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Voorwoord

De gem eente  L oenen  ken t een lange en
geschakeerde historie. Een historie die in
gro te  m ate is beïnvloed door de ligging
in het g rensgebied van de bisschoppen
van U trecht en de graven van H olland.
Zo bestonden  zowel L oenen  als Nigte-
vecht eeuw enlang u it een  U trechts en
een H ollands deel. Eerst in 1819, nadat
ee rd e r N apoleon in 1811 al ecus hetzelf
de had  gedaan, heeft de definitieve sa
m envoeging van de H ollandse m et de
U trechtse delen  plaatsgevonden. Ge-
m eentelijke h e rinde ling  is duidelijk  niet
alleen van deze tijd.

Wat daar ook van moge zijn, h e t is na
tuurlijk n iet aan mij om  in h e t kader van
dit voorw oord u itgebreid  in te gaan op
de rijke historie van onze gem eente . An
deren , daartoe  gekw alificeerden doen
dat in dit th em an u m m er over de ge
m eente  L oenen  van de stichting Tussen
Vecht en Eem. Een uitgave die het d irect
gevolg is van de hernieuw de contacten
tussen de stichting en  de H istorische
kring G em eente  L oenen.

Ik vind het b ijzonder plezierig d a t ju is t in
h e t jaar dat onze u iterst actieve H istori
sche Kring het 10 jarig bestaan viert dit
th em an u m m er to t stand is gekom en. Een
kroon  op het werk welke ik van h arte  in
uw aandach t aanbeveel.

F *  Fm f |

J.J. G ieskens
Burgemeester van Loenen
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Van de voorzitters

In 2004 bestaat de Historische Kring in de ge
m eente Loenen tien jaar. En al was de Kring
officieel aangesloten bij TVE, van enig contact
was eigenlijk geen sprake. Maar daar is nu  ge
lukkig verandering in gekomen. Een aange
naam bezoek van twee TVE-bestuurders aan
de Loenense w ethouder Soede om over subsi
die te praten bracht een lawine van activitei
ten op gang. TVE zocht contact m et het be
stuur van de Historische Kring, bestuurders
van beide organisaties staken de koppen bij
elkaar om kennis te maken en over gem een
schappelijke belangen te praten en het idee
kwam op om bij gelegenheid van het tienjarig
bestaan van de Historische Kring Gem eente
Loenen een them anum m er van Tussen Vecht
& Eem  te wijden aan de geschiedenis van de
plaatsen binnen de gem eente Loenen. De re
dactie van TVE werd m et enkele Loenense
gastredacteuren uitgebreid en deze brede re
dactie ging voortvarend aan het werk om van
het them anum m er iets moois te maken.

H et resultaat ligt nu voor u. De inhoud be
staat aan de ene kant uit een aantal nieuwe ar
tikelen die ook verschijnen in het jubileum 
num m er van Vechtkroniek, het tijdschrift van
de Historische kring Loenen en aan de ande
re kant uit een selectie van de beste artikelen
die de afgelopen tien jaa r in Vechtkroniek
zijn verschenen. De lezers van TVE zijn ver
trouwd m et de geschiedenis van het Gooi,
Eem land bewesten de Eem en het Hollandse
deel van de Vechtstreek, maar de geschiede
nis van Loenen, Loenersloot, Vreeland, Nigte-
vecht en Nieuwersluis is hen wellicht veel min
der bekend. Nu is er dan een mooie gelegen
heid om de schade in te halen m et interessan
te artikelen over de invloed van de heren van
Kronenburg, vijfhonderd jaar kerkgeschiede
nis, de vervolging van de katholieken, kasteel
Vreeland, de geschiedenis van de gem eente
Loenen en nog veel meer.

De besturen van beide organisaties ver
heugen zich zeer over deze samenwerking.
We hebben elkaar leren kennen, we hebben

ontdekt dat we voor dezelfde zaak opkomen
en dat we wat aan elkaar kunnen hebben.
Voor TVE geldt, dat een wat vergeten hoek
van het gebied tussen (en ook een beetje
over) de Vecht en de Eem in de volle aan
dacht is komen te staan. Voor de Historische
Kring is het leuk, dat de geschiedenis van de
gem eente Loenen nu in wijder verband aan
de orde wordt gesteld en dat een aantal uitste
kende artikelen uit Vechtkroniek onder de
aandacht gebracht kan worden van een bre
der publiek.

Bij W E  hebben zich enkele wijzigingen
voorgedaan die wij hier onder de aandacht
willen brengen. H et afgelopen jaar hebben
twee redactieleden, hoofdredacteur Ingeborg
Laarakkers en Anton Kos, de redactie verla
ten, terwijl Karin Abrahamse na een zeer lang
redacteurschap dit jaar alleen nog zal mee
werken aan het septem bernum m er. TVE is
deze drie redacteuren zeer dankbaar voor het
vele en goede werk dat zij voor he t tijdschrift
hebben verricht; m ede aan hen dragen we dit
them anum m er op. Verder droeg Ans Perry,
onze stille kracht op de achtergrond, na drie
ëntwintig jaar de donateuradm inistratie over
aan Corry Wildeman. Daarnaast zag TVE zich
om financiële redenen gedwongen het jaren
lange contract m et Uitgeverij Verloren in Hil
versum te verbreken. Verloren was altijd een
voortreffelijk uitgever van TVE geweest, maar
het wegvallen van de provinciale subsidie en
de gestegen kosten dwongen TVE om het tijd
schrift voortaan in eigen beheer te gaan uitge
ven. Drukker is Van Wijland in Laren. Joop
Smids en Hans van Gelder zullen als vrijwilli
ger het blad opmaken. Dit them anum m er
over Loenen is hun vuurproef, waarvoor zij
uitstekend zijn geslaagd.

Maarten Bootsma, voorzitter Historische
kring Gem eente Loenen

H enk Michielse, voorzitter Stichting Tussen
Vecht en Eem
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De geschiedenis van de g em een te  L oenen
Fenna Brouwer

D e g e m e e n te  /.oenen , ge legen  mui d e  Vecht,
h e e ft  e r  n ie t a ltijd  /.o u itgezien  ais wij haar n u
ken n en . D e g e m e e n te  bestaat in  haar hu id ige
vorm pas sinds 1 januari 1989 en om vat sinds
d ien  de  volgende w oonkernen: Nieuwersluis,
h e t dorp  L o en en  (m et O u d  O ver en  M ijn
den ), L oenersloot, V reeland en  N igtevecht.
N ie t alleen h e t  g ro n d g eb ied  m aar ook d e  be
stuursvorm  van d e  g e m e e n te  h e e ft in  d e  loop
d er  tijd  d e  nod ige  veranderingen ondergaan,
in  h e t  navolgende h o u d en  wij ons bezig  m e t
d e  ontstaansgeschiedenis van de  g e m e e n te
L o en en  en  de  to t haar hu id ige  g ro n d g eb ied
b eh o ren d e  dorpen.

H et geb ied  w aarin L oenen , N ieuwersluis en
ook de voorm alige g em een ten  L oenersloot,
V reeland  en  N igtevecht zijn ontstaan , b eh o o r
de oorspronkelijk  to t h e t F rankische en  la te r
tot h e t Duitse rijk. H et g ro ndgeb ied  was ver
deeld  in gouw en; L oenen  en de and e re  plaat
sen b e h o o rd en  to t de gouw N iftarlake, die
waarschijnlijk de gehele  V echtstreek, van
U trech t to t M uiden om vatte.

D oor de invallen van de N o o rm an n en  in
de negende  en  eerste helft van de tiende
eeuw, was de m ach t van de  Duitse kon ing  in
h e t neder-riv ieren-gebied  ernstig  verzwakt.
A m bitieuze edelen , zoals de eerste H ollandse
graven, p ro b ee rd en  zich in to en em en d e  m ate
m eester te m aken van koninklijke goederen ,
bevoegdheden  en  rech ten . In  de tiende  en
elfde eeuw  stelden de Duitse kortingen zich
tegen  deze usurpaties tew eer do o r bisschop
pen  in te ze tten  bij de handhav ing  van h e t ge
zag. De kon ingen  schonken  de U trechtse bis
schoppen  n ie t alleen veel g rondgeb ied , m aar
ook h e t daarbij b eh o ren d e  rech terlijke en be
stuurlijke gezag. Zo verwierven zij ook de we
reldlijke m acht.

D oor de vele schenkingen  kregen  de  bis
schoppen  een  groot gedeelte  van de huid ige
provincie U trech t in bezit. De bisschop van
U trech t wilde h e t in zijn bezit gekom en ge

bied  p ro d u c tie f m aken en gaf - in ru il voor
een  deel van de opbrengst - g ro te  stukken
g ro n d  in leen  die d o o r de  leen m an n en  o n t
g o n n en  en  in cu ltuu r g eb rach t m oesten  wor
den . D egenen  die op deze m an ier g ro n d  in
leen  kregen , w erden vaak ook begiftigd m et
rech tsm ach t en an d ere , dikwijls daarbij b eh o 
ren d e  rech ten  in h e t be tre ffende  gebied. Zo
zijn de verschillende gerech ten  on tstaan ,
w aaruit later, veel later, d e  gem een ten  zouden
voortkom en.

L oenen  en  Nieuw ersluis

In h e t jaar 953 schonk kon ing  O tto  aan de
toenm alige bisschop van U trech t, B alderik
van Kleef, verschillende goed eren  welke voor
h een  in he l bezit geweest w aren van g raaf
H atto , die in de streek N iftarlake en aan g ren 
zende gouw en h e t gravenam bt bek leed  had.
In de schenkingsakte van 21 april 953 v inden
we de - n aar alle w aarschijnlijkheid - oudste
verm elding van de naam  L ona  (L oenen ). Aan
de naam  L ona  w orden  verschillende beteke
nissen toegekend . De m eest aannem elijke ver
klaring  is d a t de  naam  L oenen  is afgeleid van
h e t Duitse Io=  bos, m et toevoeging van de uit
gang na, zoals die wel in m eer p laatsnam en
voorkom t (H atna = H ou ten ; Marsna = Maars-
sen ), en zich in de loop van de tijd heeft o n t
wikkeld tot L o n e n  (‘verho llandst') en vervol
gens - in de u itspraak - tot L oenen . L oenen
zou h aar naam  dan  on tlen en  aan h aa r ligging
in een  bosrijke omgeving.

N aarm ate de leen m an n en  van de bisschop
van U trech t m eer m acht verwierven, stelden
zij zich steeds onafhankelijker op. Al n aa r ge
lang de om stand igheden  kozen zij in de con
flicten tussen de bisschop en  de naburige  gra
ven partij, hetzij voor de bisschop hetzij voor
diens tegenstanders. In de gerech ten  L oenen,
L oenerveen , L oosdrech t en  M ijnden hadden
de h e re n  van Amstel c.q. van M ijnden de
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Z)e schans b ij N ieuw ersluis ca. 1760. (Coll. W. M ooij.)

rech tsm acht, m aar ook de  tijnzen en  de tien 
d e n  in han d en . De tijns is een  last die opge
b rach t m oet w orden  d o o r de  (erf) pach te rs
van de heer. De tiend  is een  belasting  bestaan 
de  u it 1 /1 0  van de o p b rengst van de  oogst,
bestem d voor de kerk: te w eten  voor h e t o n 
d e rh o u d  van de pastoor en  van de kerk  en
voor de paroch iearm en . V ooral de fam ilie van
Amstel speelde - in de  strijd tegen  de  H o lland 
se graven - hoog  spel. De Van Amstels verlo
ren  de strijd. H u n  goederen , w aaronder h e t
kasteel K ronenburg , w erden  verbeurd  ver
k laard  en  bij H o lland  ingelijfd. De bisschop
van U trech t was n ie t in staat d it te voorko
m en.

In 1297 sloot de H ollandse g raaf Ja n  een
overeenkom st m et de  bisschop van U trech t,
waarbij bepaald  werd d a t een  strook land
langs de  V echt aan  de bisschop zou blijven.
H olland  kreeg een  g roo t deel van de goede
ren  van de  Van Amstels, w aaronder ook
L oosdrecht, M ijnden en  L oenen-K ronenburg .
H e t overige gedeelte  van L oenen  b lee f bij
U trech t. Zo w erd L oenen  dus destijds opge
dee ld  in een  U trech ts en  een H ollands te rri
torium . T ot aan  de Bataafse Revolutie in  1795
en  zelfs nog  daarna , w erd L oenen  ondersche i
d en  in L oenen-H ollands g e rech t = Loenen-
K ronenburgs gerech t, en  Loenen-Stichts ge
rech t = L oenen-S ta tengerech t o f ook wel: h e t
g e rech t Loenen-N ieuw ersluis, d a t h ie r  verder
gebru ik t zal w orden.

H e t g e rech t L oenen-K ronenburg  besloeg
ongeveer de helft van h e t g ro ndgeb ied  van
L oenen  op  de westelijke oever van de  Vecht,

tussen de gerech ten  B reukelerw aard  en  T er
Aa in  h e t zuiden, de  A ngstel in h e t w esten en
de gerech ten  L oenersloo t en V reeland (oor
spronkelijk  N igtevecht) in h e t n o o rd en . De
grens m et L oenen-N ieuw ersluis verliep tam e
lijk grillig. O p  de  ‘N ieuw e kaert van L o en en  ’
is h e t grensverloop  du idelijk  aangegeven.
D aaruit blijkt dat de g ro n d  w aarop h e t kasteel
K ronenburg  stond, eveneens to t h e t g erech t
L oenen-K ronenburg  beh o o rd e , als een  H ol
landse enclave in Stichts gebied . Slechts een
klein gedeelte  van hel d o rp  b eh o o rd e  ech te r
tol h e t g e rech t K ronenburg ; een  smalle
strook g ro n d  die dwars d o o r h e t d o rp  n aar de
V echt liep, m et de  zu idkan t van de B rugstraat
en  G ru tte rstraa t als zuidelijke grens. (Zie ook
h e t kaartje bij liet artikel D e heren  van Kro
n e n b u rg  en h u n  in v lo ed  op d e  gesch ieden is
van L oenen  h ie rna . Red.) H e t g rondgeb ied
van h e t g e rech t L oenen-N ieuw ersluis g rensde
in h e t n o o rd en  aan h e t rech tsgeb ied  van Nig
tevecht; in het zuiden aan B reukelen  en de
B reukelerw aard; in h e t oosten  grensde  h e t
aan h e t H ollandse rech tsgebied  van L oener-
veen en M ijnden, en in h e t w esten g ro ten 
deels aan  h e t g e rech t L oenen-K ronenburg .
H e t groo tste  gedeelte  van h e t eigenlijke do rp
L oenen  lag op  Stichts g rondgeb ied , evenals
de  buu rtschap  N ieuwersluis, vandaar ook de
naam  L oenen-N ieuw ersluis voor h e t gerech t.

H et on ts taan  van Nieuw ersluis h o u d t ver
b an d  m e t w aterstaatkundige zaken. In de eer
ste helft van de vijftiende eeuw w erd - in ver
band  m et de afw atering - de Nieuwe W etering
gegraven als verb ind ing  tussen de V echt en de
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K rom m e Angstel. O ok w erd e r een  nieuwe
sluis gebouw d tussen de V echt en de Nieuwe
W etering. K ennelijk was er ook een  oude
sluis: h ierover is ech te r niets bekend . De ou d 
ste verm eld ing  van ‘Nije S lu se’ zou d a te ren
van 1448. De schepen  tussen U trech t en  Am
sterdam  verlieten  bij N ieuwersluis de V echt
en  kw am en dan , via de K rom m e A ngstel en
het G ein, op  de A mstel uit.

H et fo rt N ieuw ersluis stam t uit de tijd van
de O pstand , algem een  bekend  als de
'tachtigjarige oorlog’. In de d o o r stad h o u d er

F rederik  H en d rik  aangelegde U trech tse wa
terlin ie  w erden in 1629 een  aantal versterkin
gen aangelegd, w aaronder h e t fo rt N ieuw er
sluis. In 167." w erd er do o r s tad h o u d er W illem
lil een  nieuw fo rt gebouw d en  in 1746 vond
een  u itb re id ing  van h e t fo rt plaats in verband
m et de inval van de F ransen in de Zuidelijke
N ederlanden . De bu itenp laa tsen  Jo n g e rh o ek

en B eercveld s tonden  h ie rtoe  te rre in  af: in
1813, na  de bevrijding van de F ransen, w erd
de grondslag  gelegd voor de nieuw e H olland
se w aterlinie. O ok Nieuw ersluis m aakte h ie r
van deel uit. In 1851 w erd op  de westoever
van de V echt een  bom vrije to ren  gebouw d
m et daa ro m h een  een  gracht. In de ja re n
1880-1882 w erden er rem ises en een  kazerne
bijgebouw d. O p de oostoever - op  Loosd-
rech ts g ro n d g eb ied  - begon  m en  in 1877 m et
de  bouw  van de Pupillenschool, thans strafka
m er W illem III. N ieuw ersluis is n o o it een  zelf
standig  g erech t geweest; he t hee ft van ouds
h e r  hij L oenen  gehoord . H et om vatte - beha l
ve het bovengenoem de - slechts enkele  huizen
en  winkeltjes. De hu id ige brugw achterswo-
n ing  d a tee rt van 1672 en had  oorspronkelijk
de functie  van gem eenlandshuis. H e t w ater
schap oefende van h ie ru it zijn bestuurstaak
uit.
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Beek en H off door P.J. Lingers. (Rijksarchief Utrecht, Top. Atlas.)
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Het rechthuis annex logement van Kronenburg, door P.J. Lingers. (Rijksarchief Utrecht, Top. Atlas.)

Loenen was destijds dus in tweeën gedeeld.
Loenen-Nieuwersluis (het Utrechtse gedeelte
dus) was verreweg het belangrijkste gerecht.
H et omvatte behalve he t grootste gedeelte van
het dorp ook de meeste buitens. Maar de ou
de dorpskerk, gewijd aan Sint Ludgerus
(Liudger), lag op Hollands grondgebied. Na
de hervorming was de kerk in 1578 voor de
hervormde eredienst opengesteld. De heren
van Kronenburg bleven - ook gedurende de
zeventiende eeuw - rooms-katholiek. Zij be
hielden echter het recht van predikantsbe-
noem ing in de hervormde kerk (patronaats-
recht). Voor de katholiek gebleven inwoners
stichtte Alexandrina van Stepraedt, vrouwe
van Kronenburg, in 1652 een houten kerkje
te Slootdijk. Behalve het patronaatsrecht van
de hervorm de kerk, bezaten de heren van
Kronenburg ook het recht van tolheffing op
de Vechtbrug.

Voor de inwoners was de verdeelde ligging
van Loenen op zowel Hollands als Utrechts
grondgebied vaak zeer verwarrend. Zo waren
de voorschriften en belastingen verschillend,
afhankelijk van waar men woonde. In het toch
betrekkelijk kleine dorp waren twee rechthui
zen; het gem eentehuis aan de huidige Rijks
straatweg, daterend van 1720, was tot 1811 het
rechthuis van Loenen-Nieuwersluis. Schuin
daartegenover bevond zich he t raad- of recht
huis van Loenen-Kronenburg, dat rond 1700
in opdracht van de heer van Kronenburg
werd gebouwd. Tussen 1811 en 1838 heeft1
dit rechthuis dienst gedaan als gem eentehuis
voor de - inmiddels samengevoegde - gem een
te Loenen. Sinds 1838 fungeerde het oude
rechthuis van Loenen-Nieuwersluis (aan
vankelijk gedeeltelijk) als gem eentesecretarie
van Loenen. In de loop van 1995 verloor het
deze functie definitief; de gem eente Loenen
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oefende daarna  h aar bestuurlijke taak vanuit
h e t aan de D orpsstraat gelegen p an d  Beek en
Hoff, dat in de ach ttiende  eeuw ook h e t huis
was van Ijsb rand  k ieft Balde, h ee r van Kro
n en b u rg  en L oenen .

L oenen-K ronenburg  en Loenen-N ieuw er-
sluis w aren zoals we zeiden  beide  gerech ten .
We spreken over heerlijkheden , als zulke ge
rech ten  een  eigen h e e r hebben . Een heerlijk
h e id  kan kortweg om schreven w orden  als
‘overheidsgezag in particu liere  handen '. Een
heerlijk  rech t was een  overheidsrech t d a t
w erd verkocht, in leen  gegeven o f verpacht,
en w aarop geleidelijk  een  erfelijk re ch t o n t
stond. O p h e t p la tte land  w aren de heerlijke
rech ten  vrijwel steeds m et een  bepaald  g ro n d 
bezit verb o n d en  en  w erden  m e t d it bezit ver
handeld .

In het gewest U trech t heeft de bisschop er
voo rtd u ren d  n aa r gestreefd  om  zoveel m oge
lijk h eerlijkheden  in eigen  h an d en  te ho u d en .
H e t w ereldlijk b estuu r van de  b isschoppen
van U trech t heeft g ed u u rd  tot 1528. De toen
malige bisschop H end rik  II van B eieren , die
zich n ie t kon  handhaven  in de strijd tussen
Karel V en de herto g  van G elre, heelt toen  de
w ereldlijke m ach t overgedragen aan Karel V.
Deze, zogenaam de bisschopsgerech ten , kwa
m en n u  o n d e r de landsheer. T en tijde van de
R epubliek  (1581-1795) kw am en deze gerech 
ten  o n d e r  de S taten van U trecht. L oenen-
Nieuwer-sluis was lange tijd zo 'n S tatenge
recht; h ie r  vertegenw oordigde de schout di
rec t de Staten. In 1714 verkochten  de S taten
van U trech t bij op en b are  verkoop een  dertig 
tal heerlijkheden , m et alle b ijb eh o ren d e  rech 
ten , w aaronder Loenen-N ieuw ersluis. Dat
w erd gekoch t do o r C hristiaan  van Persijn voor
6100 gu lden . In 1754 kwamen de beide ge
rech ten  in h an d en  van één  heer, Ijsb rand
Kieft Balde, die e e rd e r al de heerlijkheid  Loe
nen-N ieuw ersluis had  gekocht. B estuurlijk
bleven h e t ech te r to t 1811 twee afzonderlijke
gerech ten . (Zie ook het artikel H eren  en
vrouwen van K ronenburg  h ierna , o n d e r
‘O verige h e ren  en  ....e tc .’ Red.)

Er bestonden  twee soo rten  heerlijkheden :
lage en  hoge. In een  lage heerlijkheid , ook
wel am bach tsheerlijkheid  genoem d, bestond
de bevoegdheid  om  civiele zaken alsm ede de
lich tere  strafzaken te b e rech ten . In de hoge

heerlijkheid  (of vrije- o f halsheerlijkheid)
k o n d en  ook zw aardere misdrijven w orden  be
recht, zoals d ie w aarop lijfstraffen en  zelfs de
d o o d stra f stonden . L oenen-K ronenburg  was
zo 'n  hoge heerlijkheid .

In deze tijd was e r  nog  geen  sprake van
een  scheiding van b estuu r en  rechtspraak.
B eide taken w aren in de heerlijkheid  verenigd
in h e t gerech t, opgevat als college van schout
en  schepenen , d a t fungeerde  als rech terlijk
college en  als bestuursorgaan . De schout w erd
b en o em d  d o o r de (am bach ts)heer; de  sche
pen en  w erden  gekozen uit de gegoede dorps
geno ten . Zij m oesten  'm a n n en  m e t eere, van
g o e d e  n a m e e n d e  fa m e ’. De schou t werd be
schouw d als de plaatsvervanger en vertegen
w oord iger van de heer, de sch ep en en  als de
vertegenw oordigers van de gehele  dorpsge
m eenschap . T ezam en vorm den  zij h e t p laatse
lijk bestuur. Gewoonlijk w aren e r vijl a zeven
schepenen ; zij h ie lden  geen vaste zittingen
m aar kw am en bijeen zodra e r  zaken geregeld
m oesten  w orden. De bestuurlijke taak was
overigens vrij b eperk t en  bepaalde zich voor
nam elijk  to t h e t behartigen  van w aterstaatsbe-
langen  en  de inn ing  van belastingen.

N a de Bataafse revolutie in 1795 verloren
de g e rech ten  h u n  rech tsp rekende  taak. en
w erden de g erech ten  om gezet in m unicipali-
teiten  ofwel gem een tebestu ren . De politieke
rech ten  van de am bach tsheren  w erden
evenals and e re  ‘h e e r lijk e ' rech ten  afgeschaft.
B estuur en  rech tsp raak  w erden  strenger ge
scheiden; in 1811 verlo ren  de gem een tebestu 
ren  h u n  rech terlijke taak geheel en functio 
nee rd en  vanaf dat ogenblik  a lleen  nog  als be
stuu rso rganen . Na de bevrijding van de F ran
se overheersing  in  1813 werd h u n  plaats inge
no m en  d o o r de gem een tebestu ren

Bij d ec ree t van N apo leon  van 21 ok tober
1811 w erden  L oenen-K ronenburg  (H ollands)
en  L oenen-N ieuw ersluis (Stichts) verenigd to t
één  g em een te  L oenen . T o t L oenen-
N ieuwersluis b e h o o rd en  op da t m o m en t ook
L oenersloo t, O ukoop  en  T er Aa; deze w erden
bij K oninklijk Besluit van 14 novem ber 1815
w eer van L oenen  afgescheiden. O n d e r Loe-
nen-H ollands vielen toen  ook - ko rte  tijd -
M ijnden  en  O ud  Over; bij wet van 19 m ei
1819 w erden  deze b u u rtsch ap p en  verenigd
m et O ud- en  N ieuw -Loosdrecht. Bij Ko-
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ninklijk Besluit van 1 mei 1817 werd de sa
mengevoegde gem eente weer gesplitst in twee
afzonderlijke gem eenten Loenen-Kronenburg
en Loenen-Nieuwer-sluis. Met ingang van 1
oktober 1819 werden de beide gem eenten de
finitief samengevoegd tot één gem eente koe-
nen, die in haar geheel onder de provincie
U trecht ressorteerde.

Po ld e
'e t pty <* 1 d

Nieuwe Kaart van het Baljuwschap van Gooiland, de
Loosdrechten, etc., Isaak Tirion, Amsterdam 1750.

De in 1819 gevormde gem eente koenen was
een kleine plattelandsgem eente. Eind decem
ber 1850 telde de toenmalige gem eente 1056
inwoners. Zij vonden hun m iddelen van be
staan voornamelijk in de landbouw; later - in
de loop van de negentiende eeuw - steeds
m eer in de veeteelt en zuivelbereiding. Daar
naast waren er wat kleine fabriekjes en werk
plaatsen. zoals de fabriek van Tijssen en Kru-
seman aan de Dorpsstraat (in de tuin van
Beek en Hoff),  waar de kleurstoffen been
zwart en mineraalblauw werden vervaardigd.
Ook het toerisme vormde een aardige bron
van inkomsten voor de inwoners van koenen.
Ondanks dit alles nam het aantal inwoners
niet opzienbarend toe. In 1900 waren er 1386
inwoners en in 1943 waren het er 1530, waar
van er 900 in het dorp koenen, 470 in Nieuw-
ersluis en 160 in de buurtschap Slootdijk
(Kerklaan) woonden. H et gem eentebestuur
schreef in 1943: ‘In de gem een te  kom en be
trekkelijk vee! renteniers en gepensioneerden
voor; een welvarende m iddenstand en eeltige
villabewoners

De gem eente koenen, zoals die sinds 1819
bestond, besloeg 1004 hectare grond en werd
begrensd door de gem eenten koosdrecht,
Vreeland, Loenersloot, Ruwiel en Breukelen-
Nijenrode. Deze situatie bleef lange tijd onge
wijzigd. In 1952 vond een grenswijziging
plaats met koosdrecht waarbij de Loosdrecht-
se gebiedsdelen aan de westkant van de plas
sen, Oud Over en Mijnden, bij koenen kwa
men. kater, in 1989, werden het recreatie
schap Mijnden en een gedeelte van de Blok-
laan weer bij koosdrecht gevoegd.

