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Vreeland, een lieflijke gemeente 
Het Vreeland van 1899 was een kleine gemeen
te ter grootte van 505 ha.1) In het dorp stonden 
136 huizen met 414 bewoners, en daarbuiten 
113 huizen met 410 bewoners. In het dorp 
waren -zeker voor onze begrippen- veel bedrijf
jes en winkeltjes, o.a. vier bakkers, zes kruide
niers, twee slagerijen, twee smederijen, twee 
metselaars, twee timmerwinkels, twee schilders, 
twee schoenmakers, een klompenmaker, zadel
maker, kleermaker, wasserij en strijkerij, bar
bier, groenteman en een manufacturenwinkel-
tje. Buiten het dorp waren 26 grotere en 
kleinere boerderijen. Er waren twee scholen, 
een openbare en een bewaarschooltje.2) De 
bevolking was overwegend hervormd en gere
formeerd. De hervormde kerk stond midden in 
het dorp, de gereformeerde kerk iets daarbui
ten, aan de overkant van de Vecht. Katholieken 
moesten om hun geloof te belijden naar de kerk 
aan de Slootdijk gaan (Kerklaan). De bebou
wing aan de overkant van de Vechtbrug was er 
natuurlijk grotendeels nog niet in 1899. Dit 
deel van het dorp was verdeeld in een aantal 
buurtschappen, te weten: 

- De westelijke Vechtdijk, zoals de weg buiten 
het dorp vroeger heette. Langs deze dijk 
bevond zich wat lintbebouwing met boerderij
en en enkele buurtschappen, met westelijk 
daarvan alleen maar weilanden, grienden en 
bouwland, lopend tot de Indijk. Deze dijk 
vormde de grens tussen Vreeland en de 
gemeenten Baambrugge, Loenersloot en Loe-
nen. 

Hierin lagen: 
- Allereerst, komende over de brug, dus aan de 
westzijde van de Vecht: Duinketken (de her
komst van deze naam is nog niet bekend). In 
dit buurtschap stond het huis Schoonoord, eer
der tot 1882 f Amitié geheten. Hiernaast be
vonden zich een schoenmaker, de veldwachter, 
een boerderij en 'Logement en stalhouderij De 
Nedetlanden' (zie afi>. op pag. 20). Hier was het 
venrekpunt van de omnibusdienst naar Station 
Loenen-Vreeland, waarover later meer. Iets ver
der lagen tussen de weg en de Vecht een tiental 

huizen en werkplaatsen van timmerlieden en 
een wagenmaker die tevens pompen maakte. 

- De Boterbuurt; deze buurt liep van Molen-
vliet tot de Vechtbrug en hier waren een koper
slagerij, wagenmakerij en kuiperij gevestigd. 

- De Blauwe buurt. In 1891 was hier langs de 
Molenvlier de gereformeerde kerk gebouwd. 
Daarnaast stond van 1876 tot 1888 een hoepel-
buigerij met vier woningen, schuren en loodsen 
gevestigd. De huizen zijn er nog; In 1912 
kwam hierin een bloemenkwekerij met de 
naam Flora et Pomona. De kwekerij bestaat 
niet meer, maar op het huidige huis prijkt sinds 
kort deze naam weer op de muur. 

- het Hoekerland met watermolen en wasserij. 
- De pannenbuurt met hoepelmakerij: hier 
stond van 1854 tot 1888 dakpannen- en tegel
fabriek "de Goede Verwachting". De resterende 
huizen dragen nog steeds deze naam (nu: Nig-
tevechtseweg 17-29). 
Van de Vechtbrug tot het einde van de gemeen
te liep langs de Westdij k van de Vecht het jaag
pad naar Loenen. Opgroeiend hout was hier 
verboden en er lag (nog) geen enkele woonark. 

