokkum in
1955. (colt W.Mooij)

(Uit: ‘Vijftig jaren Loenenaren door Joop
Lamme, geboren te Oud-Over):
De ouderen voerden hun strijd heel wat
bezadigder dan de jeugd, maar met weinig
minder rivaliteit. Loenen en Oud-Over
hadden elk hun eigen fanfarekorps, of
beter gezegd, Loenen had er zelfs twee: het
katholieke Sint Caecilia en het neutrale
Loenens Fanfarekorps. In onze ogen was
dat allebei maar weinig zaaks, omdat
‘Oud-Over’ altijd in de superieure afdeling
blies en Loenen een paar afdelingen lager,
’t Fanfare was onze trots. En omdat het

alles bij elkaar misschien ook net het enige
was om trots op te zijn, staken wij dat niet
onder stoelen of banken. Apetrots staken
wij er eens per jaar mee de Vechtbrug over
als de Oranjevereniging op Koninginne
dag assistentie nodig had. En ‘Oud Over’
deed dat maar al te graag. Al was het al
leen maar om die twee Loenense korpsen
‘van de mat te blazen.’
En dan de uitvoeringen in de muziektent
naast ‘Ons Huis’, als de ‘Slag bij Waterloo’
werd opgevoerd en er echt werd ge
schoten door de soldaten van de Koning
Willem III kazerne uit Nieuwersluis.
Daar leefde Oud-Over dagenlang naar toe
en op de avond van de uitvoering zaten
wij lang tevoren in de graskant tegenover
de muziektent om maar zeker te zijn van
een goed plaatsje. Het grootste wonder
van de techniek beleefden wij toen onze
favorieten zich opstelden met lampjes op
hun witte petten, die door een draadje aan
een batterij waren verbonden waardoor
het mogelijk was ook ’s avonds te mar
cheren. Zoiets hadden ze in Loenen nog
niet! Die hadden trouwens ook maar één
vaandel met een paar lauwerkransen.
Die van ons hingen vol met kransen en
lauwertakken en er waren sterke kerels
nodig om die vaandels te dragen. Voor
ons was het fanfarekorps ‘Oud Over’ het
beste van de wereld. En die wereld strekte
zich dan uit tussen de Willem III kazerne
en ‘De Hut’...

Onheil
De aankomst van Sinterklaas op het
Doude van Troostwijkplein in 1970 ver
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liep niet geheel vlekkeloos. Het paard, dat
door de Goedheiligman achter de muziek
was geparkeerd, sloeg op hol en baande
zich een weg dwars door korps. Builen,
schrammen en kapotte instrumenten wa
ren het gevolg! De penningmeester zette
tot 5 december elke avond zijn schoen...

Aan het stille dijkje langs de Vecht
(Uit: de Gooi- en Eemlander, 1957):
In het halfduister van de zwoele zomer
avond staan de mensen op de smalle
Vechtdijk onder de hoge bomen van OudOver. Zij luisteren naar de gave, warme
muziek van hun fanfarekorps. Nee... het
is geen uitvoering, maar een doodgewone
wekelijkse repetitie. Ook daar lopen de
Loenenaren en hun overburen van de an
dere kant van de Vecht voor naar het oude
gebouw, aan het anders zo stille, donkere
dijkje. Zij genieten van de zomeravond en
het geluid van hout, koper en pauken. Het
draagt ver: tot bij het doorkijkje bij de weg
naar Loosdrecht, waar fijne contouren van
geveltjes- en klapbrug zich spiegelen in het
Vechtwater. Het is een bijzonder geluid dat
vertelt van liefde voor de muziek die nog
gedijt in de kleine dorpen van Nederland.

Een zeldzame uiting van folklore en goede
dorpszin, die weinig naar voren komt en
daarom waard is eens markant naar voren
te worden gebracht.