Met ingang van 1 april 1964 werd de toen
malige gem eente Loenen opgeheven; samen
m et de opgeheven gem eenten Vreeland en
koenersloot (gedeeltelijk: Oukoop en Ter Aa
gingen naar Breukelen) werd nu een nieuwe
gem eente koenen gevormd. Door de gem een
telijke herindeling was het aantal inwoners
fors gestegen. Telde de gem eente koenen in
1963, dus vóór de herindeling 3380 inwoners,
op 1 januari 1965 waren dit er 5553. Anders
dan de haar om ringende, kleine gem eenten
werd koenen niet m et opheffing bedreigd
m aar heeft zij steeds geprofiteerd van de
trend tot gem eentelijke herindeling. Ook in
1989 was dit weer het geval, toen m et ingang
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De ridderhofitad Loenersloot c. 1700. (Coll. W. Mooij.)

van 1 januari de opgeheven  gem een te  Nigte-
vecht bij b o en en  kwam. O ok n u  w eer nam  het
aan ta l inw oners flink toe: van 6849 op  1 ja
nuari 1988 to t 8207 op  1 januari 1989. Sinds
dien  nam  h e t aantal inw oners gestaag toe. O p
31 d ecem b er 199.8 bedroeg  h u n  aan ta l in to
taal 8424; waarvan 4085 in h e t do rp  b o en en ,
178 in N ieuwersluis, 552 in L oenersloo t. 1818
in V reeland en 1491 in N igtevecht. O ndanks
alle herin d e lin g en  b eh o o rt b o en en  - zoals u it
he t bovenstaande blijkt - nog  steeds to t de
kleine gem een ten . O f zij in de toekom st zelf
h e t lot van de h ie rn a  beschreven, opgeheven
g em een ten  zal k u n n en  on tlopen? De tijd zal
h e t leren .

L oenersloo t

Zoals we zagen had d en  de b isschoppen  van
U trech t d o o r de vele schenkingen  gro te  de len

van de hu id ige provincie U trech t in h an d en
gekregen . H iervan getu ig t nog  een  lijst u it het
jaar 960 w aarin de lan d g o ed e ren  opgesom d
staan welke to t d an  toe aan de U trech tse  kerk
w aren geschonken . H ierin  w orden  verschil
lende  landerijen  in de V echtstreek genoem d
w aaronder ook Lonaralaca. O n d e r  Lonaralaca
m oeten  we L oenersloot verstaan. H et w oordje
laca (laato  o f leek ) b e tek en t om trek, gebied
o f ook wel grens. H el w oord sloo t in L oener
sloot b e tek en t ook grens. Zoals we h iervoor
reeds zagen w erd b o en en  vroeger aangedu id
als Lona. De naam  Lonaralaca  w erd dan  ook
gebru ik t voor de strook g ro n d  gelegen op de
noordw estelijke grens van h e t d o rp  b o en en ,
la te r bek en d  als Loenersloot.

O f er toen  ook al sprake wras van een  huis
en  een  h e e r van L oenersloo t is n ie t bekend .
Evenm in w eten we precies w anneer en  d o o r
wie h e t kasteel is gesticht. Zeker is d a t h e t
reeds lange tijd bestaan  heeft, d aar h e t ge-
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slacht Van Loenresloot al in de twaalfde eeuw
bekend was. In een oorkonde uit het jaar
1156 wordt Henricus de Lonreslothe ge
noem d als raadsman van het kapittel van Sint
Marie te Utrecht. De eerste vermelding van
een hof (curia) te Loenersloot vinden we in
het jaar 1258. In dat jaar droeg ridder Dirk
Splinter van Loenersloot - waarschijnlijk uit
veiligheidsoverwegingen - zijn hof en goede
ren te Loenersloot op aan Otto II, graaf van
Gelre, en ontving die van hem  in leen. Dit tot
nu toe allodiale (niet-leenroerige) goed werd
dus nu een Gelders leen. Aangenom en wordt
dat in de eerste helft van de dertiende eeuw
begonnen is met de bouw van het kasteel en
dat deze omstreeks het jaar 1300 voltooid was.

Dirk Splinter werd als heer van Loener
sloot opgevolgd door zijn zoon Hendrik, die
in hoog aanzien stond bij de bisschop van
Utrecht. In 1329 wordt hij genoem d als burg
graaf van ‘s bisschops residentieslot De Horst
aan de Grebbe. H endrik werd opgevolgd door
zijn zoon Gijsbrecht. Deze komt voor het eerst
voor in een door hem  gegeven fundatiebrief
van de kapel te Loenersloot van 1339, waarin
hij zegt dat die kapel door zijn voorouders is
gesticht.

W aren tot nog toe de betrekkingen met
de bisschop van U trecht van vriendschappelij
ke aard geweest, m et Splinter van Loenresloot
zou dit veranderen. Splinter gedroeg zich na
melijk als een echte roofridder. Toen hij in
1377 enige burgers van Gouda in zijn kasteel
gevangen hield, was dit in 1378 voor de
Utrechtse bisschop aanleiding Loenersloot te
belegeren. Al snel moest Splinter zich overge
ven. Bepaald werd dat het huis en de hofstede
niet verder versterkt m ochten worden. Loe
nersloot werd bovendien een leen van het
Sticht U trecht. De bisschop van U trecht had
zijn doel bereikt: het bedreigende Gelderse
leen op zijn wereldlijk grondgebied was uitge-
schakeld en voortaan leenroerig aan het
Sticht.

In 1382 was er sprake van een bisschoppe
lijk leengoed Loenersloot, Oukoop en Ter Aa
en van een Gelders leengoed Loenersloot aan
de andere kant van het Gein gelegen. Splin
ters dochter Elsebee verkocht in 1429 het huis
m et toebehoren, alsmede het gerecht Ou
koop en Ter Aa aan Boudewijn van Zwieten.

Zijn achterkleinzoon Dirk van Zwieten ver
kocht Loenersloot in 1515 aan zijn buurm an
Amelis van Mijnden, heer van Kronenburg.
Na bijna een eeuw in bezit geweest te zijn ge
weest van de familie Van Zwieten, ging het
bisschoppelijk leengoed over naar het ge
slacht Van Amstel van Mijnden. Amelis van
Amstel van Mijnden droeg het huis Loener
sloot in 1534 over aan zijn broer Jacob. H et
was onder zijn bewind dat Loenersloot - niet
lang na de overdracht van de wereldlijke
m acht - in 1536 door de Staten van Utrecht
tot ridderhofstad werd verklaard. Een ridder
hofstad moest aan verschillende voonvaarden
voldoen: er moest een gracht met ophaalbrug
zijn rond het kasteel en de bewoner moest
een edelman zijn. H iertegenover stond het
recht om deel te mogen nem en aan het ge
westelijk bestuur van U trecht (als lid van de
tweede stand in de Staten van Utrecht, die
daar de adel en het platteland vertegenwoor
digde). Jacobs kleindochter Maria Johanna, in
1669 m et Loenersloot beleend, bracht door
haar huw'elijk in 1679 m et Pieter Reinier ba
ron van Stepraedt, het kasteel in diens fami
lie. Aangezien de eigenaars niet op het kasteel
woonachtig waren, werd het kasteel verschil
lende malen verhuurd. In 1766 werd het kas
teel met toebehoren verkocht aan H endrik
Willem van H oorn, die er in 1767 mee werd
beleend. Van H oorn begon met de m oderni
sering van het kasteel. Door de hoge kosten
die hierm ee gepaard gingen, raakte hij in fi
nanciële problem en en zag zich gedwongen
Loenersloot weer te verkopen. De koper was
Andries Jan  Strick van Linschoten. In 1772
werd hij beleend m et ‘dat Huys encle Hofste
de van Loenersloot niet den lande tusschcn
de O ude Stevensbrugge encle O udekoper
Zuydwende, m e t den Dagelijksen Gerechte
van Loenresloot, O ukoop ende van Ter Aa,
m e t Thins, Thienden, Zwanendrift, Visserije
daartoe behorende'. Andries Jan  Strick van
Linschoten ging voort met de verbouwing van
het kasteel tot een gerieflijke, eigentijdse bui
tenplaats, maar tegelijkertijd moest het mid
deleeuwse uiterlijk van de ridderhofstad aan
de buitenzijde zichtbaar blijven. Ook beëin
digde hij de bouw van het nieuwe rechthuis
van Loenersloot, dat geplaatst was tegenover
de overblijfselen van de oude kapel, tegen-
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over h e t slot. N a zijn dood  kwam L oenersloo t
d o o r erfopvolging in  h e t gem eenschappelijk
bezit van Ja n  H end rik  Strick van L inschoten
en  d iens zuster G eertru id  Jo hanna  A ntonia.
S edert de  dood  van Jan  H end rik  in 1828 was
h e t slot L oenersloo t u itslu itend  in bezit van
G eertru id , die h e t d o o r h aar huwelijk m et
Paulus H ubert M artini But s b rach t in het ge
slacht w aarin h e t zich nu  nog  bev ind t (de laat
ste eigenaresse is M agdalena F e rd inanda  Ma
ria baronesse van N agell-jonkvrouwe M artini
Buys). Van de heerlijke rech ten  resten  alleen
nog  h e t v isrecht in h e t G ein, de Angstel, de
G euzensloot en  de Aa, dat zoals blijkt u it de
‘G h e tu ch en is’ van 19 ju n i 1548 ‘voorst altit
b eb o ert h e ft an den  h u ese  e n d e  h o fs ted e  van
L o e n re s lo e t'.

N a de overd rach t van de wereldlijke
m acht d o o r de bisschop van U trech t in 1528,
was de  heerlijkheid  L oenersloo t sam en m et
O ukoop  en  T er Aa d o o r de  S taten van
U trech t aangew ezen als een  lage- o f am 
bachtsheerlijkheid . De am bachtsheerlijkheid
van L oenersloot, O ukoop  en  T er Aa strekte
zich uit van B aam brugge in h e t n o o rd en ,
langs de  westzijde van de K rom m e Angstel. tot
voorbij h e t d o rp  T er Aa. In 1748 waren e r in
L oenersloot 38 huizen; in l ei Aa en  O ukoop
sam en 16.

In 1798 was L oenersloo t gesplitst: T er Aa
werd gecom bineerd  m et een  gedeelte  van Ru-
wiel, terwijl L oenersloo t m et O ukoop  vere
nigd werd m et A bcoude-B aam brugge. In 1801
w erden L oenersloot, O ukoop  en  T e r Aa w eer
veren igd  to t een  zelfstandig gerech t. Na in
1812 korte  tijd bij L oenen  ingelijfd te zijn ge
weest, w erd L oenersloo t in 1815 sam en m et
O ukoop  en  T er Aa een  zelfstandige gem een
te. De gem een te  L oenersloo t om vatte het
d o rp  L o enersloo t en  de b u u rtsch ap p en  O u
koop en  T er Aa. Zij g rensde  in h e t n o o rd en
aan A bcoude, in  h e t w esten aan de Angstel.
en  in h e t oosten en  zu iden  aan L oenen .

In  1828 vond een  grenswijziging plaats
waarbij de g renzen  van L oenen , L oenersloo t
en  Ruwiel zodanig  w erden gewijzigd dat Loe
nersloo t n ie t m eer u it d rie afzonderlijke de
len  zou bestaan . R ond 1870 te lde de  g em een 
te 364 inw oners, d ie h u n  bestaan vooral von
d en  in de veeteelt en  zuivelbereiding. De be
volking nam  slechts langzaam  in aantal toe. In

1900 w oonden  e r in totaal 488 m ensen, en op
1 januari 1963 w aren da t er 711. Lange tijd
bleven h e t g ro ndgeb ied  en  de zelfstandige po
sitie van de kleine gem een te  L oenersloo t, die
bestuurlijk  nauw e b an d en  o n d erh ie ld  m et het
aang renzende  Ruwiel, onaangetast. H e t ge
bied van de g em een te  had  in 1940 g ro ten 
deels nog  dezelfde om vang als h e t g e rech t
L oenersloo t-O ukoop-T er Aa in 1795. V anaf
1950 o n ts to n d en  e r g e ruch ten  over een  op
h an d en  zijnde gem eentelijke herindeling .
H e t w erd steeds du idelijker d a t de  zelfstandi
ge positie n ie t lang m eer geh an d h aafd  zou
k u n n en  w orden. Met ingang van 1 april 1964
was h e t dan  zover; L oenersloo t w erd als zelf
standige gem een te  opgeheven. H et g rondge
b ied  w erd opgedeeld ; h e t d o rp  L oenersloo t
g ing over n aar de  gem een te  L oenen , de
b u u rtsch ap p en  O ukoop  en T er Aa w erden bij
de gem een te  B reukelen  gevoegd. Gelukkig
h ad d en  de inw oners h ie r geen  bezw aar tegen
de sam ensm elting. H oe anders zou d it gaan
in h e t eveneens opgeheven  V reeland!

V reeland

De oudste sporen  van de  naain M ee lan d  in
de ons nagela ten  b ro n n e n  da te ren  u it de 13e
eeuw. In zijn R ijm kroniek m aakt Melis Stoke
m eld ing  van h e t op de  grens van h e t bisdom
U trech t en  h e t graafschap H olland  gelegen
plaatsje. H ier w erd in 1252 d o o r de bisschop
van U trecht, H end rik  van V ianden, beg o n n en
m et de bouw  van een  versterkt slot, om  daar
m ee h e t Sticht U trech t te bescherm en  tegen
de aspiraties van de e e rd e r g enoem de heren
van Amstel. In 1259 was de bouw  van h e t slot
voltooid. De bisschop gaf h e t de naam  Vrede-
lant, o m dat h e t m oest d ien en  to t handhaving
van de vrede in he t Sticht. Na zijn do o d  in
1267 w erd bisschop H en d rik  van M anden  be
graven in  de D om kerk (de S int M aartens
kerk) te U trech t. O p zijn g ra f w erden  de vol
gen d e  w oorden gebeiteld: ‘S tru x i M arline,
I ie d e la n t p ro  pace  tnoruw , p a re  bea to n im
fruar ut tecum  sine f i n e ’ (Ik heb . oh M arti
n a s , I ie d e la n t g eb o u w d  tot bc \e ilig in g  van de
uwen; opdat ik eeuw ig n ie t u d e  vrede d e r  g e 
lukzaligen g en ie te ). O verigens w erd al in
1268, een  jaar n a  de dood  van de  bisschop,
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Gezicht op Vreeland 1749. (Rijksarchief Utrecht, Top. Atlas.)

het slot - weliswaar tevergeefs - belegerd door
Gijsbrecht van Amstel. En door de opvolger
van de bisschop, Jan  van Nassau, werd het kas
teel nota bene verpand aan dezelfde heer van
Amstel om wiens beteugeling het gebouwd
was. Al spoedig kwam het kasteel weer in han
den van de Utrechtse bisschop, waarin het on
danks de voortdurende strijd, verpanding en
belegering uiteindelijk ook gebleven is.

Evenals Loenen en Loenersloot, behoorde
ook het gebied van het latere Vreeland tot het
dom eingoed langs de Vecht, dat door koning
O tto I in 953 aan de bisschop van U trecht was
geschonken. Alhoewel Vreeland in de bron
nen uit die tijd nog niet met nam e genoem d
wordt, is het aannem elijk dat ook hier reeds
vóór de periode van de grote ontginningen
(elfde, twaalfde eeuw) sprake was van een ne
derzetting. In zijn proefschrift D e Stichtse mi-
n isteria liteit en de ontginningen in  de
U trechtse Vechtstreek veronderstelt Buitelaar
dat op de plek waar in de dertiende eeuw het
kasteel en het stadje Vreeland zijn gebouwd,
een nederzetting m et de naam Dorssen was
gesitueerd, en wel op grond van de nam en
van het Dorsseveen en de Dorssewaard, beide
grenzend aan de oost- en noordoostzijde van

Vreeland. Na de stichting van het kasteel en
het stadje Vreeland is de naam nog levend
gebleven als familienaam. Zo verkocht ene Ni-
colaas van Dorssen in 1297 44 m orgen land,
verspreid over verschillende percelen, niet
toevallig alle gelegen in de directe omgeving
van Vreeland, aldus Buitelaar.

O p grond van uitvoerig bronnenonder
zoek komt Buitelaar tot de conclusie dat Vree
land destijds is gesticht op de linkeroever
(westzijde) van tie Vecht, in een ruim e bocht
van deze rivier, in het destijds grotere gerecht
en de parochie van Nigtevecht. In zijn visie is
de huidige loop van de Vecht door Vreeland
in feite de verbinding die is gegraven tussen
het noordelijk en het zuidelijk deel van deze
bocht in de Vecht, zodat het stadje ook aan de
westzijde was voorzien van een vestinggracht.
H et vestingstadje Vreeland m et het bijbeho
rende rechtsgebied zou dan in de dertiende
eeuw van het bisschoppelijk territoir van Nig
tevecht zijn afgescheiden.

Hoe het ook zij, feit is dat het plaatsje
Vreeland, bestaande uit het kasteel m et de
woningen van de daaraan verbonden mensen,
door genoem de bisschop H endrik van Vian-
den in het jaar 1265 tot stad was verheven.
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H et verleende stadsrech t was hetze lfde als dat
van de stad D eventer! D oor de  opvolgers van
de bisschop w erden de stadsrech ten  w aaraan
ook de hoge rech tsm ach t verbonden  was tel
kenm ale bevestigd. En in 1536 (en  ook la ter
nog) w erd V reeland ook d o o r de S taten  van
U trech t als stad erkend .

N adat keizer Karel V h e t w ereldlijk gezag
van de bisschop van U trech t had  overgeno-
m en , w erd op  zijn-bevel h e t slot in 1529 ge
sloopt (de afbraak w erd gebru ik t voor de
bouw van kasteel V redenbu rg  in U trech t).
O m streeks 1550 w erden d o o r de bu rgers de
singels van h e t stadje gesloopt en  w erd V ree
land gaandew eg een open  plaats. D aarna
raakten  zowel de titel van stad als de b ijbeho
ren d e  voorrech ten  in de praktijk  langzam er
hand  in onbruik .

V anaf 1631 was G odaard  van R eede, die
ook  h e t g ro ndgeb ied  van K o rten h o ef in bezit
had , be leen d  m et de hoge heerlijkheid  van
V reeland. Hij w erd in  1648 opgevolgd d o o r
zijn zoon G erard  van Reede. Na zijn dood
kwam de heerlijkheid  aan d iens d o ch te r A nna
Elisabeth, die huw de m et H end rik  Jacob van
Tuyll van Serooskerken, h e e r van o.m . Zuilen,
W estbroek, N ederhorst, O verm eer, en een
paar ja a r  la ter ook van N igtevecht. In  1674
werd de belen ing  van H end rik  Jacob van
Tuyll van Serooskerken m e t de hoge heerlijk
heid  V reeland  d o o r de S taten van U trech t als
zodanig  erk en d  Van Tuyll liet de g rondslagen
van een  nieuw  te bouw en huis leggen op de
plaats waar destijds h e t kasteel h ad  gestaan.
O p zijn verzoek w erd h e t nog  te bouw en huis
V reeland in 1680 d o o r de S taten van U trech t
to t ridderho fs tad  verklaard. D it be tekende
voor de  h e e r d a t hij z itting  kreeg in  de rid d e r
schap, die deel u itm aakte van de S taten  van
U trecht, het gewestelijk b estuu r dus. V oor
w aarde voor d it alles was ech te r h e t bezit van
een  ech te  ridderhofstad . T ot de eigenlijke
bouw  is h e t afgezien van de  fu n d am en ten
evenwel n o o it gekom en. Twintig jaar later, in
1694, verkocht hij de heerlijkheid  V reeland
bij open b are  veiling aan P ie ter Reaal, die
sinds 1685 tevens h e e r  van N igtevecht was.
D iens zoon Jan  stierf in  1740 kinderloos.
V reeland  ging n u  over in h an d en  van Pieters
zuster Sophia Reaal, getrouw d m et Daniël
H ooft. H un  oudste zoon G errit H ooit werd in

1743 de nieuw e h e e r van V reeland. N a zijn
kinderloos overlijden in 1750 trad  de laatste
'ech te ' h eer van V reeland  aan: zijn n e e f D ani
el H ooft G erritszoon (overleden  in 180.3). In
de F ranse tijd w erden  zoals gezegd de  heerlij
ke rech ten  ten  aanzien  van h e t b estuu r in de
g em een ten  afgeschaft. H oew el o n d e r koning
W illem I de heerlijke rech ten  in p rincipe h e r
steld w erden, m aakte de nieuw e gem eentelij
ke indeling  van 1851 de beteken is ervan g ro 
tendeels w aardeloos. Zo m och t de  h ee r van
V reeland to t 1851 nog  een  voo rd rach t doen
aan de kon ing  o f de  S taten voor de b en o e
m ing van de burgem eester o f  de  leden  van de
raad. Met de invoering  van de nieuw e ge
m eentew et w erd tlil ech te r voorgoed verleden
tijd. Tot in de tw intgste eeuw zou de  titel in
de fam ilie H ooft blijven, to tda t in 1927 de
heerlijkheid  - a lthans wat d aar nog  van over
was - bij publieke verkoop in H otel d e r  N eder
landen  w erd verkocht.

H et g erech t van V reeland  bestond  uit
schou t en zes schepenen . De schou t was voor
zitter van h e t plaatselijk gerech t, de  schepen
bank, en  fu n c tio n eerd e  tevens als een  soort
officier van justitie. De schou t w erd evenals de
gaderm eester, de secretaris en  de bode be
noem d  d o o r de heer. Jaarlijks koos de h ee r
van V reeland  drie schepenen  uit een  voor
d rach t van h e t schepen-college. De schepe
n en  had d en  twee jaar zitting. H et g rondge
bied  van de heerlijkheid  V reeland  om vatte
naast de  bebouw de kom  ook  de Dorssewaard-
po lder. D elen van he t karspel (parochie) van
V reeland  lagen op  het g ro ndgeb ied  van de
am bach tsgerech ten  K o rtenhoef en  N igte
vecht. Deze situatie gaf nogal eens aan le id ing
tot conflicten , vooral waar h e t ging om  belas
tingheffing  en -inning. In de zeventiende
eeuw  heeft h e t g e rech t van V reeland  een  deel
van h e t g ro ndgeb ied  van N igtevecht en een
deel van K ortenhoef geannexeerd .

De gem een te  V reeland, zoals d ie n a  de be-
vrijding in 1813 vorm  had  gekregen , g rensde
in h e t n o o rd en  aan  de gem een ten  N igtevecht
en  N ederho rst den  Berg. in h e t oosten  aan de
g em een te  K ortenhoef, in  h e t w esten aan h e t
g ro ndgeb ied  van A bcoude-B aam brugge, en  in
h e t zu iden  aan de gem een te  ko en en . Het
g ro ndgeb ied  van de gem een te  bestond  u it de
D orssew aardpolder, de H oekerpo lder, de
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Voorburgse polder, en het dorp Vreeland.
Daarnaast waren er nog enkele verspreid lig
gende huizen. In 1852 telde de gem eente 644
inwoners, die hun  m iddelen van bestaan voor
namelijk vonden in de veeteelt, de zuivelbe
reiding en in m indere mate in de veenderij.
Verder waren er kleine bedrijfjes, m et nam e
ook langs de Vecht, waarin de plaatselijke be
volking werk vond. De bevolking nam slechts
langzaam toe; in 1900 waren er 876 inwoners,
en in 1963, een jaar voor de opheffing, telde
de gem eente 1407 inwoners. Ten aanzien van
het grondgebied was er eigenlijk weinig veran
derd. H et gebied van de gem eente was in
1940 nog even groot als dat van het gerecht in
1795. In de Franse tijd was Vreeland steeds
zelfstandig gebleven. De eerste, serieuze be
dreiging van die zelfstandige positie vond
plaats in 1849. Voorgesteld werd om Vreeland
samen m et Nigtevecht, Loenersloot-Oukoop-
Ter Aa, Ruwiel en Loenen op te laten gaan in
een nieuwe gem eente Loenen. Er kwam niets
van. In 1851 rees het plan om Vreeland sa
m en te voegen m et Nigtevecht. Maar in 1855
werden alle plannen in deze richting afgebla
zen vanwege het verzet der ingezetenen. H et
zou een hele tijd duren voor Vreeland haar
zelfstandigheid verloor. Maar in 1964 was het
dan zover. Met ingang van 1 april van dat jaar
werd Vreeland als zelfstandige gem eente op
geheven en samen m et Loenersloot (althans
het dorp) bij de gem eente Loenen gevoegd.
Ook nu was de samenvoeging zeer tegen de
zin van de inwoners van Vreeland. Vreeland
had immers een geheel eigen identiteit; de in
woners voelden er niets voor deze op te geven
en op te gaan in het toch zo heel andere Loe
nen. H et tij was echter niet te keren.

Nigtevecht

De naam Nigtevecht kom t - voorzover we we
ten - voor het eerst voor in een bisschoppelij
ke oorkonde van 7 oktober 1327, waarbij de
Utrechtse bisschop Jan  van Diest het kasteel
Vredeland in leen opdroeg aan de Hollandse
graaf Willem van Henegouwen. Bij het kas-
teelheerschap hoorde ook het bestuur over de
schoutsam bachten ‘Vredeland, Nigrevecht,
Brokelede (Breukelen) en Marchen (Maars-

sen) '. Over de betekenis van de naam Nigte
vecht bestaan verschillende opvattingen. Som
migen m enen dat de naam Nigtevecht ver
band houdt met de bocht in de Vecht (negre
afkomstig van neigen in de betekenis van
bocht). Het plaatsje zou dan de naam Negre-
vecht (Nigtevecht) hebben gekregen omdat
de Vecht nergens zo’n grote bocht maakt als
hier. Meer waarschijnlijk lijkt het de verkla
ring te zoeken in het Gotische nifter Aal ach
ter of langs betekende. Nigtevecht zou dan
eenvoudigweg langs de Vecht betekenen.

Het dorp Nigtevecht was waarschijnlijk al
ouder. In 1297 werd hoogstwaarschijnlijk ge
doeld op Nigtevecht in een oorkonde waarin
gesproken wordt over "t goet hi der I ‘echt’
terwijl in een andere oorkonde dit goed om
schreven wordt als ‘bona iuxta Vechten: Hel
maakte vermoedelijk van oorsprong deel uit
van het bisschoppelijk dom eingoed in het
noordelijk deel van de Vechtstreek, waarvan
het geslacht Van Amstel reeds in de elfde
eeuw als hofm eier van de bisschop het beheer
heeft gevoerd. Ook de tijns en tiend van Nig
tevecht kwamen in het bezit der Van Amstels.
De rechtsm acht heelt de bisschop echter aan
zichzelf gehouden. Dit is er waarschijnlijk me
de de oorzaak van dat toen na de m oord op
graaf Floris V in 1296, het roem ruchte ge
slacht Van Amstel zijn goederen moest afstaan
aan Holland, Nigtevecht bleef ressorteren on
der het Sticht Utrecht.

Bestuurlijk stond Nigtevecht dus evenals
de andere nederzettingen langs de Vecht on
der de wereldlijke m acht van de bisschop van
Utrecht. Na de overdracht van de wereldlijke
m acht in 1528, kwam het onder de landsheer
Karel V, en vervolgens onder Philips II. Na de
afzwering van Philips II als landsheer in 1581,
nam en de Staten van Utrecht de bestuurs
macht over. Zij gaven in het vervolg ook de
heerlijke rechten uit. W anneer Nigtevecht
een afzonderlijke heerlijkheid is geworden, is
niet bekend. In 1676 werd zij als zodanig door
de Staten van U trecht opgedragen aan H en
drik Jacob van Tuyll van Serooskerken, vrij
heer van Vreeland en heer van o.m. Zuilen,
Westbroek, N ederhorst en Overmeer. Deze
verkocht op zijn beurt in 1685 de heerlijkheid
Nigtevecht aan Pieter Reaal, schepen der stad
Amsterdam, wiens dochter Agatha getrouwd
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was m et Joan H uvdecoper. In  1722 w erd Jan
Elias H uydecoper bevestigd als am bach tsheer
van N igtevecht. Zo kwam de heerlijkheid  voor
eeuw en in h an d en  van de fam ilie H uydeco
per. En alhoew el de heerlijkheden  allang wa
ren afgeschaft, n oem de de h ee r H uydecoper
zic h in de ja re n  zestig van de neg en tien d e
eeuw  nog  altijd ‘h e e r  van N ig tevech t’. N igte
vech t was een  lage- o f am bachtsheerlijkheid .
H e t g e rech t van N igtevecht d a t behalve de la
ge rech tsp raak  ook h e t b estuu r over het d o rp
to t taak had , bestond  u it een  schou t en  twee
schepenen , die om  de veertien  dagen  op  dins
dag ‘des m orgen  ten  th ien  uren p rec ise lic k ’
op  de gew one plaats m oesten  verschijnen ‘om
partijen  re c h t en ju s  t id e  toedoen

De ligging van N igtevecht tussen de H oe
ker- en G arsterpo lder in het zuiden en de
Over-Aatveldse p o ld e r in h e t n o o rd en , langs
de V echt en bovendien nabij de Z uiderzee,
was e r de  oorzaak van dat w aterstaatkundige
zaken een  belangrijke rol gespeeld  heb b en  in
de geschiedenis van N igtevecht. H e t w ater uit
de Z uiderzee d eed  - vooral in het najaar - de
V echt soms zo hoog  w orden  dat hele geb ie
den . soms tot B reukelen  o f  M aatssen, o n d e r

w ater kw am en te staan. D aarom  w erd in 1437
in de bocht van de V echt bij N igtevecht een
keerdam  o f sluis gem aakt, de H inderdam , om
zo de  w aterstand van de rivier m e t be trekk ing
tot de Zuiderzee te regelen . In de nabijheid
van de dam  w erd een  schans gelegd te r be
scherm ing  tegen  vijandelijke aanvallen. De
schans b leek  ech te r n ie t bestand  tegen  de
gro te  troep  Fransen  die in  de w in ter van
1672 /73  dit verdedigingsw erk bij de H in d e r
dam  veroverden. H et w erd een  ware ram p
voor de  N igtevechters. Terwijl de inw oners
over h e t ijs n aar W eesp trach tten  te v luchten ,
staken de  F ransen h e t d o rp  in b rand , waarbij
de kerk, de pastorie, h e t rech thu is en  verder
(op één  na) alle hu izen  en hofsteden  over
een  geb ied  van ongeveer 10 k ilom eter in de
as gelegd w erden. T oen  Van Tuyll van Seroos-
ke tken  in 1676 de Staten van U trech t ver
zocht om  de heerlijkheid  N igtevecht aan  hem
op te d ragen , beloofde hij zorg te d ragen  voor
de w ederopbouw  van h e t d o rp  zodat ook de
belastingheffing  w eer spoedig op  gang  zou
k u n n en  kom en (een deel hiervan kwam aan
de S taten). In 1675 had  N igtevecht bovendien
te lijden gehad  van een  zware d ijkdoorbraak
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De brandschatting van Nigtevecht door cle Fransen in de winter van 1672/1673.
(Rijksarchief Utrecht, Top. Atlas.)
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van de Zeeburg- en Diernerdijk. De Staten
van Holland en Westfriesland besloten toen
tot de bouw van een nieuwe sluis bij Muiden.
Nigtevecht en Klein-Muiden hebben ja ren 
lang in de kosten daarvan bijgedragen.