Aan de Oostzijde van de Vecht, buiten het oude 
dorp,lagen: 

- De Nes, toen nog een eiland met een boerde
rij en een wasserij, en verder veel akker- en 
tuinbouw. Dit eiland was alleen toegankelijk 
via een klapbrug aan de noordzijde, over de 
Reevaart (de grens met Nederhorsr den Berg). 
Thans resten water, verzonken dijkhchamen, 
een dwanghaven en Ballast Nedam. 
- De polder Dorsschewaard, liggend tussen de 
Kleizuwe, de Oostelijke Vechtdijk en het dorp. 
Langs de dijk liep een jaagpad van het "Dirk-
Jaapenbruggetje" (bij Het Hemeltje) tot de 
Vechtbrug in Vreeland. Ook hier waren 
opgroeiend geboomte noch woonarken toege
staan. In de polder stonden in 1899 tien boer
derijen, twee fruitkwekerijen en de buitenplaat
sen Vreedenhorst en Brugzicht. Naast 
Brugzicht werd in 1892 een zuivelfabriek 
gesticht, in 1899 na overdrachten "Concotdia" 
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geheten, met vestigingen ook o.a. in Amster
dam. Deze fabriek zou in 1899 nog een belang
rijke rol spelen voor Vreeland, daarover straks 
meer. 

- De Bosch (nu: Boslaan), grenzend aan de 
oude Vechtdijk (de Kneuterdijk), Alambertska-
de en Kortenhoefse sluis. Hier bevonden zich 
twee boerderijen, een timmerwerkplaats en de 
buitenplaats Slotzicht. 

- De Sluis; via de oude Vecht en Knoilenbrug 
kon hier geschut worden naar de Dorssche-
veense polder van Kortenhoef, thans Wijde 
Blik geheten. Rond de sluis stonden enkele hui
zen en een wasserij. Er woonden een rietdekker, 
warmoezeniers, veenlieden en de sluiswachter. 

De rijken mochten stemmen 
Na deze uitgebreide schets hoe het dorp er in 
die dagen uitzag, is het tijd om eens naar de 
bewoners van het dorp te kijken. Op 31 
december 1898 woonden er 861 mensen in 
Vreeland, 404 mannen en 457 vrouwen. In 
totaal vielen hiervan 14 mensen onder de 
armenzorg en werden het hele jaar bedeeld. 
Redenen hiertoe waren ziekte (2 vrouwen), 
ouderdom (1 man en 1 vrouw), dood van de 
kostwinner (9 vrouwen) en één man werd 
bedeeld wegens 'stumperachtigheid'! Een groot 
aantal mensen verdiende de nering door het 

drijven van een winkeltje, een fors aantal was 
boer of werkzaam op een boerderij. De meeste 
mensen waren niet rijk, iets dat onder andere is 
op te maken uit het feit dat er weinig belasting
aanslagen waren. Ook het aantal kiesgerechtig
den is een graadmeter voor rijkdom; Volgens de 
grondwet van 1887 en 1896 gold dit recht 
namelijk alleen voor mannelijke ingezetenen 
van minimaal 25 jaar met kenmerken van 
'geschiktheid en welstand'. Dit laatste kon 
onder meer aangetoond worden door het over
leggen van een spaarbankboekje met minimaal 
ƒ 25,- inleg. Men sprak ook wel van belasting-, 
woning-, spaar- en examenkiezers. In Vreeland 
vonden op 27 juni 1899 gemeenteraadsverkie
zingen plaats, een goede 'welstandsgraadmetet' 
dus voor de in dit blad onderzochte periode. 
Van de 861 inwoners van het dorp waren er 
141 kiesgerechtigd. En slechts iets meer dan de 
helft van deze selecte groep maakten van de 
'eer' gebruik: 76 stemden en 65 stemden niet. 

"Eene liefelijke gemeente.." 
Zoals vermeld woonden er -veelal veehouden-
de- boeren in Vreeland. De toestand van de 
veestapel hier was volgens het jaarlijkse 
gemeenteverslag 'goed' te noemen. De Vree-
landse veestapel bestond uit 6 merries, 41 werk-
paarden, 10 springstieren, 383 melkkoeien en 

Hoek Voorstraat-Zuid en 

Breestraat, de kruidemerswa-

renwinkel van Scheepmaker. 

Coll. W.Mooij 
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Logement en stalhouderij 

De Nederlanden. 