Jaarvergaderingen in de jaren '50
Jaarvergaderingen in de jaren ’50 ver
schilden in grote lijnen niet veel met nu,
alhoewel alles wel in kleinere proporties
ging. Een voorbeeld: de notulen kon
den destijds op één A-4tje, tegenwoor
dig krijgen alle leden vanaf 18 jaar een
boekwerk. De drumband stond nog in de
kinderschoenen en het majorettenpeleton
bestond nog niet. Het gezegde ‘men viel
dood op een dubbeltje’ werd soms wel
heel erg serieus genomen. Als toenmalig
penningmeester Ton Niekerk voorstelde
om de contributie met vijf cent te verho
gen, dan vloog het dak van café Vriens op
Oud-Over, waar destijds de jaarvergade
ringen werden gehouden, er bijna af! De
contributie bedroeg toen 25 cent per week
en voor de leerlingen 10 cent. Om geld
binnen te krijgen voor de vereniging werd
er jaarlijks een bazaar gehouden, boven
dien werd er door een klein aantal leden
een boerenkapel opgericht, die ook geld
De fanfare bij de
viering van het
i000-jarig bestaan
van benen in 1953.
(coiiLFO)
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In 1975 werd bij hel
60-jarig bestaan een
vaartocht gehouden.
Men ging een muzi
kale hulde brengen
aan de voorzitter
Kappeynevande
(oppello bij zijn huis
Kalorama. Helaas was
er niemand thuis...!
(coILLFO)
in de la bracht. Op de jaarvergaderingen
konden heftige discussies ontstaan over de
aanschaf van nieuwe instrumenten, vooral
over de aankoopsom. Een cornet kostte
f 150, een altsaxofoon kwam al snel op
f 400. Dat waren behoorlijke bedragen!
De rondvraag, het laatste punt op de
agenda, kon soms behoorlijk uit de hand
lopen en eindigen in feUe ruzies.
Maar eind goed al goed. Na afloop werd
er veel bier en andere alcoholische drank
genuttigd en dat hielp om de rust en vrede
te herstellen. Ook kaarten en biljarten
stonden dan op het programma. Men ging
door tot een uur of vier in de ochtend, en
om half zes liep de wekker af...
De leden van Oud -Over wisten wel wat
blazen was, maar voor een feestje waren
ze ook altijd in.

Toren blazen
In de jaren ’60 werd het idee geboren om
Koninginnedag te openen met koraalmuziek vanaf de kerktoren. Na de achtste
slag van de klok werd het eerste nummer
gespeeld. Hiervoor was een smal boekje
samengesteld waaruit een keuze kon
worden gemaakt. De muzikanten moesten
ongeveer een half uurtje spelen, tot de slag

van half negen. Er werd besloten met het
Wilhelmus.
De muzikanten moesten ruim van te vo
ren verzamelen aan de voet van de toren,
want er moest geklommen worden! Dat
klimmen viel nog niet zo mee, zeker niet
met een instrument in je handen. Achter
elkaar, naar boven draaiend over uitge
holde smalle traptreden, aanvankelijk nog
vlot, maar daarna hijgend en puffend werd
de eerste omloop van de toren bereikt.
De invasie veroorzaakte grote paniek
bij de daar aanwezige duiven! Vanaf de
eerste omloop begon het echte werk: via
een smalle ladder naar boven, naar het
uiteindelijke doel. Muzikanten met een
klein instrument kregen het nog wel zelf
voor elkaar, maar de grotere instrumen
ten moesten worden doorgegeven aan
degenen die al boven waren. Het was niet
alleen een heel gedoe om er te komen,
maar eenmaal boven moest iedereen
ook nog een plekje zien te vinden in de
beperkte ruimte. En dan maar wachten
op de eerste slag van de kerkklok. Wat een
lawaai! Na de achtste slag werd voorzichtig
ingezet. Meestal stond er wind, dus elkaar
horen kon je vergeten. Men stond in feite
buiten te blazen, dus het geluid verdween
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naar alle kanten, Eén keer stond de wind
richting Bloklaan en Loosdrecht, zodat de
bewoners in het dorp slechts wat flarden
opvingen.
Hoewel het torenblazen enige jaren
stand heeft gehouden, is het geen traditie
geworden. Bij mooi weer was het beslist
leuk om te doen. Veel bewoners van rond
de kerk kwamen dan hun huizen uit om te
luisteren, maar bij minder weer kwamen
de muzikanten totaal verkleumd beneden
in hun enkele uniformjasjes. Na afloop
van het optreden was er nog even tijd
voor een kopje koffie voordat de mars, die
vooraf ging aan de opening van Konin
ginnedag. Vaak was er ’s middags ook
nog een optocht gepland, of s avonds een
lampionoptocht, dus de leden hadden hun
handen vol aan deze feestdag.

Op de Dam...
Op uitnodiging van de Nederlandse Radio
Unie, opende het fanfare-orkest in 1969
de koninginnefeesten in Amsterdam.
Met 40 leden vertrok het korps om zes
uur s morgens uit koenen. Onder leiding
van dirigent Jan Zwagerman werden
op de Dam het volkslied en een aantal
marsen gespeeld. Het programma werd
rechtstreeks op de radio uitgezonden en
gepresenteerd door Willem Duys. Na
afloop keerde men weer snel huiswaarts
om ook daar de festiviteiten te openen.
Een opname van deze uitzending is ons
geschonken door de heer J. Dalhuisen uit
Maarssen.