Iets ten zuiden van het dorp Nigtevecht
bevond zich namelijk het gehucht Klein-
Muiden. Er stonden een paar boerderijen, on
geveer twintig huizen en er was een buiten
plaats Oost en Vecht genaam d, het latere
raadhuis van Nigtevecht. De bewoners be
hoorden tot de Hollandse stad M uiden en wa
ren m et lusten en lasten daaraan verbonden.
In 1819 werd Klein Muiden van Noord-
Holland afgescheiden en bij Nigtevecht ge
voegd.

Lange tijd was er weinig veranderd aan de
grenzen van het gerecht. Ook in het eerste
jaar van de Bataafse revolutie in 1795 veran
derde er weinig. Enkele kleine gedeelten van
W eesperkarspel werden aan Nigtevecht toege
voegd. Toch bleef voortdurend de dreiging
van opheffing in de lucht hangen en in 1798
bleef Nigtevecht alleen zelfstandig vanwege
het feit dat 's zomers he t aantal inwoners
steeg tot 400. In 1812 echter werd de ophef
fing een feit, toen Nigtevecht samen m et
Overmeer aan N ederhorst den Berg werd toe
gevoegd. In 1815 beslisten G edeputeerde Sta
ten echter dat Nigtevecht weer zelfstandig
moest worden, hetgeen d rie jaa r  later ook ge
beurde. In 1829 werd door de minister op
nieuw een voorstel ten nadele van Nigtevechts
autonom ie gedaan; G edeputeerde Staten we
zen het voorstel af. Twintig jaar later rees het
idee om de gem eenten Loenen, Loenersloot-
Oukoop-Ter Aa, Ruwiel, Nigtevecht en Vree
land samen te laten gaan, m et Loenen als
hoofdplaats, en in 1851 gingen de gedachten
uit naar de samenvoeging van Nigtevecht en
Vreeland. In 1854 besloot de minister maar
geen voorstellen m eer in deze richting te
doen, om dat de Nigtevechtse bevolking bleef
dwarsliggen als opheffing ter sprake kwam.
H et duurde dan ook geruim e tijd voor de zelf
standigheid van Nigtevecht opnieuw in het ge
ding was.

H et gebied van de in 1818 gevormde ge
m eente Nigtevecht kwam grotendeels overeen
m et het gebied van de voormalige heerlijk
heid. Gelegen langs de westzijde van de

Vecht, strekte zij zich uit over een lengte van
ongeveer 7,5 kilometer, namelijk van de
grensscheiding m et Vreeland tot voorbij de
H inderdam . In het zuiden grensde de ge
m eente aan Loenersloot; door de Indijk werd
ze afgescheiden van Abcoude en Baambrug-
S e -

Nigtevecht was een kleine gem eente. Op 1
januari 1855 bestond de bevolking uit 411 zie
len. De m iddelen van bestaan werden voorna
melijk gevonden in de veeteelt. Maar velen
vonden ook werk op de buitenplaatsen, waar
m et nam e in de zom er veel gegoede lieden
verblijf hielden. Nigtevecht was een vrij afgele
gen boerendorp en de bevolking nam  slechts
langzaam toe. Volgens de Volkstelling van
1900 woonden er in dat jaar 585 mensen. In
januari 1940 waren dat er 693. Bestond het
dorp aanvankelijk ongeveer alleen uit de
Dorpsstraat, in de jaren vijftig werden er tal
t an nieuwe woningen bijgebouwd. In januari
1964 was het aantal inwoners toegenom en tot
1069. H et was en bleef echter een kleine ge
m eente. Vandaar dat steeds weer de ophef
fing als zelfstandige gem eente ter sprake
kwam. In het begin van de jaren zestig werden
er plannen gem aakt om Nigtevecht samen
m et Vreeland en Loenen op te laten gaan in
een nieuwe gem eente Loenen. H et ging ech
ter niet door; toenmalig minister Toxopeus
kwam tot de conclusie dat de afstand en het
gebrek aan een goede verbinding het on
doenlijk maakten Nigtevecht bij Loenen te
voegen. Vreeland werd ingelijfd m aar Nigte
vecht bleef zelfstandig. Burgem eester Spren-
ger (tot 1 april 1964 tevens burgem eester van
Vreeland) zorgde voor een nieuwe secretarie
(tot dan toe was deze namelijk samen met die
van Vreeland gevestigd te Vreeland). Deze
werd ondergebracht in de hiertoe geheel ver
bouwde villa Oost en Vecht. Dit bleef zo tot
dat m et ingang van 1 januari 1989 Nigtevecht
uiteindelijk als zelfstandige gem eente werd
opgeheven en bij Loenen werd gevoegd.

Slotopmerkingen

Dit was dan in vogelvlucht de geschiedenis
van de gem eente Loenen, van het prille begin
to t aan de situatie van vandaag. De nadruk
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h ee ft in  dit verhaal gelegen op de gesch iede
nis van h e t b estuu r en  h e t g rondgeb ied . Tallo
ze - ongetw ijfeld veel in teressan tere  - aspecten
zijn n iet aan  bod  gekom en. Zoals het dagelijks
leven van de inw oners; waarvan leefden  zij,
wat was h u n  m aatschappelijke positie, wie
h ad d en  h e t plaatselijk voor h e t zeggen, hoe
zat het m et de w oningbouw , h e l onderw ijs en
de kerkelijke gezindheid? Dit zijn slechts en 
kele van de  vele vragen die aan de plaatselijke
geschiedenis gesteld k u n n en  w orden. O m
h ie ro p  an tw oord te k u n n en  geven zal eerst
h e t nod ige  onderzoek  verrich t m o e ten  wor
den . O ndertu ssen  h o p en  wij dat bovenstaand
artikel zal k u n n en  d ien en  als een  soort naslag
werkje Vrij h e t verdere onderzoek  n aar h e t ver
leden  van de h ie r beschreven do rpen .

N oot

1 H ier is 'heeft' gebruikt overeenkomstig <lr alge
m een gevestigde opvatting in de literatuur. De
auteur betwijfelt echter de juistheid van de stel
ligheid waarmee dat geponeerd wordt. Uit ar
chieven blijkt niet die zekerheid.
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O pkom st en ondergang  van
kasteel V reeland

J i d iet teJonker-D uynstee
Kees de K ruyter

Vreeland dankt zijn naam aan het gelijknami
ge kasteel waarom heen in de dertiende eeuw
het dorp is ontstaan. Waar nu honden ge
traind worden of een partijtje voetbal wordt
gespeeld, het Sperwerveld, stond van 1253 tot
1529 een machtig verdedigingsbolwerk. Voor
de Utrechtse bisschop diende het bouwwerk
als grensversterking om zijn territorium  te be
schermen. De geschiedenis van dit kasteel is
zeer roerig. Als ware het een pingpongspel,
ging het vele malen over van het ene gewest
in handen van het andere, van de bisschop
van U trecht naar de graaf van H olland en om
gekeerd. Door de strategische ligging, op de
grens van U trecht en Holland, was het voor
beiden van groot belang dit kasteel in bezit te
hebben. Deze periode, de late middeleeuwen,
was hoe dan ook een roerige tijd. De bis
schoppen van Utrecht, de graven van Holland
en de hertogen van Gelre voerden voortdu
rend  strijd om de eigen privileges en voor
rechten door anderen erkend te zien en waar
mogelijk uit te breiden. De ene keer waren zij
eikaars vijanden, de andere keer eikaars
bondgenoten, al naar gelang het hen op dat
m om ent het beste uitkwam.

Sinds de twaalfde eeuw wist de graaf van
Holland zijn invloed uit te breiden ten koste
van de bisschop van Utrecht. Dit gebeurde
vooral tijdens de regering van graaf Floris V
(1256-1296). Deze maakte handig gebruik van
de zwakke positie van zijn ‘baas’, de bisschop
van U trecht dus, die ju ist in deze periode in
zijn gebied vele conflicten moest beslechten,
onder m eer m et de families Van Amstel en
Van W oerden.1 In de beginjaren van de rege
ring van graaf Floris V werd kasteel Vrede/and
gebouwd. Niet voor niets zo genoem d, be

doeld om de vrede te bewaken. Het werd ech
ter onderdeel van de strijd van die dagen en
deed zijn naam dan ook geen eer aan!

De eigenaren, de belegeraars en eigenlijk
iedereen, die m et de geschiedenis van het kas
teel te maken heeft gehad, vinden we terug in
de straatnam en van de wijk die rond 1960
werd aangelegd tussen het zuidelijk deel van
de Singel en de Vecht: H endrik van Vianden,
H erm an van W oerden en Otto van Schonau-
wen om er maar een paar te noem en. In 1861
verscheen een uitgebreid artikel over de ge
schiedenis van het kasteel 1 'redeland in het
boek Merkwaardige kastelen in N ederland
door mr. |. van hennep  en W.J. Hofdijk. De
inhoud ervan is zeer gedetailleerd maar even
zo onleesbaar door he t toenmalige wijdlopige
taalgebruik. Dit artikel is een samenvatting
van de beschrijving van Van Lennep en Hof
dijk, overgezet in hedendaags Nederlands. De
aanhalingen in dit artikel komen uit het arti
kel van Van Lennep en Hofdijk, zij dienen ter
bloemrijke illustratie van de situatie. In het
vervolg wordt het kasteel Vreeland genoemd.

Kasteel als grensbewaker

In 1250 werd H endrik van Vianden tot bis
schop van het Sticht U trecht benoem d. Met
deze benoem ing werd zijn voorganger, ‘de
goedhartige maar in  gelijke m ate zwakke ’ Go-
sewijn van Amstel, voortijdig afgezet. Diens
neef, Gijsbrecht van Amstel, was woedend
over deze afzetting. Hij sloot een verbond met
graaf Otto van Gelre en Herm an van Woer
den om tegen de nieuwe bisschop ten strijde
te trekken. Deze veldslag vond plaats op 16 ju-

20 TVE 22e jrg . 2004



n i 1252. N a een  dag van zware gevechten won
bisschop H end rik  van V ianden  de strijd. ‘Daar
n adert hij. in  ‘t b lin ken d  harnas gedoscht, op
zijn  w r ig  strijdros: aan iedere  zijde  van den
bissc h a p  treed t een  aan d iens ros g ekn eve ld e
g e v a n g e n e ’. Deze twee krijgsgevangen Van
Aanstel en Van W oerden , w erden  spoedig
w eer vrijgelaten. De U trechtse bisschop wilde
zijn oorlogsw inst b eh o u d en  en  zijn geb ied  te
gen 'gevaarlijke naburen  ’ bescherm en . V oor
de  bescherm ing  van het S ticht tegen  o n d e r
m ee r opstand ige locale leen m an n en , zoals de
h e ren  Van Amstel, wilde H end rik  van V ian
den  een kasteel la ten  bouw en in h e t g rensge
bied  m et H o lland  op zo 'n  p lek d a t hij de
‘nab ijzijnde Am stelaars d ie  rusteloze en o n 
trouwe vazallen voor g o e d  b e to o m en  kon '.
Een goede locatie werd gezocht en  gevonden
‘aan d e  Vecht, tussen d e  broeklanden  van A b 
coude en  L o e n e n ’. De houw  begon  in 1253
m aar al spoedig  bleek dat h e t geheel veel
d u u rd e r  zou w orden dan  geraam d was. T ijde
lijk w erd de bouw  stilgelegd. De bisschop was

ech te r vastbesloten zijn p ro jec t voort te zetten
en  verkocht een  deel van zijn bezittingen om
zo op persoonlijke titel h e t kasteel a f te k u n 
n en  bouw en. In totaal d u u rd e  de bouw  zes
jaar lang."

D orpje w ordt stad

In  d ie tijd verrezen in de om geving van h e t in
aanbouw  zijnde kasteel loodsen, keten  en ar
beidersw oningen van de arbeiders die ter
plaatse werkzaam  waren. O p deze nederze t
ting kwam en w eer b oeren , kram ers, kooplie
den , een  kroegbaas en  dergelijke lieden af,
want: w aar volk is, is handel te halen! Kortom:
ro n d o m  h e t kasteel in aanbouw  ontw ikkelde
zich een klein dorp .

Z eer tevreden  m et zijn schepping, m et ste
vige m uren , zware torens, transen  en  kan telen
én  m et h e t nieuw e d o rp  e ro m h een , besloot
de U trech tse bisschop h e t d o rp  V reeland  to t
stad te verheffen. ‘H e t is ech te r  m e d e  gegaan
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Ruïne van het huis dat in zeventiende eeuw op het kasteel terrein is gebouwd. (Coil. W. Mooij.)
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als m e t zo  m en ig  vrucht, die na welige bloe
sem al te spoedig ze t en schijnt te zullen rij
pen: h e t b le e f staan ter halver groei en werd
n im m er rijp ’. H endrik van Vianden was een
goed bisschop. \ :a zijn dood in 1267 had hij
het Sticht vol aanzien en zonder schulden
achtergelaten. Zijn opvolger Johan  of Jan  van
Nassau, ‘een eenvoudig, onkundig  prelaat,
een allerdroevigst regent', heeft de erfenis
slecht beheerd. Zelfs zijn eigen onderdanen
waren hem  liever kwijt dan rijk. Gijsbrecht de
vierde, zoon van de inmiddels overleden Gijs
brecht van Amstel, maakte handig gebruik
van die situatie en trok ten strijde tegen het
Sticht. Hij belegerde het kasteel Vreeland en
trok daarna door naar de stad Utrecht. Daar
lukte het zelfs de stad te overmeesteren.
Reeds bij de eerste aanslag bleek de grensver-
sterking die kasteel Vreeland zou m oeten zijn
dus niet te beantwoorden aan zijn doel, nam e
lijk het bieden van bescherm ing aan het
Sticht en zijn hoofdstad Utrecht. Bisschop Jan
van Nassau die inmiddels diep in de schulden
zat, besloot kasteel Vreeland te verpanden.

Kastelen fungeerden in die tijd vaak als on
derpand, w anneer de eigenaar geld nodig
had. Voor leningen klopten de bisschoppen
onder andere aan bij steden en rijke burgers
en in uiterste nood bij de ‘vijand’, de graaf
van Holland. In 1276 stond Jan van Nassau
kasteel Vreeland nota bene af aan de voorma
lige belegeraar Gijsbrecht van Amstel de Vier
de. Onmiddellijk richtte Van Amstel een tol
in de druk bevaren rivier de Vecht op. ‘Te laat
zag de onvoorzichtige bisschop dat h ij de
hand  zijns volks in de m uil van een w olf had
gelegd, en tevergeefs was zijn pog ing  om  ze
zonder bloedstorting weder terug te trekken ’.
Jan van Nassau probeerde de verpanding van
het kasteel ongedaan te maken, m aar Gijs
brecht stemde hier natuurlijk niet mee in. Re
den om weer tegen elkaar ten strijde te trek
ken. De Stichtenaren verloren deze veldslag
die bij de Soestcr Eng werd uitgevochten. De
bisschop zag dal hij op eigen kracht ook een
volgende strijd niet zou winnen. Hij zocht
daarom  een bondgenoot en vond deze in zijn
machtige buurm an graaf Floris V van Hol-
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land. Floris V startte  nu  de belegering  van kas
teel V reeland. N a een  eerste m islukte poging
besloot Floris zijn leger te versterken m et en i
ge Zeeuwse leen m an n en , o n d e r bevel van
Costijn van Renesse. T oen  lukte h e t h em  Gijs-
b rech t te  verslaan en gevangen te nem en.
V reeland  kwam w eer in U trechtse h an d en . De
tol in de V echt w erd opgeheven.

W isselende e igenaren

T oen  in 1325 een  nieuw e bisschop w erd aan 
gesteld, Jo h an  van Diest, ‘e e n  B ra b a n d e r  / o n 
d e r  in z ich t, e en  g e h e e l  a fh a n k e lijk  van g r a a f
W illem  d e  D e rd e  van H o lla n d ', o n ts to n d en  er

w eer p rob lem en . Van D iest b rach t h e t S ticht
U trech t in korte  tijd financieel aan  de grond ,
w aardoor opnieuw  verpand ing  van h e t kasteel
V reeland  noodzakelijk  was. H et w erd verpand
aan de H ollandse g raaf als borgstelling  voor
de terugbeta ling  van de geleende  zeven du i
zend  d rie h o n d e rd  p o n d en  zwarte to rn o is .1

Van D iest w erd opgevolgd d o o r de  slim me
jan van Arkel die het S ticht van H ollandse in 
vloed wist te bevrijden. Hij d eed  e r alles aan
om  h e t S ticht zijn v roegere rijkdom  en  onaf
hankelijkheid  terug  te geven. In 1352 lukte
h e t hem  ook h e t be leende  kasteel V reeland  af
te lossen. H elaas was d it bezit in Stichtse h an 
den  van korte  duur. In  1355 al w apperde de
H ollands-B eierse vlag van g raaf W illem op de
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Ets van J  Schijnvoet m e t daarop afgeheeld de door Geratel van R eede opgegraven fundam enten  van kasteel
Vreeland (circa 1720). H et kasteel was ontgeven door een dubbele gracht m e t een singel daartussen. H et
kleine huis, dat links is afgebeeld, h ee ft H endrik  Jacob van Tuyll van Serooskerken, h eer van Zuylen, om 
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nieuw e kasteel is er nooit gekom en, ( fo il. H el Utrechts Archief, TA 1919.)
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toren van het kasteel. Spoedig vroeg de bis-
schop echter om vrede en na terugbetaling
van een deel van de pandpenningen verviel
kasteel Vreeland weer in Stichtse handen.
Vanaf 1355 was het huis Vreeland feitelijk in
bisschoppelijke handen, maar de Hollandse
graaf bleef aanspraak maken op het nog niet
terugbetaalde deel van de pandsom. De bis-
schop beloofde het kasteel nooit m eer te ver
panden zonder voorkennis en goedkeuring
van geestelijkheid en stedelijke raad. Zijn op
volger, Johan  van Vernenborch, nam het niet
zo nauw m et deze belofte. In 1368 verpandde
hij het kasteel aan de heren van Loenersloot.
Reeds na een jaar verleende de stad U trecht
financiële hulp aan de bisschop en loste de
pandpenningen in, waardoor het kasteel weer
in handen van de bisschop kwam. De Hol
landse graaf Albrecht van Beieren klopte in
1370 bij de Utrechtse bisschop aan: of hij
moest het nog niet terugbetaalde deel van het
pandgeld aanzuiveren, of het kasteel uitleve
ren. Bisschop Johan  van V ernenborch en
graaf Albrecht van Beieren verzochten hertog
Eduard van Gelre te bem iddelen bij het zoe
ken naar een bevredigende oplossing. Deze
stelde de Hollandse graaf in het gelijk op 15
ju n i 1371. H et kasteel zou weer in Hollandse
handen vallen. Ruim een week na deze uit
spraak, wellicht van de schrik, overleed bis
schop Van Vernenborch. Diens opvolger Ar-
nout van H oorne, hield zich niet aan de uit
spraak van de Gelderse hertog.

De nieuwe bisschop van U trecht schonk,
zonder pandpenningen te betalen, het kasteel
‘m it al synen dorripen ’ aan Zweder van Ab
coude (ook wel Sweder van Gaesbeec gehe
ten). H et bleef niet bij deze ene vijandelijk
heid naar de Hollanders toe: hij liet ook nog
een nieuwe vaart tot aan de Lek bij Vianen
graven m et twee houten sluizen en liet in de
buurt van die sluizen het fort G ildenborch
aanleggen. Toen bleek dat dit fort op Hol
lands gebied lag, zag de bisschop in dat hij de
Hollandse graaf Albrecht van Beieren wel erg
geschoffeerd had. Hij besloot toen toch maar
de pandpenningen voor het kasteel Vreeland
in te lossen. Maar graaf A lbrecht was nu al zo
kwaad, dat hij hogere eisen ging stellen. De
onderhandelingen over de aflossing werden
afgebroken en de wapens werden weer ter

hand  genom en. Tijdens de gevechten kreeg
de bisschop het slechte bericht dat Zweder
van Abcoude, de toenmalige bewoner van kas
teel Vreeland, vrije toegang had verleend aan
de Hollandse strijders. Op ergerlijke wijze
hebben zij daar huisgehouden, vooral tot er
gernis van de om wonenden die veel last had
den van de eet- en drinkgelagen, het dobbe
len en de vele strooptochten. Dit gedrag
maakte de Hollanders niet geliefd. Na twee
jaar oorlogvoeren, m et wisselende successen,
waren de partijen het strijden moe en beslo
ten zij een vredesregeling overeen te komen.
Zweder van Abcoude mocht het 'huys vrede-
la n t’ nog  enkele ja ren  behouden, waarna het
Sticht het pandgeld zou aflossen en het kas
teel weer in bezit zou krijgen. Vanaf 1381
woonde ridder Otto van Schonauwen in het
kasteel als burchtvoogd van de bisschop.

O ndergang en poging tot wederopbouw

Door de vele oorlogen had het kasteel veel te
lijden gehad, waardoor het zich in verwaar
loosde staat bevond. Ook de bisschoppelijke
waardigheid had in de loop van de ja ren  zijn
glans en kracht verloren. De geestelijke macht
werd overgenomen door de wereldlijke
macht, in de persoon van Karel V. H et kasteel
Vreeland had zijn functie als grenspost in het
noordwesten van het Sticht verloren, om dat
deze functie was overgenomen door het kas
teel Abcoude. Botendien vond de keizer het
belangrijker om een burcht te bezitten bin
nen de stad U trecht dan één ver buiten de
stadsmuren. Zodoende liet hij het kasteel
Vreeland in 1529 slopen. De stenen en het an
dere vrijkomende bouwmateriaal werden ge
bruikt bij de bouw van kasteel V redenburg in
Utrecht. De fundam enten werden afgedekt
m et een laag grond.

In de zeventiende eeuw wist de toenmali
ge heer van N ederhorst en Vreeland, Godert
van Reede, van de Staten van U trecht gedaan
te krijgen, dat Vreeland tot een heerlijkheid
werd verklaard. De status van de nieuwe heer
lijkheid zou aanmerkelijk verhoogd kunnen
worden als Vreeland weer een im posant kas
teel rijk zou zijn. Zo ontstond het plan om
een nieuw slot te laten bouwen. De grond
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waarop het vroegere kasteel Vreeland had ge
staan, kwam op 27 februari 1653 in handen
van Goderts zoon Gerard van Reede, die via
zijn huwelijk met Anna Elisabeth van boek
horst ook heer van Zuylen was geworden.4
Met de bedoeling op dat terrein een nieuw
kasteel neer te zetten, liet Gerard van Reede
de grond afgraven en de fundam enten van
het oude kasteel in kaart b rengen .’ Op deze
fundam enten zou de herbouw van het kasteel
plaatsvinden. In 1680 stemden de Staten van
U trecht in m et het verzoek van Gerards opvol
ger als heer van Zuylen, H endrik Jacob van
Tuyll van Serooskerken, het dorp Vreeland als
ridderhofstede erkend te krijgen en daarm ee
de weg vrij te maken voor de bouw van het be
oogde slot. Met de herbouw is toen slechts
een begin gemaakt. Zo verrees op de voorma
lige kasteelplaats een klein huis dat echter
nooit is uitgegroeid tot een volwaardige opvol
ger van het vroegere kasteel Vreeland.1’ Dit
huis werd door de tand des tijds m eer en
m eer aangetast. In het voorjaar van 1945 werd
het echter afgebroken door Duitse krijgsge
vangenen. Het puin werd gebruikt om op de
provinciale weg wegversperringen op te wer
pen tegen de Engelsen.

'Dus kwam het kasteel van Vreeland op -
dus ging het onder. Fm wie zijne historie over
schouwt. denkt daarbij onwillekeurig aan de
historie van de staatsierok van de arme edel
man, die, na eindeloze malen den weg naar
den lommerd te hebben gewandeld, eindelijk
eerder versleten dan afgedragen was. en toen
als gains onbruikbaar werd uiteen getornd'.

Noten

1 C. Dekker e.a., Geschiedenis van de provincie
Utrecht tot 1528 (deel 1 van een serie van 3
boeken), U trecht 1997. Zie daarin vooral
hoofdstuk 16: De m ijter en de macht, p. 187-
208.

2 Later onderzoek heeft uitgewezen dat het kas
teel is gesticht tussen 12 ju n i 1257 en 19 sep
tem ber 1260. Zie daarvoor B. Okie Meierink

3 e.a.. Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht.
U trecht 1995, p. 455.

4 Dit bedrag was in 1860 he t equivalent van
19.240 gulden.

5 Een overzicht van de heren  van Zuylen is te vin
den in het artikel over het slot Zuylen in: B. Ol-
de Meierink e.a., Kastelen en ridderhofsteden
in Utrecht. Utrecht 1995, p. 528-530.

6 De tekening, die Van Reede van de opgegraven
fundam enten liet maken, bevindt zich in de col
lectie van het slot Zuylen; deze is afgebeeld in:
B. Okie Meierink e.a., Kastelen en ridderhofste
den in Utrecht, U trecht 1995, p. 455. De R.K.-
scholengem eenschap Laar en Berg te Laren
(NH) heeft in oktober 1978 in het kader van
een werkweek archeologisch onderzoek gedaan
naar de fundam enten van het middeleeuwse
kasteel Vreeland. Door m iddel van boringen is
een kaart gemaakt t an de funderingen. Van de
ze werkzaamheden is een verslag samengesteld
onder de titel: Om de fundam enten  van een
kasteel, Laren 1979.

7 H et kleine vervallen huis heeft nog heel lang
op het voormalige kasteelterrein gestaan. In de
twintigste eeuw is deze ruïne vele m alen op an
sichtkaarten afgebeeld, m aar altijd ten onrechte
met het bijschrift: R uïne van h e t oude kasteel
I reeland.

Bronnen

mr. J. van Lennep en W.J. van Hofdijk, Merkwaardi
g e  kastelen in Nederland, derde serie, Amster
dam, 1861.

B. Olde Meierink e.a., Kastelen en ridderhofsteden
in Utrecht. U trecht 1995, p. 455-459, waarin
een hedendaagse beschrijving van de bouw en
de geschiedenis van kasteel Vreeland is te vin
den.
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De h e ren  van K ronenburg  en  h u n  invloed op
de geschiedenis van L oenen

Noor Erkelens-Buttinger

De tweedeling van Loenen

Loenen is, zoals we hiervoor zagen in het arti
kel over de geschiedenis van Loenen, eeuwen
lang een verdeelde gem eente geweest. Sinds
1297 liep er een grens m idden door het dorp,
die het Hollands grondgebied (gerecht)
scheidde van het U trechtse (Stichtse) gebied
(gerecht). De beide gerechten waren onge
veer even groot in oppervlakte. H et inwoner
tal van het Stichts gerecht was echter aanzien
lijk hoger. In 1650 stonden op Hollands
grondgebied 48 huizen, waarvan 23 buiten en

'reeland

/ T  STICHT

HOLLAND
f Loenen
't Huis te Kronenburg

De Drecht

Nieuwersluis

"Ter Aa
De Weere

Loenen bestond in de periode 1297 tot 1818 uit
twee gerechten, nl. Stichts en Hollands gerecht,
waarvoor verschillende aanduidingen werden gebe
zigd, o.a. respectievelijk Loenen-Nieuwersluis en
Loenen Kronenburgs gerecht. H et kasteel Kronen
burg lag als een Hollandse enclave in Stichts ge
bied.
(Naar tekening van mw. E.E.Brandes-de Lestrieux.)