Het linkergedeelte was een 

doorloopstal: koetsen reden 

aan de rechterkant de stal 

hinnen, passagiers konden 

droog uitstappen, paarden 

konden eventueel ververst 

worden en de koets kon weer 

rechtdoor doorrijden. 

Coll. W. Mooij 

Gezicht over de Vecht vanaf 

de Vechtbrug richting het huis 

Brugzicht (voorheen 

Lommeroord). 

Coll. W. Mooij 

V R E E L A N D 

Hótal de Nederlanden 

vaarzen, 50 mestvee en trekossen, 295 varkens, 
34 geiten en bokken en 210 schapen (waarvan 
100 vachten, ca. 500 kg, werden verhandeld). 
Deze exacte tellingen werden zelfs doorgetrok
ken tot de pluimvee aantallen: 62 eenden, 45 
ganzen, 827 hoenders en 4 'kalkhoenders'. (Nu 
weten we meteen waar de naam 'kalkoen' van 
verbasterd is!) Het vee zorgde niet alleen voor 
inkomsten, maar ook voor problemen. In een 
publicatie van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht wordt melding gemaakt van gevallen 
van tongblaar (mond- en klauwzeer) in Vree
land. Overigens was Vreeland een proper dorp, 
al of niet afgedwongen door de gemeentevoor
schriften. In 1898 wordt namelijk voorgeschre
ven dat: "iedere hoofdbewoner of bewoner bin

nen de bebouwde kom voor gebouwde of onge
bouwde eigendommen, de straten voor en langs 
de panden geheel, en daar waar overburen zijn 
tot de halve straat:- iedere zaterdag voor 7 uur 
des namiddags behoorlijk [dient] aan te vegen 
en te reinigen, en voorts zo dikwijls als door 
B&W wordt gelast en - behoorlijk gewied 
[dient] te onderhouden". 

Overtredingen werden bestraft met een boete 
van ten hoogste 10 gulden. Niet alleen schoon, 
maar ook 'gastvrij' was Vreeland: Op 109 adres
sen was namelijk inkwartiering mogelijk, voor 
135 manschappen en 64 paarden. (De moge
lijkheden tot militaire inkwartiering werden 
jaarlijk in alle dorpen onderzocht). Dit beeld 
bevestigt kortom de woorden die burgemeester 
Backer enkele jaren eerder had gesproken: "Ons 
Vredeland is eene openen, lieflijke, vreedzame 
welvarende gemeente, die eenieder toelacht en 
tot zich trekt, die zich kenmerkt door orde, 
tucht en beschaving, eene gemeente die het 
gezag schraagt en de wet hooghoudt, en daar
door ware vrijheid geniet".') 

Eindelijk electriciteit 

Vreeland was in die dagen nog een zelfstandige 
gemeente (tot 1964, toen Vreeland onderdeel 
werd van de gemeente Loenen). Jonkheer J.A.E 
Backer was burgemeester, van Vreeland en van 
Nigtevecht. Hij werd benoemd op 27 decem
ber 1888 en bleef zijn functie uitoefenen tot 
zijn overlijden op 2 april 1911 (zie ook de ach-
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terpagina van deze Vechtkroniek). Als wethou
ders waren Hendrik Minderop en Jacob de 
Vries aangesteld. De overige leden van het 
gemeentebestuur waren Abraham Vien, Pieter 
Nierop (beide veehouder), J.Th. de Heus sr 
(molenaar), Wouter Driessen (slager) en Joh.H. 
de Mare (directeur van de zuivelfabriek). Deze 
zuivelfabriek (locatie waar nu Van Leer is geves
tigd) speelde een belangrijke rol in Vreeland, 
niet alleen wat betreft de werkgelegenheid, maar 
ook wat betreft de aanleg van electriciteit. Deze 
gebeurtenis was wel een van de belangrijkste 
zaken die aan het eind van de vorige eeuw speel
de. Tot 1898 werd Vreeland verlicht door olie
lantaarns (petroleum). Dat er niet voldoende 
waren en niet altijd goed geplaatst, blijkt uit 
diverse aanvragen voor plaatsing en verplaatsing 
van de lantaarns in de gemeenteraadsverslagen. 
Op 5 januari 1898 verzoekt deze NV. Neder-
landsche Zuivelfabrieken "Concordia", geves
tigd te Amsterdam, de openbare electrische ver
lichting der gemeente Vreeland te mogen 
uitvoeren. Dit betrof 26 gloeilampen ad 16 NK 
(afkorting voor Normaal Kaars), tegen een 
driemaandelijkse vergoeding van ƒ. 60,50. De 
vergunning voor de aanleg van het electrische 
net wordt met goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten Utrecht afgegeven, onder de volgende 
condities: De maximale spanning wordt 250V 
gelijkstroom; de leidinghoogte wordt 5 meter, 
gelijk aan de Rijkstelefoondraad die reeds in de 
kom van het dorp loopt; er wordt een kabel 
gelegd door de Vecht voor verlichting van de 
westzijde van het dorp; aanleg, vergunningen en 
onderhoud van het net komen geheel voor reke
ning van de zuivelfabriek. De aanleg wordt in 
een paar maanden gerealiseerd, waarna lan
taarnopsteker W. van Spengen eervol ontslagen 
wordt. Zijn functie was nu immers overbodig 
geworden! 