Kappeyne, Mr. of Dr.?
Tijdens een interview met de heer Kap
peyne vertelde hij, dat de Coppello’s uit
de Italiaanse havenstad Genua stammen,
sedert 1675. In 1812 kwam deze familie
naar Zeeland, en voegde de bet-overgrootvader Coppello, de naam van zijn
moeder toe aan zijn naam. Sindsdien is de
achternaam dus Kappeyne van de Cop
pello. Op de vraag wat nu de juiste titel

van de heer Kappeyne van de Coppello
is, deelde hij mee dat het Dr. moet zijn.
Hardnekkig wordt overal vermeld Mr. Of
Mr.Dr. of Dr.Mr., maar de enige juiste titel
is ‘Doctor.’ Voordat hij Doctor werd, was
hij Meester in de Advocatuur, welke aan
duiding dan door de hogere graad komt te
vervallen. Het misverstand is nu voor de
toekomst rechtgezet. Dr. Kappeyne van de
Coppello zélf lag hier overigens niet wak
ker van en kon er hartelijk om lachen....

Holland Festival
Op 8 juni 1977 speelde het fanfare-orkest
voor de eerste maal in zijn geschiedenis
in het Concertgebouw te Amsterdam,
ter gelegenheid van het Holland Eestival.
Het optreden, op radio uitgezonden door
de NOS, was tevens de generale repetitie
voor het K.N.E concours te Overasselt bij
Nijmegen op 11 juni.

Blaaskapel
De inmiddels opgeheven blaaskapel, die
in 1980 werd gestart, was een voortzetting
van de in 1952 opgerichte Boerenkapel.
De naam was vanaf het begin ‘The Frogs’,
hetgeen was afgeleid van een moeilijk
concoursnummer van het K.N.E, dat op
het topconcours te Arnhem op 29 februari
1964 werd gespeeld. De beloning was 151
punten, goed voor een vijfde plaats. Als
kleding droegen de leden toen een zwarte
broek, een boerenkiel ,met een grote, rode
boerenzakdoek en witte klompen, beschil-

De boerenkapel, com
pleet met boerenkiel,
in 1952. (colILFO)
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In 1990 vierde
hetfanforecorps
compleet met alle
majorettes het
7S-jarig bestaan
en poseerde de hele
vereniging trots voor
de buitenplaats
Vreedenhoffte
Meuwersluis.
(coll. LFO)

derd met groene kikkers. Na een aantal
jaren werd de boerenkapel een blaaskapel
en werden de door de fanfare afgedankte
groene uniformjasjes omgetoverd in vrolijke blaaskapeljasjes. Het eerste optreden
van de blaaskapel vond (vermoedelijk)
plaats in de personeelskantine bij de firma
Van Leer te Vreeland, tegen het vorstelijke
bedrag van f 500. Verder is de blaaskapel
vele malen opgetreden op braderieën,
jaarmarkten, bij carnavalsverenigingen en
jubilea. Ook in de tent van de Oranjever
eniging was de blaaskapel regelmatig te
horen tijdens de bingoavond of het borreluur. Zo werd een leuk bedrag verdiend
voor de vereniging.

Antieke concerttrom gered
Tijdens de verbouwing door de firma
Verwoerd van het pand aan de Dorps
straat 90 in Loenen aan de Vecht is een
voor de vereniging belangrijke vondst ge
daan. Bij sloopwerkzaamheden kwam een

withouten trom tevoorschijn, die gelukkig
niet in de afvalcontainer terecht kwam,
maar even aan de kant werd gezet. Een
medewerker van de firma Verwoerd wist
wel iemand die daar misschien interesse
in had en zo kwam de trom in het bezit
van Maarten Born. Het pand aan de
Dorpsstraat 90 werd voorheen bewoond
door Henk de Haan, die jarenlang trom
bonist Bij het Fanfarekorps ‘Oud-Over’
was geweest, ook na de fusie in 1957.
Hij heeft: geblazen tot zijn dood in 1963.
De gevonden concerttrom is vrij bijzon
der, omdat hij van hout is. Bij deze houten
ketel (de benaming dateert van ver voor
de tweede wereldoorlog) is ook het vel
niet van plastic, maar van varkensblaas.
Navraag bij de familie De Haan heeft geen
antwoord opgeleverd op de vraag hoe
de trom in hun huis terecht is gekomen.
Henk was geen slagwerker, maar trom
bonist. Mogelijk heeft hij deze trom bij
de fusie meegenomen, omdat die
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overbodig was geworden. Het is ook
mogelijk dat Henk het instrumenta
rium beheerde en in die tijd was het niet
ongebruikelijk dat er instrumenten thuis
werden bewaard. Zo zie je maar weer wat
er voor de dag kan komen als er wat
wordt gesloopt...

muziek te gaan beoefenen, de voorbe
reidingen zijn al enige tijd gaande.
In verband met de grote interesse in
SOO!, overweegt het LFO wederom een
leerlingenorkest voor volwassenen te
starten na de zomervakantie.