25 binnen het dorp; op Stichtse grond ston
den er 37 huizen buiten en 63 b innen het
dorp.

De heerlijke rechten in het Stichtse Loe
nen behoorden de bisschop, na 1528 de Sta
ten van U trecht toe. H et Hollands (Kronen
burgs) gedeelte was in handen van de heren
van Kronenburg, als leen van de graaf van
Holland. Leefden de 'heren ' van Stichts Loe
nen ver verwijderd van het dagelijks leven al
daar, de heren van Kronenburg woonden in
het dorp en oefenden de hoge jurisdictie
(rechtspraak) en het bestuur over de kern van
het dorp uit. Alhoewel in 1714 Stichts Loenen
door koop in particuliere handen overging en
in 1754 beide gerechten in handen van de
heer van K ronenburg kwamen, is Loenen op
rechterlijk en bestuurlijk gebied tot het einde
van het Ancien Régime (1795) en tot op zeke
re hoogte zelfs daarna verdeeld gebleven. La
ter werden Hollands en Stichts Loenen (ook
wel Loenen-Nieuwersluis genoem d) verenigd
tot één gem eente, gelegen binnen de provin
cie Utrecht.

Hoe groot was de invloed van de heren
van K ronenburg op het bestuur van het ver
deelde Loenen?

Cooten van Blomswaard

Een goede bron om een idee te krijgen hoe
/ij zich hebben doen gelden in het dagelijks
leven van Loenen vormen de geschriften van
Cornelis Cooten van Blomswaard. Veel over
de heerlijkheid K ronenburg, het bestuur en
de rechten, het huis en zijn bewoners is door
hem  opgeschreven. Hij was kerkmeester en
schepen van hel Hollands gerecht. In de eer
ste helft van de achttiende eeuw tot aan zijn
dood in 1749 heeft hij zich intensief met de

26 TVE 22e jrg. 2004



I ^ |iv c 4  m

• >  w > i

% I J f f c - V Y W Y
• 1 '  i , k é *

I i ' £•

* , %R*

L J &

■iS j . .

Kasteel Kronenburg in 1640. (Tekening A. Radeinaker, coil. Rijksarchief Utrecht.)

Loenense archieven bezig gehouden, omdat
hij zich in de achtergronden van de kerkelijke
conflicten tussen de katholieke heer van Kro
nenburg en de grotendeels protestantse inwo
ners van koenen m eende te m oeten verdie
pen. Veel van wat hij van belang achtte in de
kerkekist en de schepenkist heeft hij afge
schreven. Een enkele keer voegde hij een at
testatie toe, waarin hij aangaf dat hij een be
paald stuk met eigen ogen in de kerkekist had
gezien. Ook voegde hij originele archiefstuk
ken toe.' Het archief van de heerlijkheid Kro
nenburg is voor een groot deel een verzame
ling van stukken door hem  bijeengebracht, af
geschreven en voorzien van commentaar.
Ook in het gerechtsarchief van Loenen is zijn
handschrift duidelijk te herkennen. Wie wa
ren de het en van Kronenburg en wat waren
hun rechten?

H et huis en de heren van K ronenburg

In het weiland begrensd door de Rijksstraal-
weg, de Bloklaan en de Vecht heeft ongeveer

zeven eeuwen lang he t huis K ronenburg ge
staan. In de hobbelige structuur van de bo
dem  is m et enige fantasie de slotgracht nog te
herkennen. Schrijvers uit de negentiende en
twintigste eeuw noem en het jaar 1122 als het
meest waarschijnlijke stichtingsjaar. Wellicht
hebben zij als bron gebruikt: ‘De annotation
geschreven van de opm akinge wegens 't g e 
slacht en huyse van Croonenburg tot Loenen
aan d'riviere de Vecht', opgetekend door
Krijn Hoogeveen, secretaris van Kronenburg
in de achttiende eeuw.2 In de Rijmkroniek
van Melis Stoke verschijnt het huis Kronen
burg voor het eerst in de bronnen naar aan
leiding van de strijd van de Van Amstels tegen
de graven van Holland (1296). Na de moord
op Floris V kwam het (verwoeste) huis Kro
nenburg in handen van de graaf van Holland,
die er zijn bastaardzoon Willem van H enegou
wen mee beleende. Vier eeuwen lang, tot
1710, bleef het huis en de hoge heerlijkheid
via de mannelijke en vrouwelijke lijn in de fa
milie Van Henegouwen, later Van Lynden.
Over deze periode is het nodige gepubli
ceerd. Daar de gegevens over de laatste jaren
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‘Hityse van Croonenburg’. Anonieme prent met medewerking van Buesecum, omstreeks 1620.
(Coll. Rijksarchief Utrecht.)

van het huis K ronenburg veel schaarser zijn,
en vaak ook nog onjuist, besteden wij hier wat
m eer aandacht aan de periode 1710 tot 1837. ’

Anthony van Lynden

In de ja ren  1704 tot 1707 is het huis Kronen
burg verhuurd geweest voor de som van 350
gulden. H et is daarna onverhuurd gebleven
‘to t m eerder d ien st’ van de koper.4 Naast de

financiële last van het onderhoud en het her
stel van het huis na de verwoesting door de
Fransen in 1672, kampte Anthony van Lyn
den, heer van Kronenburg, m et grote proble
m en met zijn ingelanden. H et bleek dat de in
ning van de verponding (belasting op onroe
rend  goed) jarenlang niet ‘oirbaar’ was verlo
pen. Buiten zijn medeweten en dat van zijn
ingelanden waren er door de schout en gader-
m eester H arm en van Ringelsbergh, in 1683

bij het college van dijkgraaf en hoogheem ra
den van de Diemerdijk twee schuldbekente
nissen getekend van respectievelijk vijf- en
achtduizend gulden, vanwege te lage op
brengsten uit de verponding. Bovendien was
er door de rentm eester Paulus Staal nog eens
een bedrag van 1300 gulden uit de kist ge
haald. Anthony kwam op 12 septem ber 1709
met de ingelanden overeen dat hij hun aan
deel in de schuld m et renten en proceskos
ten, alsmede de 1300 gulden, zou betalen.1’ In
1710 verkocht hij het huis en de heerlijkheid
Kronenburg met alle daarbij behorende rech
ten en grond en ‘een seer aansienlijke nieuwe
Huysinge en Herberge, hebbende verscheyde
groote en com m odieuse Vertrecken, m e t zijn
Speelhuys en besloten Caatsbaan, sijnde het
Raadhuvs van den D orpe en A m bachte van
Loenen  en Cronenburgs G erecht’, aan de
Leidse lakenkoopman Adriaan W ittert van
der Aa. H et raadhuis van K ronenburg is waar-
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schijnlijk in 1700 gebouwd. Immers, op 31 ja 
nuari 1700 moesten nog de nieuw gekozen
schepenen op de eerste ‘gelegen ’ rechtdag de
eed afleggen in handen van de schout. De an
dere ‘offician-ten' (am btenaren) werden afge-
kondigd in de kerk van Loenen. Op 25 fe
bruari 1701 ordonneerde de heer van Kro
nenburg  dat alle officianten en bedienden op
de eerste rechtdag moesten verschijnen ‘in
onsen raethuvsc i an Cron en burgh ’.6

Adriaan W ittert van der Aa

W ittert liet Kronenburg grondig restaureren
en verfraaide het tot een lustoord aan de
Vecht. Hij overleed kinderloos en Kronen
burg vererfde via zijn vrouw in het geslacht
Van Morns. De erven Gebrand van Moens
verkochten huis en heerlijkheid in 1754 aan
Ijsbrand Kieft Balde, bankier te Amsterdam.
Ook het raadhuis van K ronenburg ging over
in handen van Kieft Balde.

Ijsbrand Kieft Balde

Eerder al was Kieft Balde door aankoop in het
bezit gekom en van de heerlijkheid Stichts
Loenen (Loenen-Nieuwersluis). Met de aan
k o o p  van de heerlijkheid K ronenburg in
1754, kwamen de beide Loenense gerechten
dus nu in handen van één heer. Het schijnt
dat noch hij noch zijn vrouw Nicola Geertrui-
da Smissaert op Kronenburg hebben ge
woond, daar zij Wallesteyn als buitenverblijf
hadden.'

De erfgenam en van Kieft Balde, drie
dochters en hun echtgenoten, schreven in
1803 aan het gedeputeerd bestuur van Hol
land dat zij ‘de voorschreven gehouwen van
Croonenburch ter oorzake van aanmerkelijke
reparatiën, welke daar aan te doen rijn, wil
den doen afbreeken m ils de daar op gevestig
de Last daarop bleef!, waartoe de bloote
grond  m eer dan genoegzaam voldoende is
Het gedeputeerd bestuur had kennelijk geen
fiducie in de solvabiliteit van de dochters;
m en ging wel akkoord m et het verzoek, maar
onder voorwaarde dat een bedrag van 1068
gulden betaald werd aan de ontvanger-

generaal. Van de rente kon dan jaarlijks het
bedrag van de verponding (ruim 26 gulden)
opgebracht worden.8

Daniël Gerard van den Burgh en
Abraham du Bois

De dochters Kieft Balde voelden hier niet veel
voor en verkochten drie m aanden later Kro
nenburg met alle rechten en het raadhuis aan
Daniël Gerard van den Burgh, lid van de Sta
ten van U trecht en Raad van de stad Utrecht,
en zijn vrouw Ignatia Maria Bichon, weduwe
Ram. De laatste overleed in 1811. Haar boe
del werd verdeeld tussen haar dochters uit
haar eerste huwelijk en Daniël van den
Burgh. Na zijn dood in 1824 verkochten de
erfgenam en het slot en de heerlijkheid Kro
n e n b u rg ; de h e e r l i jk h e id  L o en e n -
Nieuwersluis; het raadhuis van Kronenburg
en Loenen alsmede dat van Loenen-
Nieuwersluis, ‘bestaande in een nieuw  vertim
m ert en m odern L o g em en t’; het recht van tol
np de brug over de Vecht en het eigendom
van de brug, bij publieke verkoop voor een
bedrag van 87.230 gulden aan Abraham du
Bois. Joannes Willem van Reenen, wonend op
Oud Over te Loosdrecht, kreeg in datzelfde
jaar enkele kleine panden die tot K ronenburg
behoorden, waaronder het gevangenhuis, toe
gewezen. Na twaalf jaar op K ronenburg te
hebben gewoond, verkocht Du Bois het huis
en de heerlijkheid in 1836 bij publieke ver
koop aan H erm annus van Os. H et raadhuis
van Loenen-Kronenburg, een ‘hech t en sterk
m odern logement \ werd voor 16.025 gulden
eigendom  van H endrik H ildebrand Alting.

De sloop van Kronenburg

Van Os werd de sloper van het kasteel en ver
kocht anderhalf jaar later de heerlijkheid en
het ‘geanim eerde slot K ronenburg' aan Jaco
bus Hendricus van Reenen, broer van boven
genoem de Van Reenen. Na diens dood in
1848 erfde zijn oudste zoon de grond waarop
het kasteel gestaan had, en de bijbehorende
rechten uit de boedel.9 De laatste heren van
Kronenburg heten hun invloed nog gelden
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Kasteel Kronenburg vanaf de straatweg, 1836. Van deze kant gezien had het gebouw nog hetzelfde aanzien
als in 1707. De vroegere torens en muren stonden vooral aan de kant van de Vecht.
(Uit: P.J. Lutgers, Gezichten aan de rivier De Vecht, 1836 Herdruk 1970.)

onder m eer in 1841 door hun  bemoeienis
met de oprichting van een spaarbank in Loe-
nen, en in 1843 opnieuw door bezwaar te ma
ken tegen de aanleg van een spoorlijn langs
het zandpad.11

De rechten van de heren  van Kronenburg

De belangstelling voor he t huis en de heerlijk
heid Kronenburg was in de tweede helft van
de achttiende eeuw en het begin van de ne
gentiende eeuw misschien m eer gebaseerd op
de rechten die aan het huis verbonden waren,
dan op het huis als woonstede. H et feodale
stelsel uit de middeleeuwen, waarbij de vorst
land en overheidsrechten in leen gaf in ruil
voor bestuurlijke en militaire diensten, leidde

ertoe dat het overheidsgezag versnipperd
raakte. De leengoederen werden in de loop
van de tijd erfelijk en de leenm annen gingen
zich gedragen als onafhankelijke heren  over
hun gebied. H et bezit van overheidsrechten,
de ’heerlijke’ rechten, waren op het platte
land vaak verbonden aan grondgebied en een
huis. Deze rechten werden beschouwd als pri
vate verm ogensbestanddelen, die voor geld
verkocht of verpacht konden worden. Als
bron van inkomsten uit een heerlijkheid dien
den niet alleen de opbrengsten uit de grond,
m aar ook die uit overheidsfuncties (boetes, le-
gesgelden en belastingen). Evenals de over
heidsrechten werden ook de overheidsamb
ten tegen een vergoeding vergeven of ver
pacht. Bij de verkoop van het huis Kronen
burg werden de heerlijke rechten en de later
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verkregen privileges dan ook als losse bestand
delen  opgevoerd.

H oge en  lage ju risd ictie

Een belangrijk  heerlijk  rech tw as de jurisdictie
o f  rech tsp raak  over h e t gebied. Van scheiding
van w etgevende, u itvoerende en rech tsp re
kende m ach t was vóór 1795 nog  geen  sprake.
De bestuu rders b estu u rd en  en  spraken  ook
rech t. De grens tussen de com peten ties van
de verschillende rech tbanken  was n ie t altijd
duidelijk  te trekken. Vaak was deze afhanke
lijk van de m ach tsverhoudingen . H oe m eer
zaken e r w aren, zo te m eer geld uit boetes en
confiscaties kwam e r b innen . De h e ren  van
K ronenburg  bezaten  in h e t H ollands g erech t
van K ro n en b u rg  de  hoge  ju risd ictie
(rech tsp raak  in civiele én  crim inele zaken).
En vanaf 1754 bezaten  zij in h e t Stichts ge
rech t de lage jurisdictie (civiele zaken, kleine
overtred ingen  en  de  vrijwillige rech tspraak).
De rech tsp raak  over strafzaken op Stichts ge
b ied  kwam toe aan de b isschoppelijke m aar
schalk. vanaf 1583 aan he t H of van U trecht.
H et kwam ech te r voor d a t Stichtse inw oners
van L oenen  die een  m isdrijf h ad d en  begaan,
n ie t voor h e t H of van U trech t m aar voor
schout en schepenen  van h e t H ollands ge
rech t in L oenen  w erden gebracht. In 1644
constitueerde  en  m achtigde Claes Brouw er,
schou t van Stichts L oenen , B arend A nthonis
C oop van G roen , secretaris van h e t K ronen-
burgs gerech t, ‘d e  saecke waar te n e m e n  ’ in
een m oordzaak in L oenen . Zo vergroo tte  de
h e e r  van K ronenburg  zijn rech tsm ach t in  I.oe-

B estuur

O n d e r de heerlijke rech ten  vielen ook h e t be
stuur. h e t m aken van vero rden ingen  en h e t
afgeven van vergunn ingen . De h e e r  van de
heerlijkheid  bestuu rde . Hij w erd daarin  bijge
staan d o o r schout en  schepenen  en  an d ere
overheidsd ienaren . In  h e t Stichts g e rech t fun
geerde  een m aarschalk als vertegenw oordiger
van de bisschop en  van de S taten van U trech t,
in  h e t H ollands g e rech t een  baljuw als verte

genw oord iger van de g raaf respectievelijk de
S taten  van H olland . De heren  van K ronen
burg  h ad d en  zich stilzwijgend h e t re ch t toege
ë igend  om  een  baljuw aan te stellen. In 1715
besliste h e t H o f van H olland  d a t de vrouwe
van K ronenbu rg  h aa r h an d en  m oest aftrek
ken van h e t baljuw schap van L o en en .1"’ De
m aarschalk  en  de baljuw w oonden  meestal
n iet in L oenen . In h e t H ollands gerech t viel
het am bt van baljuw soms sam en m et dat van
schou t o f secretaris. De h e ren  en  vrouw en van
K ronenburg  h eb b en  hee l wat k eu ren  en o r
d o n n an ties  afgekondigd. Vele van deze o r
d onnan ties  b e h o o rd en  ied e r ja a r  gerenoveerd
te w orden  en  w erden  dan  o p gehangen  in de
kerk. Ze betroffen  vaak de  o p en b are  o rde, bij
voorbeeld  het verbod op  het k lootsch ieten  bij
de kerk in L oenen  (1515); voorschriften  voor
de kerm is (1626); de verplichting  voor h e r
bergiers om  vechtjassen en  m essentrekkers
aan te geven (1673).

O m d at h e t geb ied  rondom  de kerk  H ol
lands g ro ndgeb ied  was en de h e e r van Kro
n en b u rg  ook colla tor (kerkheer) van de kerk
was, h ad d en  vele o rd o n n an tie s  be trekk ing  op
de op en b are  o rde  in  en  om  de kerk  en  op  h e t
religieuze gedrag  van de kerkgangers, zoals
een  gebod  op de viering van de sabbat
(1614); h e t verbod  om  d o d en  op zondag in
de kerk te begraven (1655) en  h e t verbod  om
tijdens h e t begraven op  stoelen o f ban k en  in
de kerk te k lim m en (1658). N iet alleen  de in
w oners van H ollands L oenen  m aar ook die
van Stichts L oenen  m oesten  zich h ie raan  h o u 
den.

O p econom isch  te rre in  w erden , ind ien
voordeliger, de  keu ren  en  o rd o n n an tie s  dooi
de h e ren  van K ronenburg  vastgesteld in  over
leg m et de m aarschalk van h e t N ederkw artier.
Vervolgens w erden  ze d o o r schou t en  schepe
n en  van H ollands en Stichts L oenen  uitge
vaardigd. Enkele voorbeelden  daarvan zijn: de
overeenkom st om  gezam enlijk  de kosten van
de herste lw erkzaam heden  aan de kerk  te be
ta len  (1518, 1746); gebod  voor ingeze tenen
om  h u n  graan in  de L oenense m olen  te laten
m alen  (1677, 1735); en  de b randpreven tie-
keur voor H ollands en  Stichts L oenen  (1659).

De uitvoering van en  de con tro le  op de
plaatselijke en gewestelijke vero rden ingen  be
h o o rd en  to t de verantw oordelijkheid  van h e t
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bestuur van het gerecht. Zo was de schout
meestal tevens gaderm eester van de belasting
gelden, waarover hij jaarlijks rekening en ver
antwoording aflegde. Ter uitvoering van re
gels van de Staten van Holland tegen landlo
pers en zwervers, beslisten Dominicus Francis-
cus van Kamminga, heer van Kronenburg,
met de schout en schepenen in 1725 om een
gevangenis te bouwen naast de toren van de
kerk van Loenen, een gerechtsfunctionaris
aan te stellen, twaalf lantarens te plaatsen en
de kosten daarvan om te slaan over de eigena
ren van de landerijen en woningen in Loe-
nen-Hollands gerecht. H iertegen kwamen de
inwoners en de kerk in verzet. Door een pro
ces voor de Staten van Holland wisten zij dit
te verhinderen. Toen de bouw naast de toren
geen doorgang kon vinden, liet de heer van
Kronenburg een gevangenis bouwen op een
stuk leengrond naast het huis te Velde.13

W aterschapstaken

De waterstaatszorg, de waterlozing, de water
kering en het onderhoud  van dijken en we
gen was een belangrijke taak van he t bestuur
van een heerlijkheid. In vroeger ja ren  werd
deze uitgevoerd door de heren  zelf: later door
hun  vertegenwoordigers, de schout met de
landgenoten en buren. In de eeuwen dat de
heren van K ronenburg resideerden in de
heerlijkheid is er veel te doen geweest over de
waterschapstaken. Water houd t zich niet aan
gerechtsgrenzen; het moest nu eenmaal ge
loosd of gekeerd worden. Molens moesten
malen, dijken moesten worden aangelegd, be-
kaad en geschouwd. De molenbrieven van de
Stichtse en Hollandse molen dateren reeds
uit de vijftiende eeuw, evenals de schouwbrief
van de Hollandse polder.14 De heren van Kro
nenburg  hadden als hoogheem raden zitting
in het H oogheem raadschap van de Zeeburg
en Diemerdijk. Namens Hollands Loenen
m ochten zij daarin een waarsman (lid van een
dijk- o f polderbestuur) benoem en. Ook de
aanstelling van de polderm eesters en van de
voerman van Hollands Loenen naar Amster
dam, was aan hen opgedragen. Op dit terrein
lieten ze eveneens hun invloed gelden.

In 1595 kwamen de waarsman en de mo

lenmeesters van de Stichtse en Hollandse mo
len overeen dat de secretaris van Kronenburg
de zeedijkslasten m ocht garen. Wel moest hij
ieder jaar rekening en verantwoording afleg
gen. In de Hollandse m olenbrief van 1602
werd vastgelegd dat door de schout van Kro
nenburg  alle Stichtse wateren, waarin het Hol
landse water loosde, geschouwd m ochten wor
den. Toen in 1649 Roelof Schouten, Jaap
Bruynen en Lam bert Peters op Stichtse bo
dem  gingen schouwen, ging dat de inwoners
van Stichts Loenen te ver. De heer van Kro
nenburg  ging zijn rechten te buiten. Gerrit
Corscn hield hen een dag en een nacht vast.
De volgende ochtend werden ze op last van
de schout van he t Stichts gerecht in gijzeling
genom en. Met de stadsbode werden ze naar
U trecht gebracht. Tien dagen later m ochten
ze, zonder straf en zonder kosten, naar Loe
nen terugkeren.

Op 8 mei 1669 werd het recht van schou
wen van Hollands water lopend over Stichtse
bodem , door de Staten van U trecht verleend
aan de heren van Kronenburg. Tevens kregen
zij het recht ‘op hel stellen van een Brant-
meester, arm m eester en een ijckm eester ten
opsichte van de Stichtse ijck sich preciselijk
sal hebben te reguleren na de placaten en de
ordonnantiën in  dezen gestichten op den ijck
geëmaneert. H et waaggeldt blijft ten profijte
van de gestichten. De H eer van Cronenborgh
m ag genieten  8 penningen  van iedere hon
d e n  p o n d t’f ’

H et vergeven van am bten

O m dat de heer niet alle taken die verbonden
waren aan de hoge heerlijkheid Kronenburg
kon uitoefenen, moesten er door hem  over
heidsdienaren worden aangesteld. H et verge
ven van de meeste van deze am bten bracht
geld in het laatje. Ieder jaar werd ‘de rege
ring ' veranderd door de heer van Kronen
burg .11’ Adriaan W ittert van der Aa, koper van
Kronenburg in 1710, maakte een reglem ent
waarin hij een lijst van daggelden, leges en sa
larissen vaststelde die jaarlijks door de baljuw,
schout, schepenen, secretaris, gerechtsbode,
m olenmeesters en weesmeesters m ochten
worden ‘gevorderd, ontvangen en genoten  '
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Sinds Steven van Lvnden in 1592 bepaalde  dat
hij in h e t vervolg op L ichtm is (2 februari) de
w eesm eesters aanstelde voor beide gerech ten ,
was dat een  rech t van de h e e r  van K ronen
burg: ‘in  e lk g e rech t twee eerlijke m ansperso
n en '. O ok de  m olenm eesters van Stichts koe
n en  w erden  vanaf 1651 d o o r de  h e e r van Kro
n en b u rg  aangew ezen. De benoem ingen  van
de secretaris van de  baljuw en van h e t ge
recht, van de schout en schepenen , en van de
griffier d e r  lenen  b eh o o rd en  to t h u n  privile-
ges.,s

O p kerkelijk  gebied  kwamen aan de  h e ren
van K ronenbu rg  h e t pa tro n aa ts rech t van de
kerk en  de co lla tierech ten  van de vicarieën
to e ,19 Deze rech ten , oorspronkelijk  to eb eh o 
rend  aan de kerkstichters, w aren in h an d en
van de h e ren  van K ronenburg  gekom en, m aar
b eh o o rd en  eigenlijk n ie t to t de heerlijke
rech ten , al w erden ze vaak m et de heerlijke
rech ten  gecom bineerd , om d a t de kerkstich
ters dikwijls ook de plaatselijke g erech tsh eren
w aren geweest. Dankzij d it p a tro n aa tsrech t
h ad d en  zij de b enoem ing  van de pastoor, na
1580 de pred ikan t, koster, voorzanger en
schoolm eester in de hand . O ok na de hervor
m ing beh ie lden  zij deze rech ten . Via de be
noem ingen  strekte h u n  m ach t zich uit over
de grens die L oenen  zolang verdeeld  hield.
Im m ers, de  lidm aten  van de kerk w oonden
zowel op  H ollands als op  Stichts gebied . Niel
altijd verliepen deze benoem ingen  in pais en
vree. V ooral n ie t toen  de zeer katho lieke h ee r
V an K am m inga in de loop van de ach ttiende
eeuw  allerlei b enoem ingen  fo rceerde, die in 
d ru isten  tegen  de  hervorm de opvattingen van
de L oenense kerkgangers.

O verige rech ten

T enslo tte  e igenden  de h e ren  en  vrouw en van
K ronenburg  zich in  de loop  van de eeuw en
nog  enkele  b ijzondere rech ten  toe. In 1624
kreeg  A nthonis van Lvnden toestem m ing  van
de S taten van H olland  om  een  b rug  te leggen
over de V echt en daarbij tol te heffen. De h e 
ren  van K ronenburg  en  h u n  fam ilie h ad d en
vrijdom  van tol to t in leng te  van dagen. K lein
zoon A nthonv van Lvnden verkreeg rech ten
als: he t to lheffen  over de Slootdijkse wagen

weg van L oenen  n aa r L oenersloot, en h e t
tw eem aal p e r jaar h o u d en  van een  p aa rd en 
m ark t te L oenen. T ijdens de eerste  paa rd en 
m arkt op 27 augustus 1688 reikte de  h e e r  van
K ronenbu rg  z e lfd e  prijzen uit; de eerste prijs,
een  zilveren roskam , ging naar C ornelis Stof-
felaar van V elthuysen 'vermaard ko o p m a n  in
paarden '. Bij octrooi van 17 novem ber 1698
kreeg A nthony h e t recht om  een  g ru tterij te
h o u d en . Al sinds lange jaren had  de h ee r van
K ronenburg  h e t rech t van b ierbrouw en op
h e t slot ze lf Een b ijzonder rech t, da t in H ol
land  zelden werd afgegeten . R esten nog  de
rech ten  op de jacht, de ‘s w a n e r je ’ en  op  de
visserij, n iet a lleen  op  aal en  paling  o n d e r  de
V echtbrug, m aar ook op de  visserij in de ge
hele  Vecht. Een rech t dat K ronenburg  in erf
pacht k reeg  van de S taten van U trech t.20

C onclusie

U it het bovenstaande m oge du idelijk  zijn dat
de invloed van de h e ren  van K ronenburg  zich
over de grenzen  van h u n  te rrito ir uitstrekte.
H oewel h e t K ronenburgs g e rech t wat b e tre ft
het aan ta l inw oners veel k le iner was dan  he t
Stichts gerech t, w isten de K ronenburgse h e 
ren  zich voo rrech ten  toe te e igenen , die hen
ook zeggenschap gaven over de inw oners van
Stichts L oenen , lang voordat dit g e rech t in
hun  h an d en  kwam. O ok wat de w erkgelegen
heid  aangaat, vervulden zij een  belangrijke
rol. En h e t is niet waarschijnlijk d a t alleen
H ollandse inw oners bij h en  aan de  slag kon
den .