Op 25 oktober 1899 komt met de plaatsing 
van een lantaarn bij 'Den Darg' (bij de 'blau
we' buurt) het totaal aantal electrische straat
lantaarns in Vreeland op 30 stuks. (Voor de ver
lichting op dit stuk weg was een verzoek 
binnengekomen omdat in de gereformeerde 
kerk "verscheidene avonden per week een goed 
deel van Vreelands' ingezetenen te zamen 
komen en waar de plaatselijke omstandigheden 
(het water langs de wegen enz) eene goede ver
lichting dezer buurt hoogst wenselijk maakt"). 

"Een treurig bezit" 
En wat speelde er nog zo meer, in het Vreeland 
aan het einde van de vorige eeuw? De aange
wezen bron voor informatie hierover zijn reeds 
eerder genoemde Gemeenteraadsverslagen. 
Hierin lezen we bijvoorbeeld dat in 1898 op 
voorstel van de feestcommissie ter gelegenheid 
van de kroning van Wilhelmina een Wilhelmi-
na-gedenkboom geplant zal worden bij het 
gemeentehuis (de boom staat er nog). 
Er wordt een hek omheen geplaatst; kosten en 
onderhoud worden gedragen door de gemeen
te. Ook werd er een stoep gemaakt bij de 
Knollenbrug om water uit de oude Vecht te 
halen. 

Deze maatregel was met name bedoeld voor de 
bewoners aan de Achtergracht (nu: Linden
gracht), omdat dit meer een modderslootje 
was. En voor huishoudelijk gebruik had men 
toch behoefte aan iets helderders dan modder! 
Verder werd de omnibusdienst met een jaar 
verlengd tegen een subsidie van ƒ. 300,-. Deze 
omnibus (een rijtuig met lange banken aan de 
zijkant) was een paardenwagen die vier maal 
daags van Vreeland (vertrekpunt bij De Neder
landen) naar station Loenen-Vreeland reed en 
vice versa. De omnibus reed dan over de 
Spoorlaan richting het Merwedekanaal (nu: 
Amsterdam-Rijnkanaal). Bij de Spoorlaan 
werd tol geheven: 20 cent als de omnibus was 
bespannen met één paard en 25 cent bij 2 
paarden. De rit naar het station was nu langer 
dan een paar jaar daarvoor. In 1892 was name
lijk het Merwedekanaal (nu dus Amsterdam 
Rijnkanaal) geopend, waardoor de directe rou-

Korenmolen de Ruiter voor de 

brand (ca 1910). Toen was 

de molen nog van het model 

grondmier (nu: stelling-

molen). Rechts van de molen 

het huis van de molenaar. 

Op de rechteroever het 

jaagpad met rolpalen, t.h.v. 

een soepeler verloop van de 

bocht voor de trekschuiten. 