Lichtpuntjes

Recente ontwikkelingen
LFO heeft dringend jeugdleden nodig.
In september hebben, op initiatief van
LFO, leerlingen van de Podiumschool en
Ludgerusschool te Loenen en de Montes
sorischool te Loenersloot meegedaan aan
het zgn. “pBone project”. Leerlingen uit
groepen 5 t/m 8 kregen klassikaal mu
ziekles op plastic trombones (pBones) en
slagwerkles op emmers. Mr. pBone (Mark
Boonstra) heeft dit alles in goede banen
geleid. Bij de opening van de nieuwe
Randweg op 26 september 2014 heeft
een groot aantal pBone leerlingen van
de scholen een optreden verzorgd, met
ondersteuning van fanfareleden. Een aan
tal kinderen is zo enthousiast geworden,
dat zij verder wilden met muziek spelen
bij LFO. Daarom is na de herfstvakantie
“YOO!” (Young Oud Over!) gestart, met
muziekles in groepsverband, op een in
strument naar keuze. Binnen YOO! wordt
gespeeld op slagwerk, bugel, hoorn, pBo
ne en saxofoon. YOO! bestaat nog steeds,
de kinderen zijn erg enthousiast en maken
grote vorderingen. Een aantal ouders en
familieleden van de YOO! kinderen zijn
heel enthousiast geworden en zij wilden
ook graag kennis maken met muziek spe
len bij LFO. Daarom is SOO! (Senior Oud
Over!) ontstaan, zij zijn sinds woensdag
7 januari elke woensdagavond aan het
oefenen met elkaar, op trompet, saxofoon
en bariton. LFO hoopt door deze initiatie
ven nieuwe leden te mogen begroeten die
nog lange tijd mee willen spelen met het
fanfareorkest of de drumband. In de loop
van 2015 wordt er nog een project gestart
om kinderen enthousiast te maken om

Elke vereniging heeft leden en die betalen
contributie. Dat is bij een muziekver
eniging precies zo, maar hier vormt de
uitrusting een extra kostenpost. Zo is er in
de eerste plaats het instrumentarium, dat
van goede kwaliteit moet zijn. Dan is er
de huur van de repetitieruimte, lessenaars,
bladmuziek, vergoeding voor dirigent, in
structeur, de uniformen, de premies voor
verzekeringen, de kosten voor de admi
nistratie, uitvoeringen, jubilea, concours
deelnamen, enzovoort... Maar gelukkig
zijn er ook lichtpuntjes. Mogelijk bent u,
die er plezier aan beleeft om het korps te
horen en te zien, als donateur één van die
lichtpuntjes..?

Het werven van
donateurs is vanafhet
begin al belangrijk
geweest voor de fan
fare. Hier lopen Letta
en Klasiena Dolman
naast een opgetuigde
vrachtauto van Sjors
van Riet mee in een
optocht.
(coil. W.MooiJ)
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Fanfarecorps Oud Over in 1919
Willem Mooij

In 1915 werd het fanfarecorps Oud
Over opgericht, toen nog zetelend in
de gemeente Loosdrecht. Deze foto
is genomen in 1919 aan de zijkant van
Oud Over 60, bewoond door de familie
Middelman, later door de familie
Hennipman. We zien vooraan zittend,
v.l.n.r. Jan Lamme, Piet van der Wiel,
Mijndert van Rooijen en H. Valkenburg.
Daarachter J. Menke, B. Stravers,
directeur J.H. Dokkum, J. Veen en
K. Bouwmeester. Op de derde rij
J. Spijker, H. Vlug, G. Spijker, J. Marinus,
B. van Rooijen, J. G. Middel-man,
F. Stravers, D. van der Made en met
grote trom voorzitter A. Valkenburg. Op

de vierde rij: H. van der Wiel,
H. Stravers, G. van Schalk, I. Marinus,
B. van Roemburg, J. Stoker en
L. Dalhuisen. Rechts is de suikerballen
bakkerij van Middelman zichtbaar.
Teus Dalhuisen ventte de ballen uit,
10 ballen voor 2 centen. Middelman
heeft ook nog geprobeerd limonade te
maken, maar dit lukte niet goed.
Het product werd afgekeurd, wat
Middelman aan de rand van bankroet
bracht. Middelman dreef ook nog een
kleine kruidenierswinkel. Deze nering
werd opgekocht door Jan Niekerk, die
een kruideniersbedrijf had in het
huidige Brugstraat 18.