De ligging van he t huis K ronenburg , een
enclave in Stichts L oenen , en ta n  de kerk van
L oenen , m id d e lp u n t van h e t do rp , bevestigde
bij de  L o en en aren  de aanw ezigheid van de
h eren  van K ronenburg . De rech ten  die de h e 
ren  al in de d e rtien d e  eeuw  in h e t H ollands
g e rech t en in de kerk van L oenen  h adden ,
w erden  in de eeuw en die volgden alleen  m aar
u itgebreid . H un  v o o rtd u ren d e  aanw ezigheid
in L oenen  zorgde ervoor dat zij een  belangrij-
ker stem pel h ebben  ged ruk t op de gesch iede
nis van L oenen  dan  de bisschop en  later de
Staten van U trecht.
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Noten

1 RA Utrecht, Inventaris van het archief van de
heerlijkheid Kronenburg, p. 5; nrs. 136-137

2 Idem, nr. 222
3 Zie b.v. E. M unnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman,

Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Alphen
aan den Rijn 1993, p. 132, 220 en B. Olde Mey-
erink e.a., Kastelen en Ridderhofsteden in
Utrecht, Utrecht 1995, p. 269-273

4 Inventaris heerlijkheid Kronenburg, nr. 1
5 Idem, nr.61
6 Idem, nr.7
7 M unnig Schmidt, E., Plaatsen aan de Vecht en

de Angstel, p. 132
8 Inventaris heerlijkheid Kronenburg, nr.31; ARA

Den Haag, Notulen van de staten van Holland
20 aug. 1803

9 GA Utrecht, Inventaris van de notariële archie
ven in de provincie Utrecht 1560-1895, RA
Utrecht, Inventaris van de archivalia afkomstig
van de dorpsgei echten in de provincie Utrecht
1489-1811, nr. 1029 (akte 64)

10 Inventaris heerlijkheid Kronenburg, nrs. 68,
122

11 Inventaris dorpsgei echten, m\ 1140
12 Inventaris heerlijkheid Kronenbrug, nr.77
13 Later bekend als kad. sectie A nr. 235 en 237;

Inventaris heerlijkheid Kronenburg, nr. 77
14 Idem, nr. 77; p. 99-100,103 e.v.
15 Idem, nr. 77, p. 107, 128, 131-132, 135-138; RA

Utrecht, Inventaris van de archieven van de Sta
ten van Utrecht, nr.1141, p.363 e.v.

16 GA Loenen, Inventaris van het archief van het
gerecht Loenen-Kronenburg, nr.6

17 Inventaris heerlijkheid Kronenburg, nr.12

18 Idem, nrs. 1, 12, 77, 80
19 Vicarie: jaarlijkse rente uit geestelijke goederen

aan een clericus vergeven als vergoeding voor
een door hem  te verrichten geestelijke bedie
ning (b.v. het opvoeren van een mis ter nage
dachtenis aan een overleden familielid)

20 Inventaris heerlijkheid Kronenburg, nrs. 1, 12,
63
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H eren  en vrouwen van K ronenburg
Kees de K ruijter

H a n y  Pieron *

De heren van Kronenburg1 hebben op de ge
schiedenis van Loenen en omgeving een be
langrijk stempel gedrukt, belangrijken dan de
bisschop en later de Staten van Utrecht.2 Wie
waren door de eeuwen heen de heren en
vrouwen van Kronenburg? In een ander arti
kel in deze aflevering wordt aandacht besteed
aan hun invloed, hier staan de personen cen
tra til.
In een aantal afleveringen wil de redactie een
zo volledig mogelijk overzicht van hen geven.
Hiervoor is gebruik gemaakt van enkele ons
ten dienste staande bronnen (zie onderaan

dit artikel onder het kopje 'Bronnen '). Indien
mogelijk ontvangt de auteur graag aanvullin
gen etr/o f verbeteringen op de hier gepubli
ceerde bronnen.

K ronenburg

H et slot Kronenburg werd volgens de overle
vering in 1122 gebouwd door Jan van Kronen
burg. Deze overlevering is vrijwel zeker on
juist. Toch is het landgoed K ronenburg erg
oud. In 1156 wordt het land van Willem van
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Velsen genoem d dat bij Loenen m oet hebben
gelegen.3 Deze Willem zal een voorouder zijn
van Gerard van Velsen die eind dertiende
eeuw heer van K ronenburg was. Willem van
Velsen was waarschijnlijk heer van Velsen en
W ijkambacht in Noord-Holland. H et is niet
bekend hoe hij in Loenen gegoed raakte, mis
schien had hij zich voor de bisschop van
U trecht verdienstelijk gemaakt. De bisschop
was heer van half Loenen. De andere helft
van Loenen behoorde toe aan de heer van
Amstel.

Willems opvolger in Velsen en Wijkam
bacht is Albrecht Banjaert I, die in 1162 als
een aanzienlijk edelman wordt vermeld. Tus
sen 3 novem ber 1203 en 18 januari 1223
wordt Albrecht Banjaert 11 genoem d, waar
schijnlijk de kleinzoon van de vorige. Albrecht
Banjaert II is berucht uit de Loonse oorlog.
Hij steunde graaf Willem I van Holland tegen
diens nichtje Ada en haar man Lodewijk van
Loon, die o.a. door de bisschop van U trecht
en Gijsbrecht II van Amstel werden gesteund.
In 1204 ondernam en Albrecht Banjaert II en
W outer van Egmond een inval in Amstelland
en langs de Vecht. H et leek wel of zij de weg
daar kenden want zij slaagden er in alle ver
sterkingen van hun  tegenstanders m et de
grond gelijk te maken. Terwijl Gijsbrecht II
en Egbert van Amstel zich in het leger van de
bisschop in M ijdrecht bevonden, werden de
huizen van de Van Amstels in Ouderkerk,

De oudste plattegrond van Kronenburg, circa 1670.

M uiden en Loenen verwoest. De tocht van Al
brecht en W outer eindigde volgens de Eg-
m ondse Annalen tussen Loenen en Breuke-
len en dit doet verm oeden dat Albrecht Ban
jaert II niet verder wilde optrekken dan zijn
eigen landgoed bij Loenen. Als er ten tijde
van de Loonse oorlog al een versterkt huis bij
Kronenburg heeft gestaan, dan zal het toen
ongetwijfeld in vlammen zijn opgegaan.

Albrecht Banjaert II had twee erfdochters.
De ene trouwde met de heer van Naaldwijk,
die daardoor het am bacht Velsen verkreeg, de
andere trouwde m et Gerard van Noordwijk,
die daardoor W ijkambacht en blijkbaar ook
K ronenburg verwierf. Gerard van Noordwijk
was de vader t an Albrecht van Velsen, die een
zoon had: de dertiende-eeuwse Gerard van
Velsen, heer van Kronenburg, die we in het
begin noem den.

G erard van Velsen en Gijsbrecht van Aanstel

In tegenstelling tot hun  voorouders waren Ge
rard van Velsen en Gijsbrecht IV van Amstel
goed m et elkaar bevriend. Hoewel Gijsbrecht
een leenm an van de bisschop van Utrecht
was, was hij veel m achtiger dan de bisschop.
Toen Gijsbrecht m et de bisschop in oorlog
raakte, vroeg deze de graaf van Holland om
hulp. In 1280 werd Gijsbrecht in de slag bij
Loenen verslagen en van 1280 tot 1285 was
hij de gevangene van graaf Floris V. Om vrij
gelaten te worden had Gijsbrecht m oeten be
loven geen enkel nieuw kasteel zonder toe
stemming van de graaf van Holland te bou
wen. Gijsbrecht had echter enkele vijanden in
de Vechtstreek (de heer van Zuilen, de heer
van Abcoude en de heer van Loenersloot) en
wilde daarom toch een nieuw kasteel bij Loe
nen bouwen ter vervanging van zijn verouder
de huis Te Velde aan de Loenersloot. Gerard
van Velsen stelde zijn landgoed K ronenburg
bij Loenen beschikbaar en Gijsbrecht liet daar
in 1201 een nieuw kasteel bouwen.4 V ijfjaar
latei werd Floris V door Gerard van Velsen,
Gijsbrecht van Amstel en H erm an van Woer
den gevangen genom en en in het Muiderslot
gevangen gezet. Gijsbrecht en H erm an had
den nog een rekening m et de graaf van Hol
land te vereffenen, maar het is niet goed dui-
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delijk waarom Gerard van Velsen in 1296 aan
de samenzwering deel nam. Vermoedelijk had
Gerard twee motieven. Hij maakte aanspra
ken op hel am bacht Velsen en die aanspraken
waren door de graaf afgewezen. Misschien was
Gerard, die geen /onen  had, ook boos om dat
graaf Floris hem  niet toestond dat zijn doch
ter Glaris hem  in zijn lenen mocht opvolgen.

Floris V werd op de vlucht door Gerard
van Velsen gedood. Amstel en W oerden we
ken toen het land uit, maar Velsen bleef met
enkele samenzweerders op Kronenburg ach
te r.' Tot die samenzweerders behoorde Cosijn
van Boternesse, een leenm an van de heer van
Amstel. Cosijn bezat ook land bij Kronenburg,
hetgeen doet verm oeden dat hij door Gerard
en Gijsbrecht tot kastelein van K ronenburg

was aangesteld.11 Na een belegering moesten
alle samenzweerders zich overgeven. Gerard
van Velsen en enkele anderen werden ter
dood gebracht. H et huis K ronenburg werd
door de nieuwe graaf van Holland geconfis-
ceerd evenals alle goederen van Amstel en
Woerden.

Willem van Henegouwen

H et kasteel K ronenburg lag eigenlijk in
Stichts koenen, maar om dat het nu  ook in
handen van de graaf van Holland was geko
men, werd het met Amstels-Loenen verenigd.
Beide gebieden kregen samen de nieuwe
naam Hollands-Loenen. Het door de belege-
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ring beschadigde kasteel Kronenburg werd
een korte tijd in handen gegeven aan Splinter
van Loenersloot.7 Nadat graaf Willem III de
Amstelse goederen in 1317 definitief aan Hol
land had toegevoegd gaf hij K ronenburg aan
zijn bastaardzoon Willem van Henegouwen.
Bastaardij stond ridderschap niet in de weg,
zeker als het een bastaard van de graaf betrof.
H et blijkt ook uit het feit dat hij zich kon per
m itteren een vogelaar op het slot te houden.
Men beoefende daar in 1342 de valkenjacht.8
Willem was gehuwd m et een dochter van Jan
van Polanen van der Lecke. Willem sneuvelde
in 1345 bij Stavoren tegen de Friezen samen
m et zijn halfbroer graaf Willem IV. Voor de
bisschop van U trecht was dit een opluchting,
want graaf Willem IV en zijn m annen vorm
den een voortdurende bedreiging voor het
Sticht Utrecht.

O m dat K ronenburg een recht leen was
kon het na het overlijden van Willem van He
negouwen niet overgaan op zijn enige doch
ter Aleid van Kronenburg. H et slot en de
heerlijkheid vielen terug aan de graaf van
Holland.

Familie van K ronenburg

Graaf Willem V van Holland beleende op 19
maart 1354 Dirk Glaeszoon met het huis en
de heerlijkheid van Kronenburg, m et het ho
ge recht (het recht om de doodstraf uit te mo
gen spreken) in Loenen en m et 24 zaten,
groot 373 m orgen land, tussen K ronenburg
en Vreeland.8 Dirk Glaeszoon werd aldus heer
van heel Hollands Loenen. De belening vond
plaats op voorwaarde dat het kasteel Kronen
burg zo snel mogelijk door Dirk Claeszoon
hersteld zou worden. De graaf van Holland
had het kasteel namelijk nodig in zijn strijd
m et de bisschop van Utrecht. Vanaf zijn bele
ning ging Dirk Claeszoon zich Dirk van Kro
nenburg  noem en.10 Dirk Claeszoon was niet
de eerste de beste. Zijn vader was Claes van de
Gheyne, ook wel Nicolaas van Henegouwen
genoem d. Deze Nicolaas was ook een bas
taardzoon van graaf Willem III. Toen Dirk
het huis Kronenburg herbouwd had gaf hij
het op 4 jun i 1359 in lijftocht aan zijn vrouw
Elisabeth, dochter van Jan  van Leeuwenhart.

Elisabeth bleef kinderloos. Ook het tweede
huwelijk van Dirk van Kronenburg m et Elisa
beth H endriksdochter van Heemskerk bleef
kinderloos. Dirk overleed vóór 8 decem ber
1362. Kasteel en heerlijkheid Kronenburg gin
gen over op zijn jongere broer Willem.

Willem van Kronenburg Claeszoon, rid
der, was heer van Kronenburg van 1362-1397.
Willem verkreeg in 1363 van de graaf van Hol
land ook een leen van 60 m orgen in O uder
kerk aan de Amstel. Bij dit Hofland had een
voormalig kasteel van de heren van Amstel in
O uderkerk gestaan.11 H et was inmiddels een
gewoonte geworden om de verwoeste kastelen
van de heer van Amstel aan bastaards van het
Henegouwse huis in leen te geven. De verhou
ding tussen de graven van Holland en de bis
schop van U trecht was nog steeds slecht, want
ook de bisschop maakte nog aanspraak op
voormalige Amstelse goederen. In 1374, in
een oorlog m et U trecht, liep het kasteel Kro
nenburg  grote schade op.1"

Willem van Kronenburg trouwde m et Eli
sabeth van Heemskerk, de weduwe van zijn
oudere broer. Na haar dood hertrouwde hij
m et Aleid Daniëlsdochter van de Merwede.
Aleyd werd in 1421 en 1426 vrouwe van Kro
nenburg  genoemd. Uit het huwelijk van Wil
lem van Kronenburg en Elisabeth van Heems
kerk werden twee zonen en een dochter gebo
ren: Jan  van Kronenburg, H endrik van Kro
nenburg  (de oude) en M argriet van Kronen
burg. De laatste huwde met Amelis (III) van
Amstel van Mijnden, heer van Mijnden (1423-
1436).

Jan  van Kronenburg, ridder, heer van Kro
nenburg en Loenen van 1397 to t 1421, erfde
na het overlijden van zijn vader in 1397 het
slot en de heerlijkheid Kronenburg. Hij huw
de Catherina van Drongelen, dochter van Jan
van Drongelen, heer van Meeuwen en Etten.
H un huwelijk bleef kinderloos. Na zijn overlij
den in 1421 zouden het slot en de heerlijk
heid van Kronenburg officieel weer terug val
len aan de graaf van Holland. Dat was toen-
dertijd Jacoba van Beieren, gravin van Hol
land en Henegouwen.

In de praktijk werd Jans broer, ridder
H endrik van Kronenburg de oude, heer van
Kronenburg en Loenen. Hij huwde m et Ca
therina van der Lecke. Uit dit huwelijk wer-

38 TVE 22ejrg. 2004



d en  o n d e r  m eer H end rik  van K ronenburg  de
jonge en W illem van K ronenburg  geboren .
T ijdens zijn leven stond H endrik  de  oude  h e t
slot en  de heerlijkheid  van K ronenburg  a f aan
zijn zoon  H end rik  de jonge, die in 1426 doo r
Jacobs van B eieren  to t rid d e r was geslagen en
in 1480 m et K ronenburg  en L oenen  w erd be
leend . In 1439 verkocht H end rik  de oude  h e t
H ofland  in O u d erk e rk  aan de A m sterdam se
p o o rte r Jan Jan  H einenzoon . De verkoop
w erd d o o r H endriks zonen  H en d rik  de jonge
en W illem bevestigd.

De fam ilie had  blijkbaar financiële p rob le 
m en , w ant H en d rik  de  jonge verkocht in 1446
h e t slot en  de  heerlijkheid  van K ronenburg
aan zijn n e e f  Amelis (IV) van Amstel van
M ijnden ,1* zoon van Amelis III en M argriet
van K ronenburg . O p 21 feb ruari 1452 d roeg

H en d rik  de jonge al zijn rech ten  in  K ronen
bu rg  en  L oenen  over aan zijn n e e f  Amelis IV,
om dat hij ongehuw d was. H end rik  de jo n g e
liet wel enkele bastaardk inderen  na  bij A elken
van d e r  Eem.

Sinds 1452 kw am en K ronenburg  en  Loe
nen dus defin itie f in  handen  van de fam ilie
Van A mstel van M ijnden. In  plaats van M ijn
den , d a t om streeks 1525 w erd afgebroken,
w erd K ronenbu rg  de hoofdzetel van d it ge
slacht. Zij n o em d en  zich in de vijftiende eeuw
h e e r  van Amstel van M ijnden, h e e r  van Kro
nen b u rg , L oenen , de L oosdrech ten , L oener-
sloot, O ucoop  en T er Aa. O ok h e t kasteel Ru-
wiel bij B reukelen  was in h e t bezit gekom en
van deze fam ilie. O m dat de hoo fd tak  van h e t
geslacht van Amstel inm iddels in m annelijke
lijn was u itgestorven, p ro b ee rd e  Amelis IV van
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Het huis Kronenburg, gezien vanaf de Vecht, circa 1670. (Coll. W. Mooi/.)
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Mijnden in 1446 ook het Hofland in O uder
kerk terug te krijgen. Deze eis werd afgewe
zen, maar Amelis kreeg van Philips van Bour-
gondië wel toestemming om zijn wapen te wij
zigen in dat van het oude wapen van de Van
Amstels. Na een intermezzo van twee eeuwen
hadden de van Amstels het dus toch weer
voor het zeggen in Loenen en omstreken.

Mijnden, Loosdrecht en Loenen

De geschiedenis van de familie Van Amstel
van Mijnden is nauw verbonden m et de ge
schiedenis van Mijnden en Loosdrecht en
oorspronkelijk m et de geschiedenis van Ou
derkerk aan de Amstel. In O uderkerk zetelde
Gijsbrecht I van Amstel, die daar omstreeks
1200 werd opgevolgd door zijn oudste zoon
Gijsbrecht II van Amstel. Gijsbrecht I had
m eer zonen, maar het grondgebied in O uder
kerk was te klein om te kunnnen verdelen on
der zijn andere zonen. Daarvoor zocht hij an
dere oplossingen. Aan zijn jongste zoon, Egi-
dius van Amstel, schonk Gijsbrecht I het
grondgebied ten oosten van de Vecht, dat wij
nu aanduiden als (Oud- en Nieuw-)Loos-
drecht en Mijnden. Egidius m oet een vermo
gend en bekwaam man zijn geweest. In Mijn
den liet hij omstreeks 1227 een groot en sterk
kasteel bouwen, dat door zijn strategische lig
ging op de plaats waar de D recht in de Vecht
uitm ondt, vermoedelijk ook een militaire
functie heeft gehad. Daarnaast hebben de he
ren van Mijnden bestuursinvloed gehad in
Mijnden en de beide Loosdrechten. welke
heerlijkheden vaak als één geheel werden be
schouwd. Egidius van Amstel liet bovendien
waterstaatkundige werken uitvoeren. Door
het graven van sloten heeft hij een afwate-
ringssysteem laten aanleggen op de rivier de
Drecht, waardoor de gronden aan de oostkant
van de Vecht verder in cultuur konden wor
den gebracht. De naam Loosdrecht is waar
schijnlijk tussen de ja ren  1200 en 1300 ont
staan (lozen in de Drecht?). Egidius noem de
zich H eer van Amstel van Mijnden en zo ont
stond een aparte tak in het geslacht van de
Van Amstels uit O uderkerk aan de Amstel. De
stamreeks van deze tak van het geslacht Van
Amstel ziet er als volgt uit:

-  Egidius van Amstel van Mijnden (1200-
1235),14 naam echtgenote onbekend;
Willem van Amstel van Mijnden (1235-?),
naam echtgenote onbekend;

-  Amelis I van Amstel van Mijnden (1285-
1317), naam echtgenote onbekend;

-  W outer I van Mijnden (1317-1326), die ge
huwd was m et (1) N. van der Horst en (2)
G eertruid van Ruwiel; door betrokkenheid
van familieleden bij de m oord op graaf
Floris V verloren zij hun zelfstandigheid
en m ochten zij sinds 1296 de naam Van
Amstel niet m eer voeren;
Amelis II van Mijnden (1326-1351), die ge
huwd was met Luitgard van de Merwede;
W outer II van Mijnden (1351-1423), die
gehuwd was m et Judith  van Cuilenburg;
Amelis III van Mijnden (1423-1436), die
gehuwd was m et M argriet van Kronen
burg.13

De zoon van dit laatste echtpaar, Amelis IV,
kocht in 1446 kasteel Kronenburg van zijn
neef H endrik van K ronenburg de jonge en
werd daardoor tevens H eer van Kronenburg
en Loenen.16

De parochie Loenen en
de familie (Van Amstel) van Mijnden

Oorspronkelijk behoorden Mijnden en de
beide Loosdrechten kerkelijk tot de parochie
Loenen, om dat de drie heerlijkheden te wei
nig inwoners hadden voor het stichten van
een eigen kerk. Mogelijk stond in he t huidige
Nieuw-Loosdrecht (in die tijd Ter Sype ge
noem d) wel een doopkapel, een zogenaamd
baptisterium, waar de pastoor uit Loenen de
kinderen kon dopen. Dit bespaarde de inwo
ners van de beide Loosdrechten een lange
tocht naar Loenen. Kerkelijk waren er dus
banden met Loenen. Die banden werden ver
stevigd toen Amelis IV van Mijnden het pas
herbouwde slot K ronenburg in 1446 kocht
van zijn neef H endrik van Kronenburg de jon
ge. Nadat het huis K ronenburg de hoofdzetel
van deze tak van het geslacht Van Mijnden
was geworden, werd zoals gezegd het kasteel
in Mijnden afgebroken, waarschijnlijk om dat
dit huis toen niet interessant m eer was voor
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de fam ilie. V anaf 1448 no em d en  de leden  van
de fam ilie zich voluit: h e ren  Van Amstel van
M ijnden, h e ren  van K ronenburg , L oenen , Ru-
wiel, L oosdrecht, M ijnden, O ucoop en  T er
Aa. Via h e t huwelijk van W outer I van M ijn
den  m et G eertru id  van Rtuviel was ook h e t
slot Ruwiel in h e t bezit van de fam ilie geko
m en.

K ronenbu rg  en
de fam ilie V an A mstel van M ijnden

Vanaf 1446 w aren het slot en de  heerlijkheid
K ronenburg  in h an d en  van de volgende le
d en  van h e t geslacht Van Amstel van M ijnden:
a. A melis IV van Amstel van M ijnden (1446-
1473),18 die gehuw d was m et Jo h a n n a  van IJs-
selstein. Sinds ongeveer 1430 was hij al H eer
van M ijnden en de beide  L oosdrech ten . A m e
lis had  zitting in de Raad van Philips van
B ourgondié . 1 let ech tp aar ‘was belast m et veel
zonen  en d o c h te re n ’, te w eten zeven zonen
en zeven do ch te rs .19 De oudste zoon A n tho 
nie w erd n a  de dood  van zijn vader opvolger
in K ronenburg  en L oenen .
b. A n thon ie  I van Amstel van M ijnden ( 1473-
1494), d ie gehuw d was m e t E lisabeth van Zuy-
len  van Nijevelt. H un  oudste zoon Amelis
w erd na  de do o d  van zijn vader opvolger in
K ro n e n b u rg e n  L oenen .

c. Amelis V van Amstel van M ijnden (1494-
1.539), die gehuw d was m et (1) C lem entina
van M athenesse en (2) m et E lburg  van den
B oetselaer. In deze periode  was L oenersloo t
vanaf 1516 tijdelijk in h e t bezit van deze fam i
lie. De oudste zoon uit het eerste  huwelijk
volgde zijn vader na d iens overlijden op.
d. A n thon ie  II van A mstel van M ijnden
(1539-1542), die gehuw d was m et C atharina
van R uitenborg . Bij zijn overlijden in 1542
w erd hun  oudste zoon opvolger in L oenen  en
K ronenburg.
e. A n thon ie  III van Amstel van M ijnden
(1542-1578), d ie  gehuw d was m et M artina
(kom t ook voor als A nna) van Y sendoorn tot
C annenbu rg . A n thon ie  III was de laatste h e e r
van Amstel van M ijnden op  kasteel K ronen
burg. Hij had  zes doch te rs en  één  zoon, A m e
lis \4 . V oor de fam ilie was h e t een  ram p toen
deze zoon jong overleed. De heerlijkheid  Kro
n en b u rg  was een  zw aardleen en  m och t alleen
in m annelijke lijn w orden overgedragen.
T oen  d it h ie rd o o r ónm ogelijk  w erd, heeft .An
th o n ie  111 zijn g o ed eren  nog  tijdens zijn leven
verdeeld  over zijn twee oudste doch ters d e 
m entia en A nthonia, die be iden  gehuw d wa
ren  m et b roers uit een  bekend  G elders ge
slacht. d e m e n t ia  was getrouw d m et Frans van
Lynden en A n thon ia  m et Steven van Lvnden.
In naam  erfde  C lem entia  h e t gehele  bezit,
m aar uiteindelijk  zouden  zij en Frans van Lvn-
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Détail van de ‘Nieuwe
kaert van Loenen  ’ uit
1726 door C  C. van
Bloemswaerdt. Links
onder de rivier ligt de
begroeide ruïne van
kasteel Mijnden en
rechts boven de rivier
kasteel Kronenburg
m et zijn voorplein en
tuinen.
(Col 1. H et Utrechts Ar
chief, TA no. 166.)
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den de heerlijkheid K ronenburg erven en An-
thonia met Steven van Lynden de heerlijkhe
den Mijnden en de beide Loosdrechten
(Oud- en Nieuw-Loosdrecht). De heerlijkheid
Kronenburg kwam in 1578 dus in handen van
een tak van het Gelderse geslacht Van Lyn
den.

Familie Van Lynden

In de periode 1578 tot 1710 waren de volgen
de personen heer e n /o f  vrouwe van Kronen
burg:

I. Clementia van Amstel van Mynden,
dochter van A nthonie van Amstel van Mynden
(overleden 1580) en Anna van Isendoorn; zij
was van 1578 tot 1584 vrouwe van K ronenburg
en Loenen, overleden 1 m aart 1584 en begra
ven in de kerk van Loenen, huwde voor de
eerste maal m et Johan  Holtzweiler (overleden
circa 1577), huwde voor de tweede maal op 6
decem ber 1578 met Frans Baron van Lynden,
heer van H em m en, die sinds 1584 tevens heer
van Kronenburg en Loenen was, overleden op
6 maart 1606. Frans van Lynden hertrouwde
in 1586 met A nna Agnes van Lynden, dochter
van Dirk van Lynden en Jud ith  van Wylich,
overleden in 1613.
Uit het huwelijk van Frans van Lynden en Cle
m entia van Amstel van Mynden:

II. Anthony Baron van Lynden, geboren
vóór 1 m aart 1584, overleden in oktober 1626
en begraven in de kerk van Loenen, heer van
K ronenburg en Loenen (1606-1626),20 huwde
op 22 oktober 1611 A lexandrina van Step-
raedt, vrouwe van D oddendael en Grunsfoort,
dochter van Reinier van Stepraedt, heer van
Grunsfoort, Doddendael, Ingen en Wolbeek,
graaf van Doornick, en M argriet van Rechte-
ren, genaam d Van Voorst.
Uit dit huwelijk:

III. Frans Baron van Lynden, geboren in
1614, overleden op 12 m aart 1657, begraven
in de kerk van Loenen, heer van Kronenburg
en Loenen (1626-1657), huwde M argaretha
Sophia van Stepraedt van Doddendael, overle
den 5 novem ber 1648, begraven in de kerk

van Loenen, dochter van Derk van Stepraedt
en Sophia van Isendoorn a Blois.
Uit dit huwelijk:
1. Sophia Heilwich van Lynden, geboren op

10 februari 1641, overleden op 12 juni
1717 op het Huis Steprath bij Walbeek, zij
huwde in 1669 met Reinier Johan van
Stepraedt, heer van Walbeek, geboren op
6 februari 1641, overleden op 17 januari
1717. zoon van Dirk van Stepraedt, heer
van D oddendael en Walbeek en van Jo 
hanna Maria van Dornick tot W onningen.
H un portretten  hangen in de hal van het
Huis C annenburg in Vaassen.

2. A nthonie van Lynden:

IV. A nthonie Baron van Lynden, geboren
in 1646, overleden op 28 decem ber 1726,
heer van K ronenburg en Loenen (1657-
1710), tevens heer van Mijnden, Loosdrecht,
Loenderveen, Muydervelt, 't Velde, Teckop
en Grunsfoort. Studeerde vanaf 1665 filosofie
aan de universiteit van Keulen. Later moest
hij wegens schulden zijn goederen verkopen:
op 27 juni 1710 verkocht hij K ronenburg en
Loenen aan Adriaen W ittert van der Aa te Lei
den. A nthonie van Lynden huwde voor de
eerste maal in 1665 m et Elisabeth Anna van
Wassenaer van W armond, overleden 9 m aart
1679, begraven in de kerk van Loenen, doch
ter van Jacob, heet' van W armond en Woude
en van diens tweede echtgenote Maria van Er-
kel; op 17 mei 1681 huwde A nthonie van Lyn
den voor de tweede maal, nu  m et Cornelia
Anna van Isendoorn a Blois, geboren in 1661,
overleden op 28 decem ber 1698, begraven in
de kerk van Loenen, dochter van Elbert van
Isendoorn a Blois tot den Cannenborch en
Odilia van Wassenaer van Alkemade.
Uit het eerste huwelijk een zoon die jong  ge
storven is.
Uit het tweede huwelijk:
a. M argriet A lexandrina van Lynden, ge

doopt te Grunsfoort 6 januari 1683, huw
de in 1702 met Thomas Walraven van
Wassenaer, zoon van Gerard van Was
senaer, heer van Alkemade en diens twee
de vrouw Bernardina M argaretha van Rae-
sfeldt.

b. Anna Elisabeth van Lynden, gedoopt te
Grunsfoort 7 januari 1686, huwde in 1711
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H et kasteel K ronenburg en h e t dorp Loenen, 1670. (Coll. W. Mooij.)