Coll. W.Mooij 
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Sophia's Hoeve. Rechts de 

diaconiehuisjes aan de 

Lindengracht. 

Coll. W. Moo ij 

te werd afgesloten en de omnibus over de 
draaibrug heen moest. 

Er waren ook plannen geweest voor de aanleg 
van een stoom- of electrische tram van 
Amsterdam naar Utrecht, met een zijtak via 
Vreeland naar Hilversum. Robert Mack had 
op 9 maart 1896 een vergunning voor aanleg 
en exploitatie hiervan ingediend. Zijn plannen 
zijn echter nooit uitgevoerd. 
Op 29 mei 1899 wordt een hinderwetvergun
ning verstrekt aan J.Th. de Heus voor het 
oprichten van een maalderij voor granen, aan
gedreven door een 14 pk oliemotor, op te stel
len naast de bestaande graanmolen (molen De 
Ruiter). Twee maanden later wordt het pacht-
contract van de Vechtbrug met een jaar ver
lengd aan Arie Wiegmans, voor ƒ. 240,- per 
jaar. 

Heer Hooft van Vreeland, 'halve' eigenaar van 
de brug, bericht in een brief aan de burge
meester dat hij de prolongatie van de pacht 
aan heer Wiegmans uitmuntend vindt. 
Heer Hooft vond de brug maar een last, er 
moest immers steeds maar geld voor onder
houd bij. "Het is en blijft een treurig bezit", 
besluit heer Hooft dan ook zijn brief. 
Dit 'treurige bezit' is nu een van de blikvangers 
van ons dorp. 

Hoe meningen kunnen veranderen! Een sym
bool van de vele zaken die in een eeuw tijd in 
Vreeland veranderd zijn. 

Jan Boerstra 
Juliette Jonker-Duynstee 

BRONNEN 

- Gemeenteraadsverslagen van de gemeente Vreeland 1 895-

1900, Gemeente archief Loenen 

- Agenda Gemeente Vreeland 1899, Gemeente archief 

Loenen 

- H.J.Aalderink, burgemeester van Vreeland en Nigtevecht, 

Ihr J.A.F. Backet, vertelt..", Vreeland 1995 

N O T E N 

1) Naast huizen en erven weid de grond als volgt 

gebtuikt: vetgraven gronden en water: 36 ha; dijken 

en bermen: 1 ha: veldwegen en spoorweg: 12 ha; wei 

en hooilandcn: 347 ha; bouwland: 1 ha; tuinen en 

boomgaarden (voor eigen gebruik): 16 ha; moestuinen 

en warmoezetijen (handelsgebruik): 4 ha; boomgaar

den (idem): 11 ha; hakhout: 2 ha; grienden, twijg- en 

tijshout: 26 ha; totaal 455 ha. 

2) De openbate lagere school was gevestigd aan de 

Raadhuislaan-hoek Vossenlaan. O p de eerste 

verdieping huisde het gemeentehuis. In 1900 was 

W.A. de Hond hoofd van de school. Verder was er een 

onderwijzeres. Van de in totaal 90 leerplichtige 

kinderen tussen de 6 en 12 (43 jongens en 47 meisjes) 

gingen er 51 naar de openbare school (25 jongens en 

27 meisjes). De kinderen van burgemeester Backer 

ontvingen overigens onderwijs aan huis. O p de 

bijzondere bewaarschool (soort kleuterschooltje) 

zorgden 1 onderwijzeres en 2 helpsters voor 60 

kinderen. Boven de zes jaar waren dit 4 jongens en 11 

meisjes, onder de zes jaar 20 jongens en 25 meisjes, 28 

Kindeten gingen op scholen in naburige gemeenten, 

t.w. Loosdrecht: 18. Loenen; 10 en Nedethorst den 

Berg: 3 . 13 Kinderen verzuimden de schoolgang, om 

onbekende redenen. 

3) Toespraak 27 maart 1 894, H.J.Aalderink, "Jhr J.A.F. 

Backer vertelt..", Vreeland 1995, p.50. 