Caspar van Merwick, heer van Kessel, zoon
van Willem van Merwick en Judith van
Lynden.

c. Frans Elbertus van Lynden, gedoopt te
Grunsfoort 9 mei 1692, jong overleden.

d. Elbert van Lynden, gedoopt te Grunsfoort
29 april 1696, jong overleden.

Overige heren  en vrouwen van Kronenburg

Vanaf 27 jun i 1710 kwam de heerlijkheid
Loenen-Kronenburg in handen van de vol
gende personen:
1. Adriaen W itten van der Aa, geboren op 15
mei 1672 te Leiden, overleden aldaar 19 de
cem ber 1714, zoon van Adriaen Wittert van
der Aa en Maria Cnotter, heer van Kronen
burg en Loenen (1710-1714),21 huwde Anna
Maria Moens.
Van der Aa heeft het kasteel laten restaureren
en door Italiaanse meesters laten verfraaien.22
2. Anna Maria Moens, weduwe van Adriaen

W ittert van der Aa, vrouwe van K ronenburg
en Loenen (1714- circa 1716). Zij hertrouwde
m et Van Kamminga (zie num m er 3).
3. Dominicus Franciscus Baron van Kammin
ga, heer van K ronenburg en Loenen (circa
1716-1726).
4. Maria M agdalena Ornia, weduwe Moens,
m oeder en erfgename van haar dochter Anna
Maria Moens, vrouwe van K ronenburg en
Loenen (1726-1735).
5. Hendrik, graaf van Moens, zoon van Maria
M agdalena Ornia, weduwe Moens, en broer
van Anna Maria Moens, heer van Kronenburg
en Loenen (1735-1753).
6. mr. Ijsbrand Kieft Balde, heer van Kronen
burg en Loenen (1754-1770).
7. Nicola Geertruijd Smissaert, weduwe van
Ijsbrand Kieft Balde, vrouwe van K ronenburg
en Loenen (1770-1795)
.3. Sophia Johanna Kieft Balde en haar twee
zusters Regina Catharina en Anna Adriana
Kieft Balde erfden in 1795 de bezittingen van
Kronenburg. In 1803 verkochten zij het huis
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m et alle rechten aan Daniël Gerard van den
Burgh.
9. mr. Daniël Gerard van den Burgh, decaan
en kanunnik van de Domkerk in Utrecht, lid
van de Staten van de provincie U trecht en lid
van de raad van de stad Utrecht, heer van
Kronenburg (1803-1824). Zijn erfgenam en
verkochten de bezittingen van K ronenburg
aan Abraham du Bois.
10. Abraham du Bois, koopm an te Amster
dam, heer van K ronenburg (1824-1836). In
1836 verkeerde het huis K ronenburg in zo
slechte staat, dat het rijp was voor de sloop.
Du Bois verkocht Kronenburg m et al zijn be
zittingen aan Herm anus van Os, die het enke
le m aanden later in een openbare veiling in
diverse kavels doorverkocht aan nieuwe eige
naren.2’’ De titel ‘heer van K ronenburg’ met
de daaraan verbonden rechten en plichten
ging over naar Jacobus Henricus van Reenen.
11. mr. Jacobus Henricus van Reenen, heer
van K ronenburg (1837-1846), die gehuwd was
m et Louise van Vollenhoven. H un zoon werd
opvolger als heer van Kronenburg.
12. jh r. mr. Gerlach Gornelis Joannes van Ree
nen, geboren Amsterdam 30 septem ber 1818,
overleden Den Haag 31 mei 1893, burgemees
ter van Amsterdam, minister van binnenland
se zaken (1853-1856), heer van K ronenburg
(1847-1893).21

Bijlage:

Benoem ing van functionarissen in Loenen

Jaarlijks benoem den de heren of vrouwen van
Kronenburg de overheidsfunctionarissen in
Loenen. Uit de vele benoemingsbesluiten die
zich in het archief van de gem eente Loenen
bevinden, hebben wij er twee uitgekozen.
H et besluit van 25 februari 1701:
‘Wij Anthonij Baron van Lijnden, Heer van
Cronenborgh, Loenen, Teckop, Grunsfoort,
Cortenbergh etcetera, hebben over desen jare
1701 in onse hoge heerlijkheijt en geregte van
Cronenborgh en Loenen aengestelt, gelijk wij
aenstellen en continueren bij desen de nae-
volgende officianten:
Borgermeester: Tijmon Sijmonsen van Loe
nen.

Schepenen: Adriaen van Leeuwen, Jan Teu-
nisz Stolt, Jacob Cornelissen van Roijen, Si
mon Hendrikxsen Brunt, jan  Kees Wigger-
den, Hendrik Cornelissen, Hendrik Pietersen.
Hoogh Heemraed van den hogen Zeeburgh
en Diemerdijck: Roelof.F Schouten.
Kerkmeesters: Hendrik Cornelissen van Ock-
huijsen en Jacob Elbertsen Nelekeur.
Armmeesters: Hendrik Jansz. Metselaer en Ja
cob Stoffelsen.
Weesmeesters:JacobJacobsz van de Vaert den
jonge en Aert Dirk Joosten.
Molenmeesters in Cronenborgh: Alien Hcr-
mansen en Gijsbert Dirksen Mom.
Molenmeesters in Loenen der Edel Mogende
Heren Staten ’s Lants van Utreght Gereght:
vacant.
Brantmeesters in Cronenborgh: Dirk Maen-
dagh en Dirk Ploij.
Brantmeesters in Loenen der Edel Mogende
Heren Staten ’s Lants van Utreght Geregte:
Gornelis Arissen Fokkert en Jacob Hendrik
Verburgh.
Molenmeesters in de honderste polder: Cor
nells Elbertsen en Pieter Claessen Rock.
Alle welke officianten en bedienden wij Heer
van Cronenborgh ordonneren en gebieden
dat sijlieden op den eersten regtdag in onsen
raethuij.se van Cronenburgh verschijnen en al-
daer afleggen den behoorlijken eedt in han
den van onsen schout van Cronenburgh op al-
sulke boeten en breuken als daer toe staen.
Gelijk wij Heer van Cronenburgh verders or
donneren en verstaen dat de kerk- en arm
meesters van hare ontfangh en uijtgaeff perti
nente rekening sullen doen in handen van
ons o f van onsen gemagtigde, alle ’t welke
door onsen secretaris van ( 'rottenburg in onse
kerke van Loenen sal werden afgekondigt en
uijtge roepen.
Aldus gedaen op onsen huijse van Grunsfoort
desen 25e februarij 1701. ’

H et besluit van 1 februari 1773 met vrijwel de
zelfde indeling:
‘Wij Nicolaa Geertruijd Smissaert, weduwe
van den weledele gestrenge heer mr. IJsbrant
Kieft Balde, vrouwe van Kroonenburgh, Loe
nen etc., etc., hebben voor dezen jaare 1773
in onze hooge heerlijkheeden van Kroonen
burgh en Loenen, Kroonenburghs Gerecht,
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gecommitteerd, gecontinueerd en aangesteld,
gelijk wij committeren, continueren en aan
stellen bij dee/.en de volgende regenten en of
ficianten, te wee ten:
als burgermeester: Hendrik van I beren:
als scheepenen: Gerrit Zuijdhoek, president,
Volhert van Rooijen. Gijsbert Spoor. Gijsbert
/oosten, Jan Klijnenbreugel, Jan d e jongh  en
Gerrit van der Paauw;
als kerkmeesteren: Joris Sanderson en Gijs
bert van I 'eeren;
als armmeesteren:Jan de Jongh en Jan Post:
als weesmeesteren: Hendrik van \ eeren en
(a ■n it  Zuijdhoek;
als molcnmeesteren van de Hollandsche pol
der: Dirk van Wesenbeek en Hendrik van
Rooijen;
als molenmeesteren van de Stichtsche polder:
cle heer Herman van Ghezel en de heer Pieter
Trip;
als molenmeesteren van de hondertsche pol
der: Tennis Korver en Johannes Sanderson;
als brandmeesteren op Holland: Jan Duijffen
Jacobus Slot;
als brandmeesteren op ’t Sticht: Johannes
Sanderson en Pieter Sol.
Alle welke regenten en officianten wij ordon-
neeren op den eersten rechtdag aanstaande
in onzen raadhuijs van Kroonenburgh te ver
schijnen en aldaar a f  te leggen den eed daar
toe staande (zo veel burgermeester en schee
penen aangaat) in handen van onsen bailliuw
van Kroonenburgh en Loenen, en dat de ver
dere officianten in hunne ampten zullen wor
den ingevoerd na de gewoonte in onzen raad
hui jse gerecipieerd. Ter oirkonde deze
geteekend, den eersten februarij anno 1773.
N.G. Smissaert, w eduw e J.K. Balde. '
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Handtekening onder het benoemingsbesluit van 1
februari 1773 van Nicolaa Geertruijd Smissaert,
vrouwe van Kronenburg.

* drs. H.B.J. P ieron  heeft m eegew erkt aan
h e t eerste deel. Hij is k o rt voor publicatie
van d a t deel overleden.
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Mijnden.

14 De jaartallen achter de nam en zijn niet de ge
hooide- en sterfjaren ran  de vermelde perso
nen, m aar zij geven de periode aan, waarin zij
waren beleend m et de desbetreffende heerlijk
heid of heerlijkheden.

15 De gegevens voor deze stamreeks zijn groten
deels ontleend aan: H. Brunekreef, Heren en
Vrouwen van Loosdrecht, in: ü e  Svpekerk te
Nieuw Loosclrecht, Historische Reeks Loosd
recht, II.

16 Zie voor m eer gegevens over Amelis III en Ante-
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lis IV: Arie A. M anten, H et geslacht Van M ijn
den en kasteelRuw iel (aflevering 3, 1425-1475),
in: Tijdschrift Historische Kring Breukelen , jrg.
6 nr. 2, 1991, p. 54-67.

17 H. Brunekreef, H eren en Vrouwen van Loose!-
recht, 121 en drs. B. Olde Meierink e.a. (red.),
Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht,
U trecht 1995, p. 328.

18 Als noot 14.
19 E.B.F.F. W ittert van Hoogland, Bijdragen to t de

geschiedenis van de Utrechtsche R idderhofste
den en Heerlijkheden. ’s-Gravenhage 1909
(eerste deel), p. 671.

20 Als noot 14.
21 Als noo t 14.
22 Jaarboekje N iftarlake 1915.
23 J. Boerstra en C.J. de Kruijter, ‘O ndergang van

het huis K ronenburg’, in: Vechtkroniek  nr. 6
(1997), p. 7-11.

24 De gegevens in dit laatste overzicht zijn groten
deels ontleend aan een studie van Gertjan Ver-
hage over de geschiedenis van de hervorm de
gem eente van Loenen. In de negentiende eeuw
waren de heren  van Kronenburg, in ieder geval
vader en zoon Van Reenen, tevens kerkvoogd
van de hervorm de gem eente. De titel heer van
K ronenburg bestaat nog steeds, m aar deze

heeft na de Franse tijd (1795-1813) zijn beteke
nis voor de geschiedenis van Loenen verloren.
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3. De boekhandelsprijs is € 10,-.

46 TVE 22e jrg . 2004



P rins M aurits’ n aza ten  in  L o en en

Kees de Kruijter
Willem Mooij

Wie over de algemene begraafplaats in I,oe
nen wandelt en de opschriften op de grafzer
ken leest, zal op het oudste gedeelte aan de
kant van de Rijksstraatweg een gra f ontdek
ken m et (onder meer) het opschrift ‘graaf
van Nassau La Lecq’. Dan kom t meteen de
vraag o p  o f  hier een Ud van de koninklijke fa
milie ligt begraven. Op het gra f zijn ook ande
re namen vermeld. Wie liggen er nog meer
begraven en wat is hun onderlinge familiere
latie? Naar het antwoord op deze vragen heb
ben wij onderzoek gedaan. Dit artikel is er
een verslag van.

Delft

H et is algemeen bekend dat de grafkelder van
ons koninklijk huis zich bevindt in de Nieuwe
Kerk te Delft. Vrijwel alle leden van de ko
ninklijke familie liggen er begraven, van Wil
lem 1 (de Zwijger) tot en met koningin Julia
na. Slechts enkele leden van de familie zijn el
ders begraven: stadhouder-koning Willem III
in Londen (Westminster-Abdij), Johan Wil
lem Friso in Leeuwarden en Filips Willem, de
oudste zoon van Willem I, in Diest (België).

O uderkerk aan den IJssel

M inder bekend is dat er in ons land nog an
dere grafkelders van de familie Nassau be
staan, namelijk in Breda, Leeuwarden en Ou
derkerk aan den IJssel. De grafkelder in de
Hervormde kerk te O uderkerk aan den IJssel
(Zuid-Holland) is in de zeventiende eeuw ver
vaardigd in opdracht van de graven van Nas
sau. Daarin zijn niet m inder dan 34 leden van
deze familie begraven. Zij stammen til van
Prins Maurits en zijn vriendin jonkvrouw Mar-

garetha van Mechelen. De prins, die onge
trouwd is gebleven, had bij haar drie zoons
verwekt, die hij officieel erkende waardoor zij
de naam Nassau kregen. Bovendien schonk
Maurits zijn zonen geld en goederen. Ook gaf
hij hun de lucratieve heerlijkheid van de Lek
in leen. Daartoe behoorde tevens de am
bachtsheerlijkheid Ouwerkerk (Ouderkerk
aan den IJssel). Ouwerkerk kwam in de acht
tiende eeuw tijdelijk in andere handen: bij de
executoriale verkoop in 1722 kocht Floris
Camper uit Leiden de am bachtsheerlijkheid.
Voor de familie Nassau was het verlies van dit
bezit niet te verteren, waarschijnlijk vanwege
de plaats van het familiegraf in de kerk al
daar. Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk
(1679-1753) kocht in 1749 de am bachtsheer
lijkheid terug. Tot het jaar 1783 bleef Ouwer
kerk in het bezit van de familie. In dat jaar
verkocht Maria Wilhelmina, gravin van Nas-
sau-La Lecq, vrouwe van Ouwerkerk (1750-
1809), de am bachtsheerlijkheid voor een be
drag van ƒ  26.400,- aan Jan Smits Jansz. te
Lekkerkerk. Daarna volgden nog enkele an
dere eigenaren. In 1844 gingen de rechten
over op de burgerlijke gem eente.'

Aanvankelijk behoorden de nazaten van
Maurits niet tol de adel. Drie kleinzoons van
hem , namelijk Maurits Lodewijk 1 (1631-
1683), Willem Adriaan (1632-1705) en H en
drik (1640-1708) wisten van de Duitse keizer
(Leopold I) gedaan te krijgen dat zij in 1679
in de adelstand werden verhet en door benoe
ming tot rijksgraven. Een deel van de afstam
melingen van Maurits noem de zich graven
van Nassau-La Lecq (van de Lek), anderen
noem den zich graven van Nassau-Ouwerkerk.
In 1661 besloten deze nazaten van Maurits in
de Hervorm de kerk te O uderkerk aan den IJs
sel een eigen grafkelder te laten bouwen. In
1824 is daarin de laatste Nassau begraven: Jan

TTE 22e jrg. 2004 47



'

U >  ' V

W M  4

t  , -M

"  m

' -i r ^

Grafmonument boven de grafkelder van de graven en gravinnen van Nassau in de Hervormde kerk te Ou
derkerk aan den IJssel. (Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist.)
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Floris H end rik  Carel (1782-1824), zoon van
Jan  Floris (1751-1814)/ De d rie  doch ters van
laa tstgenoem de, tevens de  laatste afstam m e
lingen  van p rins M aurits in rech te  lijn in Ne
derland , zijn begraven op de algem ene be
graafplaats in L oenen  aan de Vecht. Een over
zicht van de in dit artikel verm elde nazaten
van prins M aurits is o p genom en  in de afstam-
m ingsreeks van de L oenense N assau’s h ierna.

L oenen  aan  de  V echt

De drie laatste afstam m elingen van M aurits in
N ederland  waren: M aria W ilhelm ina Isabella
C aro lina (1780-1856), Jo h a n n a  G eertru ida
A braham m ina (1784-1861) en  B arbara Arnol-
da Flora (1793-1855), g ravinnen van Nassau
La Lecq. Deze zijn bijgezet op  de a lgem ene
begraafplaats in L oenen  aan de V echt in een

Portret van Maria Wilhelmina Isabella Carolina,
gravin van Nassau La Lecq (1780-18.76). lie t origi
nele portret, een pastel, is in het bezit van mevrouw
C. Ligtenstein-1 br c/er Hake te Rotterdam.
(Coll. Iconografisch Bureau re Den Haag.)

g rafkelder waarvan een  zekere G overt Bijl de
V roe en  zijn tw eede ech tgeno te  de eerste ei
g enaren  w aren. H et g ra fm o n u m en t bestaat
u it d rie  naast e lkaar liggende stenen  m e t op
elk daarvan een  naam : in h e t m idden  de ver
m eld ing  ‘B ijl d e  Vroe 1922', links: 'S.E. B ijl de
Vroe-Lem mers, ovl. 4 febr. 18 5 9 ’en  rechts: j.
F.H.K., graat \ an Nassau La Lecq. ovl. 2 7  now
1814'. O nderzoek  in h e t register van graven
en  grafkelders op  de begraafplaats in L oenen
(zie n o o t 6) wees uit dat zich o n d e r  h e t graf
m o n u m en t een kelder bevindt, w aarin in  de
periode  1843 tot en m e t 1878 vijftien perso
n en  zijn bijgezet. G overt Bijl de V roe en  zijn
tw eede ech tgeno te  heb b en  de grafkelder in
1843 la ten  aanleggen , in eerste instantie voor
de  herbegrafen is van twee reeds vóór 1843
overleden  fam ilieleden. De stoffelijke over
scho tten  w erden op 30 augustus 1843 vanuit
K o rten h o ef n aa r de grafkelder in L oenen
overgebracht. H et w aren de stoffelijke resten
van Ja n  Floris, g raaf vair Nassau La Lecq
(1751-1814) en  van Suzanna Elisabeth Lem 
mers, overleden 4 feb ruari 1839, de eerste
vrouw van G overt Bijl de V roe. Wie was G overt
Bijl de  Vroe?

G epensioneerd  m ilitair

G overt Bijl de V roe, g ed o o p t op 7 novem ber
1763 te W oudrichem  en  overleden op 28 no
vem ber 1850 te L oenen  aan  de V echt, stond
in L oenen  bekend  als gep en sio n eerd  officier
van de lan d m ach t en gepensioneerd  com 
m an d an t van de stad C oevo rden .' Zijn m ilitai
re carrière  verliep als volgt:

vanaf 25 m aart 1777 was hij kadet bij
h e t Eerste B ataljon van h e t R egim ent
van lu itenan t-generaal 1..G. H ard en 
broek;
vanaf 1 novem ber 1780 in d ienst van
h e t guarde  du  corps van Zijne D oor
luchtige H oogheid  de  p rins van O ran 
je (s tad h o u d er W illem V );
vanaf 1 ju li 1788 vaandrig  en sed ert 24
m aart 1789 lu iten an t bij h e t ee rd e r
verm elde bataljon;
vanaf 4 juli 1794 kapite in -titu la ir bij
h e t Bataljon van h e t R egim ent van ge
neraal-m ajoor De Bons;

74 'K 22e jrg. 2004 49



in 1795 bij de capitulatie van het ei
land W alcheren is hij korte tijd in
krijgsgevangenschap geweest bij het
Franse leger;
vanaf 16 m aart 1814 kapitein bij het
Negentiende, later het Zeventiende
Bataljon Infanterie van de Nationale
Militie en tenslotte is Covert Bijl de
Vroe in 1815 betrokken geweest bij
een veldtocht in Frankrijk.

Zijn conduitestaat vermeldt in 1814: ‘is van
zeer g o ed  gedrag’ en in de kolom
‘bekwaam heid’ staat te lezen; ‘is n ie t bekend
m e t de tegenwoordige dienst o f  exertitie, dog
toont veel g oede wil om  sig bekwaam te ma
ken

Op 31 oktober 1817 liet hij per rekest aan
de legerleiding weten bevreesd te zijn m et
pensioen gestuurd te zullen worden op een
post als ‘plaats-majoor’. Naar aanleiding hier
van ontving hij de toezegging, dat m en hem
zou noteren voor een eventuele plaatsing als
plaatselijk com m andant. Deze toezegging
werd geëffectueerd bij besluit van koning Wil
lem I (K.B. van 11 januari 1819, no. 22), waar
bij Bijl de Vroe werd benoem d tot plaatselijk
com m andant van Coevorden in de rang van
majoor. Een bevordering die duidelijk ver
band hield met zijn op handen zijnde pen
sioen. Ruim twee weken na de benoem ing, op
29 januari 1819, werd hij al weer ‘uit de sterk
te geroyeerd’. Covert Bijl de Vroe was toen 55
jaar oud en had ruim  40 dienstjaren achter de
rug, waarvan hij één jaar in Frankrijk had
doorgebracht. Voor zijn ontslag werden twee
redenen opgegeven: zijn leeftijd en het feit
dat hij niet langer m eer geschikt werd bevon
den voor de actieve dienst.3

Wat zijn privéleven betreft: voor de eerste
maal huwde Covert Bijl de Vroe met Suzanna
Elisabeth Lemmers, overleden 4 februari
1839, zuster van Barbara Arnolda Lemmers
die gehuwd was m et Jan  Floris, graaf van Nas
sau La Lecq (1751-1814). Door zijn eerste hu 
welijk was hij zwager van graaf Jan  Floris. Bijl
de Vroe huwde voor de tweede maal te Kor-
tenhoef op 2 januari 1841 (hij was toen 77
jaar) m et Barbara Arnolda Flora, gravin van
Nassau La Lecq (1793-1855). Door zijn twee
de huwelijk was hij schoonzoon van graaf Jan
Floris, m aar die laatste was toen al lang overle

den. Dit tweede huwelijk werd wegens ziekte
van de bruid voltrokken in haar woonhuis
(num m er 63 te Kortenhoef). De nog levende
leden van de familie van Nassau La Lecq trok
ken in de jaren  1837 tot en m et 1842 van Kor
tenhoef naar Loenen. Als eerste had zich daar
gevestigd Josephine Maria de Vergne
(Duvergne), dochter van Maria W ilhelmina
Isabella Carolina, gravin van Nassau La Lecq;
op 28 m aart 1837 werd zij, sinds 23 decem ber
1836 gehuwd m et Johan  Jacob Vor der Hake,
ingeschreven in het lidm atenregister van de
Hervorm de gem eente te Loenen. Voorts volg
den op 23 ju n i 1841 haar m oeder en een jaar
later, op 1 juli 1842, Covert Bijl de Vroe m et
zijn tweede vrouw en haar zuster Johanna
C eertruida Abraham m ina en hun m oeder
Barbara Arnolda Lemmers, de weduwe van
Jan Floris, graaf van Nassau La Lecq. Zij ves
tigden zich in Loenen in een huis aan de
Dorpsstraat en woonden daar bij het gezin
van de schilder Johan  Jacob Vor der Hake en
zijn vrouw Josephine Maria de Vergne.

Grafkelder in Loenen

Volgens het register van graven en grafkelders
op de algemene begraafplaats te Loenen6 zijn
in de grafkelder de volgende personen bijge
zet:
1. op 30 augustus 1843 een kistje m et de

beenderen van Jan  Floris, graaf van Nas
sau La Lecq, overleden 1814, overge
bracht van K ortenhoef (herbegrafenis);

2. eveneens op 30 augustus 1843 een kist
met het stoffelijk overschot van Suzanna
Elisabeth Lemmers, de eerste echtgenote
van Covert Bijl de Vroe, overleden 1839,
overgebracht van K ortenhoef (her
begrafenis);

3. op 14 augustus 1845 Fomine Vor der Ha
ke, vijfde kind van Johan Jacob Vor der
Hake en Josephine Maria de Vergne;

4. op 24 januari 1846 Barbara Arnolda Lem
mers, weduwe van Jan Floris, graaf van
Nassau La I ,ecq;

5. op 25 m aart 1846 Adriana H endrika Vor
der Hake, zesde kind van het echtpaar
Vor der Hake-De Vergne;

6. op 3 decem ber 1850 Covert Bijl de Vroe;
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Grafstenen boven de grafkelder in Loenen
m et drie close-ups van de opschriften.
(Foto 's: W.F. Kuijper te Loenen)

7. op ‘26 februari 1853 Suzanna Elisabeth
Vor der Hake, elfde kind van het echt
paar Vor der Hake-De Vergne;

8. op 28 april 1854 Josephine Maria de
Vergne, echtgenote van Johan |acob Vor
tier Hake;

9. op 27 februari 1855 Barbara Arnolda Flo
ra. gravin van Nassau La Lecq, weduwe
van Covert Bijl de Vroe;

10. op 8 augustus 1856 Maria W ilhelmina Isa
bella Carolina, gravin van Nassau La
Lecq, m oeder van Josephine Maria de
Vergne;

1 I. op 9 m aart 1857 Adriana H endrika Voi
der Hake, achtste kind van het echtpaar
Vor der Hake-De Vergne;

12. op 11 mei 1861 Johanna G eertruida
Abrahammina, gravin van Nassau La
Lecq;

13. op 28 januari 1868 Arend H endrik Voi
der Hake, overleden 25 januari 1868, oud
96 jaar, vader van Johan Jacob Vor der
Hake;

14. op 22 ju li 1876 Johan  Jacob Vor der Ha
ke, overleden 20 juli 1876;

15. op 21 novem ber 1878 Josephine Maria
Vor der Hake, overleden 17 november
1878, dochter van Covert Vor der Hake
en Catharina Voorthuis.
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De onderlinge familierelatie van bovenver
melde personen kan worden vastgesteld met
behulp van de hiernavolgende afstammings-
reeks.

Latere eigenaren van de grafkelder

Vanouds stond de grafkelder op naam van
mevrouw B.A.F. Bijl de Vroe, geboren gravin-
ne van Nassau La Lecq. Uit een acte van boe
delscheiding van 5 juni 1867 blijkt dat de graf
kelder later zal worden geërfd door de kinde
ren van het echtpaar Vor der Hake-De Verg
n e /  In 1921 was bij het gem eentebestuur niet
m eer bekend wie de eigenaren t an diverse ou
de graven waren. Daarom adverteerde het in
diverse dagbladen, o.a. het Algemeen H an
delsblad. met de vraag wie nog rechten uil
doen gelden op graven in Loenen. Bij brief
van 19 ju n i 1921 meldde Cornells Lucien Ma
rie Bijl de Vroe, geboren Zwolle 7 januari
1879, lu itenant ter Zee l ste klasse buiten
dienst, wonende te Arnhem, zich met de me
dedeling, dat hij 'gaarne rechten wil doen gel
den op he t gral' m ijner overgrootvader en
m oeder Covert Bijl de Vroe en Suzanna Elisa-
beth Lem m ers en zijner tweede echtgenoote
gravinne van Nassau La L e c q Een paar da-
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gen later, op 21 ju n i 1921, nam  het college
van burgem eester en wethouders al een be
sluit: de betreffende grafkelder werd in eigen
dom afgestaan aan de heer C.L.M. Bijl de
Vroe te Arnhem  en zijn rechtverkrijgenden.
Blijkbaar riep dit weerstand op bij het nage
slacht van het echtpaar Vor der Hake-De
Vergne, want op 21 decem ber 1921 is een no
tariële acte opgemaakt, waarbij Govert Vor
der Hake (geboren 1851), gem eenteontvan
ger te Loenen aan de Vecht, en de heer C.L.
M. Bijl de Vroe, op dat m om ent directeur der
Nationale Bankvereniging te Gorinchem,
overeenkomen dat alle eigendom srechten van
de grafkelder worden overgedragen aan de
heer Bijl de Vroe, echter onder twee voor
waarden. De heer Bijl de Vroe verklaarde
daarin namelijk dat ‘h ij de oorspronkelijke
zerken, waarop de nam en Van Nassau La
L ecq en Vor d er H ake voorkom en, op h e t
g ra f za l doen plaatsen en naar beste weten zal
o n d erh o u d en ’ en dat Govert Vor der Hake
h et recht zal behouden ‘de kist m e t overblijf
selen van wijlen zijn dochtertje u it h e t g ra f te
verwijderen ’f  De nieuwe eigenaar liet in 1922
de oude grafsteen verwijderen en drie nieuwe
grafstenen boven de grafkelder aanbrengen
m et de volgende opschriften: links ‘S.E. B ijl
de Vroe-Lemmers, ovl. 4 febr. 1859’ (het jaar
tal m oet 1839 zijn), m idden ‘B ijl de Vroe
1922’ en rechts ‘J.F .H .K  g ra a f van Nassau La
Lecq, ovl. 27  nov. 1814’ (de voorletters m oe
ten zijn J.F .). Jan Floris H endrik Carel was na
melijk een zoon van Jan  Floris; deze zoon is
op 29 m aart 1824 overleden en als laatste van
zijn familie bijgezet in de grafkelder te O uder
kerk aan den IJssel. Tegen de gemaakte af
spraak in is op de grafstenen niet vermeld dat
er ook leden van de familie Vor der Hake zijn
bijgezet in de grafkelder in Loenen.

Familie Vor der Hake

De Loenense familie Vor der Hake stamt via
Josephine Maria de Vergne af van het geslacht
van Nassau La Lecq. Josephine Maria de Verg
ne huwde in 1836 met Johan Jacob Vor der
Hake, schilder te Loenen. Laatstgenoemde
was niet onbem iddeld. Dit blijkt wel uit het
feit dat hij eigenaar was van diverse onroeren
de goederen, o.m. het woonhuis aan de
Dorpsstraat. Op 16 augustus 1861 breidde hij
zijn bezit uit door aankoop van twee huizen
voor een bedrag van ƒ  1.260,- (thans het
pand Bredestraat 1 op de hoek van de Dorps
straat tegenover bakkerij J.J. van den Bosch)
en diverse percelen hooi- en weiland, gelegen
in de Hollandse Polder onder Vreeland, voor
een bedrag van ƒ  13.375,-.
De jongste zoon van Johan Jacob, namelijk
Govert Vor der Hake, geboren te Loenen op
15 mei 1851, overleden te Soest op 29 decem
ber 1938 en begraven te Loenen op 3 januari
1939, was gedurende de periode van circa
1882 tot en m et 1916 gem eenteontvanger van
Loenen, bij afwezigheid van de gem eente
secretaris trad hij op als diens plaatsvervanger.
Govert Vor der Hake was gehuwd m et Catha-
rina Voorthuis (1856-1913). H un jongste
zoon, Johan Jacob (.overt Vor der Hake
(1883-1964) was later burgem eester van de ge
m eenten Loenersloot en Ruwiel.

Afstammingsreeks van de Loenense Nassau’s

I. Maurits, graaf van Nassau, prins van Oranje,
geboren Dillenburg 13 novem ber 1567, over
leden Den Haag 23 april 1625 (zoon van prins
Willem I van Oranje en zijn tweede vrouw An
na van Saksen), stadhouder, kapitein-generaal
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en admiraal, ongehuwd. Maurits verwekte
drie zonen bij jonkvrouw M argaretha van Me
chelen, geboren circa 1581, overleden Den
Haag 17 mei 1662 (dochter van Cornelis van
M echelen en Barbara van Nassau).
Tweede zoon van Maurits en M argaretha was:

II. Lodewijk, bastaard van Nassau, heer van
Beverweerd, geboren circa 1602, overleden
Den Haag 28 februari 1665, bereikte in het le
ger de rang van generaal-majoor, gouverneur
van Bergen op Zoom (1643-1658), gouver
neur van Den Bosch (1658-1660) en vanaf
1660 speciaal ambassadeur in Engeland, huw
de 7 april 1630 (of 30 april 1630 te M aarssen)9
Isabella, gravin van Hornes, begraven O uder
kerk aan den IJssel 7 mei 1664 (dochter van
Willem Adriaan en Elisabeth van der Mee
ren ).
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen geboren,
hun  oudste zoon was:

III. Maurits Lodewijk I. graaf van Nassau, heer
van de Lek, geboren circa 1631, overleden
23 april 1683, kolonel van de cavalerie, gou
verneur van de vesting Sluis (Zeeuws-Vlaande-
ren), op 24 april 1679 door keizer Leopold I
verheven in de rijksgravenstand, huwde Ter-
heide (ZH) 26 maart 1669 Anna Isabella van
Beieren van Schagen, gedoopt Den Haag
23 juli 1636, overleden 6 april 1716 (dochter
van Diederik en zijn tweede vrouw Maria de
T hiennes).
Zij hadden één zoon:

IV. Maurits Lodewijk II, graaf van Nassau La
Lecq, heer van de Lek en Beverweerd, ge
doopt Den Haag 2 decem ber 1670, overleden
M enen 26 decem ber 1740, bereikte in het le
ger de rang van luitenant-generaal van de ca-

Handtekening van Jan Finn's, graaf van Nassau La
Lecq (1751-1814), onder de geboorteacte van zijn
kleindochter Josephine Maria de Vergne (1813).
(Streekarchief. Hilversum)

valerie, com m andeur van Iperen (1717-1724)
en com m andeur van Menen (1724-?), huwde
Zeist 26 mei 1692 zijn nicht Elisabeth Wilhel-
mina, gravin van Nassau, gedoopt Den Haag
21 jun i 1671, overleden 1 1 juli 1729 (dochter
van Willem H adriaan en Elisabeth van der
Nisse).
Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen geboren,
hun jongste kind was:

V. Jan  Nicolaas Floris, graaf van Nassau La
Lecq, geboren Luik 4 augustus 1709, overle
den U trecht 10 april 1782. bereikte in het le
ger de rang van luitenant (1732), verliet de
militaire dienst in 1739, werd later lid van de
Staten van Utrecht, raad ter adm iraliteit in
Friesland en hoofdschout van de stad Utrecht,
waar hij in 1751 het Paushuis kocht, sinds
1773 heer van Ouwerkerk, huwde (1) Vught
19 septem ber 1736 Cornelia d'Hangest-Genlis
gezegd d ’Ivov, gedoopt Den Bosch 18 septem
ber 1714, overleden Doorn 7 novem ber 1744
(dochter van Frederik Thomas, heer van Bin-
deren en Spreeuwenstein en Johanna Alida
van der Horst), huwde (2) Sloten 17 juni 1749
Maria Anna Testas, geboren Amsterdam 17 fe
bruari 1715, overleden Utrecht 18 septem ber
1795 (dochter van Pierre Testas en Marie Del-
bosc).
Uil het tweede huwelijk o.a.:
a. Maria W ilhelmina (1750-1809), gravin van
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Nassau La Lecq, vrouwe van Ouwerkerk
(Ouderkerk aan den IJssel) en

b. Jan  Floris, volgt VI.

VI. Jan  Floris, graaf van Nassau La Lecq, gebo
ren U trecht 5 april 1751, overleden Korten-
hoef 27 novem ber 181410, begraven Korten-
hoef 1 decem ber 1814 (in kerkgraf nr. 19),
herbegraven Loenen aan de Vecht 30 augus
tus 1843, gecom m itteerde van U trecht ter ad
m iraliteit van Zeeland, huwde (in de R.K.
kerk) U trecht 17 jun i 1780 Barbara Arnolda
Lemmers, geboren U trecht 18 decem ber
1757, overleden Loenen aan de Vecht 20 ja
nuari 1846 (dochter van Abraham Lemmers,
adm iraal en Johanna G eertruijdajuliaans)
Kinderen o.a.:
a. Maria W ilhelmina Isabella Carolina, volgt

Vila.
b. Jan Floris H endrik Carel, graaf van Nassau

La Lecq, gedoopt Leerdam  15 septem ber
1782, overleden Amsterdam 29 maart
1824, bijgezet te O uderkerk aan de IJssel
(als laatste van zijn familie), 1797 cadet in
het Pruisische leger, 1800 vaandrig, 1805
tweede luitenant, 1807 ontslag uit het
Pruisische leger, 1808 kapitein in het
Franse leger en vervolgens in Nederlandse
dienst, 1815 ridder Militaire Willemsorde
4e klasse en lid van Provinciale Staten van
Noord-Holland, huwde Amsterdam 4 mei
1822 Louise Philippine H outh, geboren
Maastricht 14 mei 1783, overleden
U trecht 13 mei 1839 (dochter van Frede-
rik Maurits H outh en Catharina H endrina
Larcher en eerder gehuwd m et Gerard
Vrolijk).

c. Johanna G eertruida Abrahammina, gravin
van Nassau La Lecq, gedoopt Leerdam 27
ju n i 1784, overleden Loenen aan de Vecht
7 mei 1861, ongehuwd.

d. Barbara Arnolda Flora, volgt VHb.
De drie bovenvermelde dochters van Jan Flo
ris (VI) zijn in Loenen aan de Vecht overle
den en begraven.

Vila. Maria W ilhelmina Isabella Carolina, gra
vin van Nassau La Lecq, gedoopt Engelen 17
septem ber 1780, overleden Loenen aan de
Vecht 4 augustus 1856, ongehuwd.
Natuurlijke dochter:

jis.y. c vU- ^
Handtekeningen onder de huwelijksacte van Johan
Jacob Vor der Hake en Josephine Maria de Vergne
(23 december 1836 te Kortenhoef): het zijn de
bandtekeningen van de bruidegom en bruid, alsme
de van A.H. Vor der Hake (vader van de bruide
gom), Francina van Renes (moeder van de bruide
gom) en M. W.I.C. van Nassau La Lecq (moeder van
de bruid). (Streekarchief, Hilversum.)

Josephine Maria de Vergne, volgt MIL
N.B. In de overlijdensakte van de dochter
wordt Joseph de Vergne als vader vermeld.
Was de vader van Josephine Maria de Vergne
officier in het Franse leger of heeft hij -  zoals
ook wel eens is gedacht -  helemaal niet be
staan en is zijn naam verzonnen?

M Ib. Barbara Arnolda Flora, gravin van Nas
sau La Lecq, geboren U trecht 1 decem ber
1793, overleden Loenen aan de Vecht 24 fe
bruari 1855, huwde te K ortenhoef op 2 janua
ri 1841 m et Covert Bijl de Vroe, gedoopt
W oudrichem 7 novem ber 1763, overleden
Loenen aan de Vecht 28 novem ber 1850, ma
joor van de Infanterie en com m andant tan
Goevorden (zoon van Johan Bijl de Vroe, ont
vanger van de beschreven m iddelen van stad
en land van Heusden, en Anna Maria ten Ha-
ge). Govert Bijl de Vroe was eerder gehuwd
m et Suzanna Elisabeth Lemmers (overleden 4
februari 1839), zuster van Barbara Arnolda
Lemmers, de m oeder tan  Barbara Arnolda
Flora van Nassau La Lecq. Uit het huwelijk
van Govert Bijl de Vroe en Barbara Arnolda
Flora van Nassau La Lecq zijn geen kinderen
geboren. Uit het eerste huwelijk van Govert
Bijl de Vroe (m et Suzanna Elisabeth Lem
mers) zijn vier kinderen geboren.

MIL Josephine Maria de Vergne, geboren
K ortenhoef 29 augustus 1813, overleden Loe-
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nen aan de Vecht 25 april 1854, huwde Kor-
tenhoef 23 decem ber 1836 Johan Jacob Vor
der Hake, geboren Breukelen-Nijenrode 28
april 1812, overleden Loenen aan de Vecht 20
juli 1876, schilder (zoon van Arend H endrik
Vor der Hake en Francina van Renes).
Kinderen:
a. Levenloos geboren dochter, geboren Loe

nen, 10 juni 1837.
b. Arend Hendrik Vor der Hake, geboren

Loenen , 19 juli 1838, overleden aldaar 1
novem ber 1838.

c. Floris Arnoldus Karei Vor der Hake, gebo
ren Loenen, 17 januari 1840.

<1. Francina Gcertruida Elisabeth Vor der Ha
ke, geboren Loenen, 22 septem ber 1842.

e. Fomine Vor der Hake, geboren Loenen, 27
januari 1845. overleden aldaar 14 augustus
1845.

f. Adriana H endrika Vor der Hake, geboren
Loenen, 13 maart 1846, overleden aldaar
23 m aart 1846.

g. Johan Gerardus Abraham Vor der Hake,
geboren Loenen, 7 augustus 1847.

h. Adriana H endrika Vor der Hake, geboren
Loenen, 1 decem ber 1848, overleden al
daar 4 maart 1857.

i. Levenloos geboren zoon, geboren Loenen,
13 novem ber 1849.

j. Govert Vor der Hake, geboren Loenen, 15
mei 1851.

k. Suzanna Elisabeth Vor der Hake, geboren
Loenen, 7 november 1852, overleden al
daar 24 februari 1853,

l. Levenloos geboren dochter, geboren Loe
nen 14 april 1854.

Noten

1. De nam en van de Nassau’s die in O uderkerk
aan den IJssel zijn bijgezet zijn vermeld in: dr.
A.W.E. Dek, Genealogie van he t vorstenhuis
Nassau, Zaltbommel 1970. p. 17G en 177.

2. Deze gegevens zijn ontleend aan de inleiding
van de Inventaris van he t a rch ie f van de N. V
Maatschappij van Nassau La Lecq, (1274) 1888-
1947, Num m er 42 in de inventarisreeks van het
Rijksarchief Zuid-Holland, ’s-Gravenhage 1985.

3. Reinildis van Ditzhuyzen, dagbladartikel ‘De na
zaten van prins Maurits’, ontvangen van me
vrouw M.E.G. Vor der Hake-Campfens te Loe
nen, uit: NK C H andelsblad  (datum  onbekend).

4. Het bevolkingsregister van Loenen vermeldt
ten onrechte het jaar 1762 als geboortejaar van
Govert Bijl de Vine. Bovendien wordt ten on
rechte vermeld dat hij luitenant-kolonel der In
fanterie was. Andere b ronnen vermelden zelfs
de rang van kolonel der Infanterie, eveneens
ten onrechte.

5. Algemeen Rijksarchief te Den Haag, Militaire
Stamboeken, nrs. 214, 309 en 335. Collega H.J.
Ph.G. Kaajan te Leidschendam  was zo vriende
lijk deze gegevens voor ons op te sporen.

6. Archief van de gem eente Loenen, inv. nr. 674:
register van graven en grafkelders op de alge
m ene begraafplaats (1829-1972).

7. Deze gegevens zijn ontleend aan de brief van
mevrouw' C. Ligtenstein-Vor der Hake aan G.J.
de Kruijter, d.d. 14 oktober 2000, waarbij een
kopie van de acte van boedelscheiding uit 1867
was gevoegd.

8. Ibidem.
9. H.J. Wolters vermeldt in zijn artikel ‘Zoon van

prins Maurits trouwde in Maarssen’ in Histori
sche Kring Maarssen, 16‘ jrg., no. 4, januari
1990, de volgende gegevens over dit huw'elijk:
'Op dinsdagmorgen 80 april 1080 kwam Lode-
wijck van Nassau m et zijn bruid Elisabet van
H oorn naar Maarssen om  in de hervorm de
kerk in h e t huwelijk te Heden

10. dr. A.W.E. Dek, Genealogie van he t vorstenhuis
Nassau, Zaltbommel 1970, verm eldt bij graaf
Jan  Floris een verkeerde overlijdensdatum, na
melijk 14 april 1814.

Bronnen

dr. A.W.E. Dek, Genealogie van h e t vorstenhuis
Nassau, Zaltbommel 1970.

Burgerlijke stand en bevolkingsregister van de ge
m eente Kortenhoef.

Burgerlijke stand en bevolkingsregister van de ge
m eente Loenen aan de Vecht.
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Hofdichten op huizen en tuinen
H et goede leven op de buitenplaats

BartJagt

H et ‘la n d ’ in  de  h isto rische le tte rk u n d e

D oor de eeuw en h een  is h e t ideale leven op
h e t p la tte land  een  d ankbaar onderw erp  ge
w eest voor de  lite ra tuu r. Al heel vroeg w ordt
e r over ‘lieflijke oorden  'v e rte ld . In  de joodse
en  christelijke trad itie  is h e t verhaal over h e t
paradijs u it h e t bijbelboek G enesis alom  ver
breid . M aar ook u it de klassieke lite ra tu u r zijn
ons talrijke voorbeelden  b ekend  w aarin over
een  m in o f  m eer ideaal landschap  w ord t ge

rept. M et nam e in de R om einse lite ra tu u r is
e r veel over de zuiverheid  van h e t landleven
geschreven. H e t m eest bek en d  zijn de Geor-
glca, een  lee rd ich t in vier de len , w aarin Vergi-
lius h e t idyllische landleven beschrijft, dal
zich aan de bew oners v oo rdoe t als een  gou
d en  tijdperk  zo n d er zorg en strijd, en Beatus
Ille, de  lofzang op  h e t gelukkige leven van
een  landm an , van H oratius.

H e t leven bu iten  de verderfelijke stad was
een  belangrijk  m o tie f in de  lite ra tu u r van de

—  w'; PlIS

iiiifiSèïtt

Petersburgsgesigt door de berceaux.' (Uit: C. Bruin, De zegepraalende Vecht, Amsterdam 1719.)
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zeventiende en  ach ttiende  eeuw. V oor de vele
A m sterdam se koop lieden  en  reg en ten  die
zich in de  G ouden  Eeuw in de  B eem ster en
de Pui nier, langs h e t S paam e in H aarlem  en
aan de V echt vestigden, was het gebruikelijk
om  h u n  fraaie bu itenp laa tsen  te (laten) bezin
gen  in ged ich ten . Som m igen nam en zelf de
pen  te r h an d , doch  in de m eeste gevallen lie
ten /ij het over aan  een  bevriende o f inge
h u u rd e  d ich ter. 1 let beschrijven van bestaan 
de tu inen  in w oorden werd derm ate  alge
m een  dat m en  van een  ap a rt lite ra ir gen re
ging spreken: het hofdicht. H et ho fd ich t ere-
ee rd e  een  voorstelling van de tu in , waarbij de
m otieven die o n tleen d  w aren aan de werke
lijkheid w erden verm engd  m et de literaire,
ge ïdealiseerde verbeelding. Een belangrijke
rol in de ho fd ich ten  was w eggelegd voor de
godsdienst. De d ich te r nam  de lezer m ee op
een  w andeling  d o o r de tu in  volgens een  vast
stram ien. A chtereenvolgens w erden de b loe
m en tu in , de kru iden- o f m oestu in  en  de
boom gaard  beschreven. Van g roo t belang
hierbij was de vaste s truc tuu r en de ordelijk
heid . Deze g eo rd en d e  n a tu u r d eed  denken
aan liet paradijs. De n a tu u r w'erd gezien als
een bijbel w aaruit m orele  lessen te trekken
w aren. M en kon e ru it leren  hoe m en  op he t
lan d  m oest leven: deugdzaam  en eenvoudig.
Zelfs uit de kleinste verschijnselen d e r n a tu u r
kon de lezer zijn godsdienstige voordeel
doen . Het is dan ook n iet toevallig dat in hof
d ich ten  regelm atig  een speciale aan d ach t
voor h e t n ietige viel w aar te nem en.

De hofd ich ters gaven n ie t alleen een be
schrijving van natuurlijke elem en ten . O ok aan
fo n te in en , b ee lden  en koepels werd aan d ach t
besteed. De w aardering  voor de kunst was
tw eeslachtig. Enerzijds stelde de h o fd ich te r
de na tuu r, die im m ers d o o r G od geschapen
was, boven de kunst van m en sen h an d en . An
derzijds besefte m en d a t de n a tu u r  bijstand
nodig  had  van m enselijke techniek  en  vaar
d igheden  om  to t perfectie  gebrach t te kun
n en  w orden. D aarnaast w'erd er n ie t zelden
stilgestaan bij de b ib lio theek  van de landheer.
Dit alles m et de bedoeling  om  de eigenaar
van de bu itenp laa ts al te sch ilderen  als een
wijs en ge le tte rd  m an.

Na deze korte in leid ing  over h e t g en re  op
zich, zijn literaire voorgangers en  zijn specifie

ke kenm erken , w'il ik een  aanta l ho fd ich ten ,
toegespitst op  bu itenp laa tsen  langs de Vecht,
n ad e r bezien. U it h e t voorgaande is gebleken
dat vele hofd ich ters een  w andeling  als struc
tu u rp rin c ip e  geb ru ik ten  bij h u n  'oden ' op de
afzonderlijke bu itenp laa tsen . In  m ijn u iteen 
zetting  over m eerd e re  fraaie bu itens bed ien  ik
mij n ie t van de benenw agen, m aar reis ik m et
het vervoerm iddel bij uitstek uit die tijd: de
trekschuit.

E en tochtje p e r  trekschu it

De trekschuit was een  com fortabele  en goed
kope m an ier van reizen in de zeventiende en
de ach ttiende  eeuw. H et o o rdee l van een  tijd
genoo t over liet varen p e r trekschuit h o ren
wij uit he t ged ich t Speelreis langs d e  Vecht
stroom  van ( Haas B ruin. M et alle p lezier zou
ik de lezers willen u itnod igen  om  in gedach
ten  een  dergelijke to ch t te m aken en  ik zou
h e n  dan  ook wallen voorstellen om  aan boord
te gaan. De d ich te r Glaas B ruin verw oordde
het als volgt:

M vn R elsgenooten , m aakt u vaardig,
De Speelsloep  wagt en  leg t g e re e d
Tot d eezen  ko r ten  togt, 't is waardig
D at m e n  een  dag o f  zes besteed
In  d eeze  lom m erryke  s treeken .1

H et kostte dus wel enkele  dagen  om  alle
V echtse tuinjuw elen te bew onderen . De lezer
zal begrijpen  dat h iervoor op  ons tochtje on 
vo ldoende tijd en  ru im te is. V andaar een  se
lectie. N et voorbij W eesp d o em t P etersburg
op. de bu itenp laa ts van de  rijke koopm an
G hristoffel Brants, die enige tijd in R usland
w oonde. N adat hij in N ederland  was terugge
keerd , vestigde hij zich in A m sterdam  en liet
aan h e t begin  van de ach ttien d e  eeuw  zijn
bu itenverb lijf bij N igtevecht aanleggen . In
1717 w erd P etersburg  bezoch t d o o r P eter de
G rote, w aaraan Glaas B ruin in  zijn Speelreis
refereert:

H ie r  ko n  Czaar P eter veilig rusten.
A ls  hv, d o o r  staatzorg afgem at,
Zich z e l f  h a d  dooi 't g ew o e l verloeren:
D it Land juw eel ko n  h e m  b eko o ren /
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'Ouderhoeks gesigt van het speelhuis anno 1717 met het besoek van sijn csaarsche majesteit driemaal ver
eert. ' (Uit: C. Bruin, De zegepraalende Vecht, Amsterdam 1719.)

De speelsloep vervolgt zijn reis over het water
richting Loenen. De dichter Bruin roept vol
bewondering uit:

Een schrand're Teekenaar kan hier
Meer ieeren, dan uit schrift en boeken;
't Ontbreekt de konst hier aan geen stof:’

Hij wijst onder m eer op het fraaie m onum en
tale hek van V reedenhof en de drie buiten
plaatsen Nieuwerhoek, M iddenhoek en Ou-
derhoek. De hofstede O uderhoek, gelegen op
de plek waar volgens de overlevering het
jachtslot Ter Wiele van de Utrechtse bisschop
pen had gestaan,4 werd omstreeks het jaar
1619 het eigendom  van de familie Van Hoek.
Vooral de laatste bewoner uit deze familie,
Anthony, stond bekend om zijn gastvrijheid.
De dichter Pieter Langendijk onderstreept dit
in het gedicht Siivandei; geschreven ter ere
van de verjaardag van de gulle gastheer.

Hier aamt men frissche lucht,
hier bruisschen kiaare beeken.
Ai wat het aardryk geeft
verschijnt hier op den disch,
Het veld geeft wildbraad,
en mijn stroom de blanke i ischf

In hetzelfde gedicht wordt nog ecus bena
drukt dat het leven op het platteland ver bo
ven het stadsleven m oet worden gesteld.

Mijn hoop, Siivandei,
is geen losse hoop geweest:
Gij haat het stadgewoel
en uw e stille geest
Bemint mijn vrolijk Tempe
en zalige landsdouw en,
Waar in de Lust en vreugd
en vrede zijn te aanschouwen.'’

Ook voor Christiaan van Hoek stond het goe
de leven op het land waar vrienden gastvrij
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on th aa ld  w orden centraal, h e tgeen  blijkt uit
de volgende passage uit een  tw eede ged ich t
van Claas B ruin, D e K leefsche en Zuid-
H ollandsche A rkadia  o f  D agverhaal van twee
reizen:

M aar k  zie  h e t  Speelhu is daar
van i heerlijk O nderhoek.
Alw aar H eer  Christiaan
d o o r  cc -d ie  zu ch t gedreeven ,
Z ich m e t zijn  zoon  verlust,
en  't eenzaam  buitenleven,
Verkiest voor 't S tadgew oel
wier be id er  g u l g em o ed .
De vriendenrei on thaalt
en  't h e r t verheugen doet.'

In 1719 g ing h e t fam iliebezit over n aa r Jean
de Wolf, e igenaar van R upelm onde. Deze rij
ke doopsgezinde z ijdehandelaar was getrouw d
m et C ornelia  van H oek  en  erfde  de  hofstede
O u d e rh o ek  van zijn neef. We zijn inm iddels
bij N ieuw ersluis aangeland , tijd voor een  goed
m iddagm aal. Terwijl de treksch ipper zich te
goed d o e t aan  een  voortreffelijke vismaaltijd,

h eb b en  wij ge legenhe id  om  stil te  staan bij
h e t fraaie b u iten  Vijverhof.

T oen  op 16 juni van h e t jaar 1670 in h e t
oude  H eeren lo g em en t te L oenen  de publieke
verkoop plaats h ad  van ‘een  h o ffs teed e  g ro o t
o n tr e n t veertien en een  halve m orgen , leg
g e n d e  aan de  V echt in  d e  ju r isd ic tie  van L o e 
n e n  ’j ’ w erd A gnes (Agneta) Blok de koper.
Agnes was op jonge leeftijd getrouw d m et
H ans de Wolff, een  z ijdehandelaar uit Vlaan
de ren . D oor d it huwelijk w erd zij gep a ren 
teerd  aan de bek en d e  d ich te r V ondel, wiens
zuster C lem entia, Agnes' schoonm oeder werd.
N adat A gnes vele ja re n  aan de  W arm oesstraat
en  de H eren g rach t in A m sterdam  h ad  ge
w oond, vertrok zij n aar N ieuwersluis. H et
nieuw e bezit om vatte zo'n vijf h ec ta re  land,
gelegen  tussen de V echt en de  hu id ige Am
sterdam se straatweg, en  tien h ec ta re  w eiland
aan de  overkant van de weg. In 1702 sch reef
h aar a c h te rn e e f G ualtherus Blok een  hofd ich t
over deze fraaie buitenp laats. De d ich te r le id t
zijn lezers ro n d  d o o r de siertu in  en  wijst hen
op  de  zeldzam e exotische gewassen die Agnes
kweekte.
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Achttiende eenws gezicht op Nieuwersluis. (Coll. W. Mooij.)
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Hier streek gy keurelykst,
gy wet hier onse sinnen
Door Konst, en Arbeid;
om Natuur volmaakt te minnen.
De vrucht, die 't Oosten
voor sijn eêiste Nectar acht,
En 't Westen uit sijn schoot
eerst tot ons overbracht;
Wiens aangenaame reuk
vervult de grootste saaien,
Wiens schoon gesicht, 't
penceel onmachtig a f te maaien,
't Nieusgierig oog bekoort,
is dat uitheems gewas,
Die 's Winters bloeiende,
die goud-geele Ananas;
Haar smaak gaat persiken,
in de allerbeste hoven,
Haar sap de soetste most
van muscadet te boven.9

Uit deze passage blijkt dat Agnes een nieuwe
vrucht, de ananas, op Vijverhof heeft ge
kweekt. Vooral interessant is de tweede zin:
‘Door Konst, en Arbeid, om Natuur volmaakt
te Minnen. ’ H ier klinkt duidelijk het besef
door dat exotische p lanten in een koud kli
m aat pas hun groei kunnen bereiken met be
hulp van door kunst en techniek geconstru
eerde kassen. Aan deze belangstelling voor
bijzondere planten en vruchten heeft zij haar
bijnaam ‘Flora Batava’ te danken. Ook haar
achterneef vergelijkt haar in zijn hofdicht m et
Flora, de bescherm godin van bloemen, plan
ten en bomen.

De wond're Passi-bloem,
die sig een dag vertoont,
De Padde-bloem10 sy
door 't penceel herschept, gekroont,
Met duisend anderen,
op 't hoogst door om te roemen,
Waar van gy Flora blijft,
en koningin der bloemen.11

De dichter laat de lezer tijdens een wandeling
de boomgaard, de bloemen- en de m oestuin
zien.

Terwyl wy wandelen,
door digte Haagen Linden.

Boomgaarden, en ons by de Moes,
en Bloem-tuin vinden.'2

Aan het einde van dit hofdicht bevestigt de
dichter nadrukkelijk dat de eigenaar van dit
prachtige landgoed verstandig is en deugd
zaam leeft.

De Boek-saal eindelyk
bint ons wel allermeest;

Hier toont gy wys-be/eid,
een mannelijke geest.

Uw nederig gelaat,
door Deugden ingeschapen,

Doet ieder met ontsag
de Sede-lessen rapen.13

De trekschipper heeft zich rond gegeten en
we vervolgen de tocht naar Breukelen. Dan
valt ons oog op Gunterstein. Sinds 1611 dien
de he t de raadpensionaris Johan van Olden-
barnevelt tot zomerverblijf. In zijn Speelreis
gaat Bruin hier niet aan voorbij:

De flonkerstar der Barnevelden,
Die Martelaar van Staat, wiens lo f
Geen tong ooit kan naar waarde melden,
was eertvds Heer van deezen Hof.'4

Bij Maarssen wordt onze aandacht getrokken
door twee buitenplaatsen: Cromwijk en Gou-
destein. De heer van Cromwijk was de beken
de dichter Lucas Rotgans. In een brief aan de
heer Joannes Vollenhove roem t hij de gastvrij
heid die bezoekers van zijn buitenplaats ten
deel zullen vallen.

Wij wachten overvloedt
van applen, rijpe peeren,

Meloenen, die den disch,
als Goden banketteeren,

Versieren, onder 't glas
in bakken uitgebroeit.

Wij melken vetten room,
die uit den uijer vloeit.

Gij kunt in 't slaapvertrek
gerust en stil vernachten.

Ik zal het beste lam
uit onze kudde slagten,

En snoecken, blank van buik,
o f baarzen, hart en zoet,
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'Goudestein, het huis van den hr van Maerssseveen simde naar (1) Harteveld, (2) Leeuwenvegt en (3) Soe-
tendaal.' (Uit: C. Bruin, De zegepraalende Vecht, Amsterdam 1719.)

M et n e t en angelroe
verschalken in den vloedt.'5

Welnu, het kan haast niet anders of Lucas
Rotgans m oet vele gasten gehad hebben. Hij
was gehuwd met een zuster van Joan Huyde-
coper, heer van het buitenplaatscomplex
rond Goudestein. De terreinen rond Goude
stein waren aan het begin van de zeventiende
eeuw aangekocht door Jan Jacobsz Bal, alias
Huydecoper. Zijn zoon, Joan Huydecoper,
kocht percelen op in de omgeving en liet
hierop verschillende kleine huizen bouwen.
Rond 1660 was Goudestein ontgeven door
zo’n dertig kleine buitenplaatsen, die beston
den uit huizen en plantages. In zijn gezang op
Goudestein, stelt Lucas Rotgans vast dat na
tuur en kunst beiden van belang zijn:

O Vecht! g y  g ee ft m yn Z angn im f s to f
N u  g y  haar oog vergunt ‘t aanschouwen

l 'w Hoven. Boomgaardts,
en Landtsdouwen,

Om ruim te weiden in u w 'lo f
Zy streeft langs uwe waterboorden,
1 'er/eh m et m en ig  lustpaleis,
Waar in de Bouwkunst leeft naar eisch:
O  Pronkjuweel van Neerlandts oorden!
0  tweede Tem pe zoo vermaart!
H oe zal ik best uw' lo f  ophaaien?
1 te  schoonheit doed

m yn Zanglust dwaalen;
H ier is N atuur m e t konst gepaart.16

H et laatste Vechtdorp Maarssen zijn we nu ge
passeerd. Voor ons doem t de D om toren op
en weldra zullen we Utrecht binnenvaren.
Enigszins verrast, /o  dicht bij de stad, ontwa
ren we het schitterende tuinjuweel Zijdeba
len. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat
deze' prachtige buitenplaats aanleiding was
voor de dichter Arnold Hoogvliet om de pen
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ter hand te nem en. H et hofdicht Zijdebalen
uit 1740 behoort met ruim zeshonderd vers
regels to t de omvangrijkste uit het genre. Dit
fraaie gedicht, geschreven ter ere van de ze
ventigste verjaardag van David van Mollem, de
eigenaar van het landgoed, geeft ons een
goed inzicht in de betekenis die de tuin van
deze buitenplaats voor diens bewoner had.
David van Mollem kwam uit een doopsgezind
milieu. In de sterk ethisch geïnspireerde theo
logie van de dopersen speelden eenvoud en
deugd een belangrijke rol. Van groot belang
in het hofdicht is dan ook de algemene be
spiegeling over de deugd van het landleven,
waarvoor Hoogvliet het them a uit de tweede
epode van Horatius als uitgangspunt heeft ge
nom en. Bij het lezen van het volgende frag
m ent zal menig lezer uit die tijd aan het Bea
ms Ille (letterlijk vertaald: Gelukkig is hij) ge
dacht hebben.

Gelukkigh is de mensch,
die, buiten heerschappij

Van waereltzorgen en
van magere armoe vrij,

Door staatzucht, zelfbelang,
noch eigenmin gedreven,

Van niemant, dan
van Godt alhanglijk, stil kan leven!

Maar nogh gelukkiger; die in die lieve rust
Den geest in weetlust weidt.

de schoone wijsheit kust
En kussende wordt

door haar adem aangeblazen,
Wiens amber geur

hem doet op wetenschappen azen.
Maar allerzaligst,

die zijn rust en wetenschap
Door deugt en godtvrucht voert

tot op den hoogstee trap.1'

De dichter neem t zijn lezers mee op een wan
deling door de tuin. Uit de beschrijvingen van
de natuurlijke elem enten m oet de mens wijze
lessen trekken. De nietige zijderups spint de
mens een les van nederigheid en w anneer
Hoogvliet de karpervijver nadert, wil hij de
mens m et de volgende woorden waarschuwen
tegen het gevaar van de gevolgen van heb
zucht.

Gij werpt tot mijn vermaak
wat broots in ’t nat en lokt

Het zilvren vischje,
‘t welk het gretigh binnenslokt,

terwijl het blikt en blinkt
en doet het water leven.

Daar komt een karper,
als door hchlust aangedreven.

En slokt een grooter brok
dan hij verzwelgen kan.

Zoo zien wijgulzigheit en heblust,
een gespan

Van monsters, vaak den geest
der menschen ovet hoeren,

Die bij het groeien van hunn’ schat
al meer begeeren.

En dus al schrapende,
in genot en overvloet,

Vergeten eer en plicht
en vrede van 't gemoet.18

De natuur biedt dus wijze lessen aan, maar
ook de kunst speelt een belangrijke rol. De
natuur kan door menselijk ingrijpen vervol
maakt worden. O p de buitenplaats kunnen we
beschouwen.

Een geestigh huis, hetwelk
mijn David heeft doen bouwen

Van zeesieraden,
elk > >p 't schi ionsti • gt•polijst,

Alwaar de geestige natuur
de bouwkunst prijst,

En waer de kunst natuur,
door orde en regelwetten,

Bij hare schoonheit w eet
een luister bij te zetten.19

En er en verder:

Maar mijn gezelschap treedt
ten andren grothuize in

Ik keer en volg hun Spoor,
en hoor alrede 't ruischen

Der watervallen,
die met zilvren stralen bruischen

En schuimen op den grom
van 't schitterend gesteen t

Hier is natuur en kunst
op 't vriendelijkst vereent.20
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Kunst is n ie t alleen m ooi, m aar zelfs noodza
kelijk om  de n a tu u r  een  hand je  te he lpen .

En w andel verder door
h e t  ru im e  m iddelpad t,

D oor een e  du b b le  rij
van rieken d e  citroenen.

D oor cederaten.
d o o r  oranjen en  lim oenen ,

t ith eem sch e  vruchten.
biet in onze  luch t gekw eekt.

Alw aar d e  kunst v e n u lt
wal aan n a tu u r o n tb reek t . ' 1

De benad rukk ing  van het feit d a t exotische
gewassen in ons ‘ko u d e  k ikkerla n d je ' n ie t
zouden  k u n n en  gedijen zonder de hu lp  van
kassen, kwam al e e rd e r te r sprake bij de u it
w eiding over Vijverhof.

M et deze besprek ing  van h e t h o fd ich t Zij
debalen  zou ik de toch t willen beëind igen . Ik
ben  mij e r  van bew ust dat de reis in een  snel
treinvaart, en n ie t in h e t tem po  van de trek
schuit, h ee ft p laatsgevonden.

T och  h o o p  ik dat de  lezers zich en igerm a
te geam useerd  h eb b en  en  dat zij een  beeld
heb b en  gekregen  van de m an ier w aarop d ich 
ters h e t m o tief van de fraaie ‘V echtkastelen ’
in hu n  ged ich ten  verw erkten.
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De familie Valkenhoff op Bijdorp
H erinneringen aan een voorbije djd

Stanny Verster

De buitenplaats Bijdorp, gelegen op Oud
Over in Loenen, dateert uit circa 1700. H et
huis was lange tijd eigendom  van de familie
Van Reenen, die ook Vechtlust en andere bui
tenplaatsen bezat. Bijdorp werd vanaf 1835
honderd  jaar lang verhuurd en he t is waar
schijnlijk hieraan te danken dat er, afgezien
van de aanbouw van een terras aan de zuid
kant, in de loop der tijd weinig veranderde
aan het exterieur.

H et interieur heeft wel belangrijke veran
deringen ondergaan. In verschillende vertrek
ken zijn stijlkamers aangebracht, maar de keu
ken in he t sousterrain is, op een paar m oder
ne aanpassingen na, in de oude toestand be
waard gebleven. Ook op zolder zijn voor een
deel nog de dienstbodenkam ertjes terug te
vinden. Tegenwoordig wordt het huis be
woond door de heer en mevrouw Geuze-
Recter. Mevrouw Recter is bibliothecaresse
van het O udheidkundig Genootschap Niftar-
lake. Deze bibliotheek is op de zolder van
Bijdorp ondergebracht. Daar ligt tussen de
boeken en tijdschriften een doos m et ongeor
dende inhoud. H et is een verzameling van
dierbare en belangrijk geachte dingen die
veel m ensen wel eens bewaren: diploma's, visi
tekaartjes, bidprentjes, rekeningen, een staats
lot, snippers papier m et levenswijsheden of
gedichten, allerlei souvenirs, en natuurlijk
ook brieven. Alles heeft betrekking op de fa
milie Valkenhoff, die het huis gedurende
m eer dan twee generaties bewoonde.

Halverwege de negentiende eeuw vestigde
Henricus Bernardus Valkenhoff zich als huis
arts in Loenen. Hij was getrouwd m et Josephi
ne, baronesse Van Heilman van Stoutenburg,
afkomstig uit he t geslacht van Johan  van Ol-
debarneveldt. Ze kregen zestien kinderen
waarvan er twee: Jeanette ('N e t') en Thérèse

('Trees') op Bijdorp bleven wonen, Trees het
langst. Ze overleed in 1933.

Toen dokter Valkenhoff in 1852 m et zijn
gezin op Bijdorp kwam wonen, was hij begin
veertig en had hij al twintig jaar ervaring als
medicus achter de rug. Van zijn motieven om
zich in Loenen te vestigen, is niets bekend.
Kon de van oorsprong Brabantse, roomska
tholieke familie eigenlijk wel aarden in Loe
nen? En wie was dokter Valkenhoff eigenlijk?

De doos bevat geen foto's van de familie,
maar ergens m oeten ze toch wel zijn. W ant er
ligt wel een rekening tussen de papieren van
de firma Blitz voor twaalf aan Bijdorp gelever
de 'fotografieën
Aardig is in dit verband een gedeelte uit ‘Brief
aan de Redactie’ in het Jaarboekje Niftarlake
1976 van mr. E. van Beusekom: ‘Geboren in
h e t begin van 1883 in  h e t tegenover h e t huis
Bijdorp gelegen Bosch en Vegt hee ft m ijn fa
m ilie tot in 1892 tegenover de familie Valken
h o ff  gewoond. Daarna vertrokken wij naar he t
ouderlijk huis van m ijn vader te Loenen. Zéér
g o ed  herinner ik  m ij den ouden docler m e t
langen baard, een vriendelijke man, tegen
wien wij m et eerbied opragen en van wien
m ijn één jaar jo n g ere  broer en ik  wel eens
een pijp  drop cadeau kregen, een tractatie
waar wij beiden nu  n ie t bepaald dol op waren,
maar die natuurlijk wel m e t dankbaarheid
werd aanvaard. Van de dochters herinner ik
m ij Juffrouw N et en vooral Ju ffrouw  Trees, die
h e t langst gelee fd  hee ft en die een hazewind
h o n d  “Polly” had  [ ...]  M evrouw Valkenhoff,
een dochter van Baron van Heilman van Stou
tenburg, wier ouders op H uize Brugzicht te
Vreeland hebben gewoond, was reeds in 1871
overleden op Bijdorp ’.

Getuige een briefwisseling uit 1871 heeft
dokter Valkenhoff tenminste één keer over-
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wogen om  m et zijn gezin te rug  te keren  naar
B rabant. Hij solliciteerde toen  n aar de  vacatu
re van eerste g en eesh eer in h e t G eneeskundig
G esticht voor K rankzinnigen in 's-H ertogen-
bosch. M aar de b enoem ing  g ing n ie t do o r en
hij b lee f in  K oenen.

T ro p en ca rriè re

De fam ilie Valkenhof!' b lee f n ie t lang  bijeen,
w ant twee zonen, Jo se f en  F erd inand , zetten
h u n  z innen  op  een  tropencarriè re . In 1867
vertrok de  eerste, twaalf jaar la ter de tweede.
Ze h ad d en  h e t n ie t gem akkelijk in Indië. G e
studeerd  h ad d en  ze niet. En zonder dip lom a,
relaties en w'einig geld was h e t n iet alleen
h ard  w erken, m aar vielen de verd iensten  ook
nog  eens tegen.

F erd inand , m achinist op  een  su ikerbe

drijf, sch reef aan  zijn vader: Ja, lieve vader, U
k u n t wei begrijpen da t ik  m e t d e  ken n is  welke
ik op  d e  volksschool in  L o en en  h eb  opgedaan
e r  n o g  ha rd  b ij h e b  m o e ten  p lo e te ren  om  te
w eten te  k o m en  he tg een  ik  n u  weet. ’

Josef, die w'erk vond als adm in is tra teu r op
een  kinap lan tage, h ield  zijn leven lang  heim 
wee n aar L oenen.
M aar hij du rfde  zijn post n ie t te verlaten uit
angst d a t e r  tijdens zijn afwezigheid iem and
anders  in zijn plaats ben o em d  zou w orden.
Jaa r in ja a r  u it stelde hij zijn verlof u it en  nam
hij genoegen  m et brieven en k le in igheden  die
hem  van thuis w erden toegestuurd .

U it een  b rie f aan zijn zuster Net: 'H et h o r
loge, d o o r  Trees voor m ij g eko ch t, kwam
g o e d  over, m aar g eh ee l onverw acht en dat
was een  verrassing. I k  vind  't m ooi, zo o  o o k  de
ke ttin g .[ . . .]  A ls zij m ij  h e t n ie t on tvreem den ,
kan ik e r  jaren g en o eg en  van h ebben . ’ (H et

Huize Bijdorp, Oud Over 8 te Loenen. (Coil. Gemeente Loenen.)
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garantiebewijs ligt ook in de doos. H et horlo
ge werd gekocht bij Adolf Franken, Nieuwen-
dijk 162, Amsterdam op 25 ju n i 1892). En uit
een brief aan zijn vader (5 decem ber 1882):
’Voor en aleer ik verder ga bedank ik U van
harte voor de gezondenen klompen, die mij
ferm zitten en veel dienst bewijzen in de nat
heid, kaas overheerlijk, bloemzaden allen uit
gezaaid [...] in een woord alles is na mijnen
zin en zeg U nogmaals dank voor 't gezonde
nen, dat mij eiken morgen weer doet denken
aan 't ouderlijk huis. ’

Saai

Dat hij het leven saai vond en zich eenzaam
voelde in het verre Indië, is te lezen in de vol
gende passage uit dezelfde brief: ‘In alles en
overal heb ik genoegen in, hoe o f men de irr-
reld ook doorkruist en bekijkt overal is de
leus voor eerlijk er te komen werken, de een
met praten een ander met schrijfwerk, weer
een ander met werken, opzigt houden etc...
De regte waarheid gezegd zou ik liever boer
willen zijn dan zoo als nu administrateur. Had
ik gedaan met werken, dan zou ik na mijnen
baas kunnen gaan een boom opzetten waar
natuurlijk immer de moedertaal wordt ge
sproken. Hier daarentegen is 't dag in dag uit

Javaansch, geen vermaken van welken aard
dan ook.[...J 't Is met regt een plantenleven,
nog minder dan dat. ’

Voor de broers werd zo goed mogelijk ge
zorgd. Toen Ferdinand in de zom er van 1892
m et verlof naar Loenen kwam, werd stad en
land afgezocht naar ‘zoo een Indische luy-
aardstoel [...] met van die uitslaande houten
om de benen op te laten rusten. ’ Toch wer
den de Indische behoeften niet altijd goed
aangevoeld. Toen Josef in 1889 aan Jeanette
vroeg om hem  nieuwe hem den te sturen, le
verde de Loenense dorpswinkel iets dat onge
schikt bleek voor de tropen: ‘Wat hebben je 
lui mij gestuurd, ben jelui gek, zulke zwarte
todden voor Indiën, je  wil me zeker laten
trouwen o f  uit begraven sturen. ’

De doos bevat slechts herinneringen aan
een paar kinderen van de familie Valkenhoff.
Vooral aan Trees, die het langst van de familie
op Bijdorp zou blijven wonen. Een groot ge

deelte van de verzameling bestaat uit aan haar
gerichte brieven, m et nam e uit de laatste twin
tig jaren van de vorige eeuw. Ze verbleef er
niet perm anent. Dat blijkt uit de brieven van
mevrouw M oerman uit Delft, bij wie ze een
tijd in dienst is geweest als kindermeisje. In
1881 schreef deze aan haar, dat ze haar terug
zou willen zien ‘op dezelfde condities als i voe
ger'. O f Trees erop is ingegaan, is in de cor
respondentie niet terug te vinden. Uit de in
bond van de doos blijkt wel dat ze erg gehecht
was aan Bijdorp. Ze plukte fruit in de grote
tuin, maakte handwerkjes die n icht Clara kon
gebruiken voor de loterij van de rooms
katholieke ziekenverpleging in Hilversum en
zorgde voor haar vader.

Appelen plukken

Aan trouwen dacht ze niet. H et was haar nicht
Carolien, die haar erop wees dat er m eer was
dan ‘appelen plukken met klompen aan en
papa verzorgen. [...] neen dan is 't beter op
recepties en bruiloften te gaan. dan is dit eens
een aanmoediging om ook zo 'n stap te wagen,
wat dunkt U? ’

Even is er sprake t an een mogelijke am ant
in de persoon van m ijnheer Schmier, die ze
blijkbaar moet delen m et haar zus Jeanette.
Schmier schreef Trees op 22 ju li 1893 uit Ant
werpen: ‘Mejuffrouw, Ik heb U al zoo dikwijls
beloofd om Li ook eens te inviteren dat ik er
toch eindelijk eens gevolg aan moet geven en
ik hoop niet dat Uwe zuster daarover ja-
loersch zal zijn. [...] Ik ben een paar dagen
hier geweest en ga morgen van hier naar
Utrecht, waar het geloof ik nog kermis is.
Hebt U genoegen daar met mij een dag door
te brengen, dan verwacht ik U te Utrecht aan
staande Maandag (overmorgen) met den
trein die om 1 uur 6 minuten van Xieuwer-
sluis vertrekt en om 1.23 te Utrecht aankomt. ’
Om Jeanette niet jaloers te maken, besloot hij
zijn brief met een p.s.: ‘De volgende keer ver
zoek ik Uwe zuster Jeanette dan weer eens
hier te Amsterdam o f  elders. ’ Tot een huwe
lijk met de heer Schmier kwam het niet, voor
geen van beide zusters. Over mogelijke ande
re kandidaten geeft de doos niets prijs.

Zo gehecht aan Bijdorp als Thérèse en
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Jeanette waren, was hun zuster Marie niet. In
de zomer van 1888 besloot ze om de broers in
Oost-Indië op te zoeken en een tijd de zorg
voor Josefs huishouding op zich te nem en. Jo 
sef was er niet erg enthousiast over: 'Hel xnt
wel wat wezen, [...] midden in de bosschen
van God en iedereen afgezonderd [...] als ik
haar was had ik maar in Holland gebleven en
fin ieder zijn meug. ' Maar Marie was v astbe
sloten en vertrok. Alles was beter dan haar da
gen in het saaie Loenen te m oeten slijten. Op
reis keek ze haar ogen uit en schreef korte
briefjes naar huis: ‘Lieve pa en zusters, Ik ben
frisch en gezond, zondag 5 uur in Ingeland
aangekomen. Hel was een prachtig gezigt
toen wij de krijtbergen voorbij gingen en dan
ziet men Engeland in de verte op de bergen
liggen '.

Op 30 juli 1888 naderde de boot, waarmee
ze reisde, Marseille en berichtte ze: ‘Lieve pa
en zusters, morgen denken wij te Marseille
aan te komen, verleden Maandag ben ik en
enige dames m et de kapitein te Souhanton
geweest. H et is een mooie stad mooie winkels
en prachtig uitzicht op de zee. De dames dra
gen japonnen juist zoo als mijn grijze japon
gemaakt, maar geen groote tournure en witte
lijfjes erop aan geheele japonnen, dan ziet
men weer dames en heeren in pelsen loopen
het is bespottelijk te zien, dan weer karretjes
vol m et dames die ze lf rijden dat vliegt maar
heen en weer o f  het niets was in zo 'n drukke
stad. '

De reis eindigde in een tragedie. Een jaar
na aankomst stierf Marie aan tyfus. Op 11
m aart 1889 schreef Josef aan Jeanette: ‘Marie
ligt zoo ver van mijn huis begraven als de
Vecht van jo u  huis afligt. Ik heb ene tombe op
haar rustplaats gemaakt [...] Helaas 't laatste
dan ook wat ik nog voor haar kan doen en dat
zij verder in vrede ruste, wie weet hoe gauw
we haar volgen. [...] 't Gaat zoo wonderlijk en
gauw in de wereld toe, dat men geen moment
zeker is van dat o f  dit nog te kunnen doen. ’

Inlandse wouw

Josef had zorgen om zijn Fientje, de dochter
die hij had overgehouden aan zijn relatie met
een inlandse vrouw. Wat moest er van haar

worden als bij in Indië aan de cholera zou
overlijden? Tevergeefs probeerde hij zijn va
der ervan le overtuigen dat hij afstand van
zijn erfdeel zou m oeten doen zodat het kind
alles kon erven. ‘Waarom blijft Papa halsstar
rig weigeren.[...] Het Hollandsche idee, och
wat die onechte kinderen, die schoorsteenve
ge! skinderen. locum kinderen in een woord,
al wat vuil en schimpend is wordt die kinde
ren toegedacht. [...] Omdat ik nu geen ver
gunning tot die wouw. waar ik kinderen bij
heb, bij den ambtenaar der burgerlijke stand
gekocht heb. daarom zijn zij onecht? Hoeve-
len loopen er op den wereld waar de getrouw
de man vader van heet te zijn en het werkelijk
niet is.. ? '

Jeanette stelde voor om Fientje naar
Bijdorp te laten komen, maar Josef zag daar
toe geen mogelijkheid. 'Zond ik j e  haar, dan
zou ik m et eene mond meer op Bijdorp hoe
gering dan ook voor eten. kleeden en school
gaan bij moeten passen. Reken nu eens dat ik
dat op 50 glcl in de maand zou stellen, daarbij
nog 50 glcl voor papa. Elke maand zou 100
gld  zijn o f  1200 in 't jaar. Daar zou dan 't potje
mee gespekt moeten worden voor mijn ouden
dag o f  voor Fientje later als ik eens onver
wachts uitstapte. Over dat plan heb ik reeds
vroeger met Marie dubbel en dwars gespro
ken, maar kon dus daar niet zoo tot eene
overeenkomst komen. ’

Had Marie behalve haar wens om Josefs
huishouding te gaan doen misschien nog een
reden om naar Indië te gaan? Na haar dood
schreef Josef aan Jeanette dat het leven in In
dië Marie tegenviel, maar dat ze alleen naar
N ederland terugwilde samen m et Fientje. ‘Zij
wilde dan op Hilversum gaan wonen want
Loenen dat vond zij toch zo o ’n beroerd gat
dat zij hoopte er nooit in terug behoeven te
komen. '

Geldproblem en

Geld bleef altijd een groot probleem , niet al
leen voor Josef, maar ook voor zijn familie in
Loenen. Tegen het einde van de ja ren  tachtig
en nog lange tijd daarna, ontving de familie
maandelijks vijftig gulden uit Indië via de Ja-
vaansche Bank. En toen een van de zonen in
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1877 n aa r Ind ië  ging, w erd er e indeloos m et
de  firm a van W esel in  A m sterdam  gecorres
p o n d e e rd  over de passageprijs. T o td a t de fir
m a een  b ijzondere aanb ied ing  deed:
‘Omstreeks tegen h e t einde der m aand ver
trekkende, dag nader op te geven, tegen
f  300,- (een zeer voordelig aanbod m its de
passagier m e t de kapiteins tafel, zoo die is, g e 
h ee l genoegen neem t, en voor eigen kooi-
goed, wijn (indien h ij dit verlangt) en zeep
zorg draagt. ’

O ok vakantiereizen ge tu igden  van zuinig
heid . De dam es logeerden  in H otel Vichy in
Spa ('chambres depuis 2  Francs'), g ingen  een
dagje n aa r zee m et de A m sterdam se fam ilie
Meyer, re isden  m et tre in  en stoom tram  naar
kenissen in  Brouw ershaven.

V anaf 1888 lie t de gezondheid  van vader
V alkenhoff te  w ensen over. B ovendien lie t h e t
G eneeskund ig  S taatstoezicht hem  in een  b rie f
w eten, d a t de  ap o theek  die hij op  B ijdorp
h ield , n ie t m eer aan de eisen van de  W et vol
deed : ‘Uit h e t verslag der commissie uit den
geneeskundigen raad die Uwe apotheek visi
teerde, is m ij gebleken, dat de aldaar aanwezi
g e  milligramsbalans nog  te wenschen overlaat,
wat gevoeligheid betreft; dat h e t extr. opii on
bruikbaar is [ ...]  en h e t ace tas m orph i g e 
kleurd was, terwijl de gansche lijst geneesm id
delen, welke volgens de Wet [ ...]  steeds voor
handen m oet z jn  n ie t aanwezig was. ’ H e t vol
gen d e  rap p o r t was n ie t veel be ter. G eleidelijk
aan  staakte d o k te r V alkenhoff zijn praktijk  en
trok  hij zich te rug  in h e t huiselijke leven op
B ijdorp. T oen  zijn g ezondheid  nog  verder
ach te ru itg ing , h ad d en  T rees en  Jean e tte  een
dagtaak aan  h e t verzorgen en  verplegen van
h u n  hoogbejaarde  vader, to td a t hij in  1894
overleed.

C ho lera

E nkele w eken la te r b rak  e r w eer cho lera  u it in
O ost-Indië en  stierf ook  Josef. E en paar ja a r
e e rd e r h ad  hij Fientjes toekom st veilig kun
n e n  stellen. O p  31 d ecem b er 1890 sch reef hij
aan  Trees: ‘Fien gaat in Semari naar Prolingo
waar ik  familie heb  gevonden die voor haar
zorgen wil a raison van vijftig gulden in  de
maand. Was H olland wat digter nabij dan ver

zocht ik je lu i  haar bij je  te nem en, maar wie
zou dat k ind  brengen. ’

N a de  dood  van vader V alkenhoff he rn am
h e t leven voor de beide  overgebleven doch 
ters w eer zijn gew one loop: fru it p lukken , in
m aken voor de w inter, bo o d sch ap p en  doen ,
m o deb laden  inkijken, handw erken . De doos
bevat diverse h e rin n e rin g en  aan  het dagelijk
se leven op B ijdorp van ro n d  de  eeuwwisse
ling. De firm a H uism an in  U trech t leverde de
dam es een  hoed , M aison Chic in A m sterdam
een  m antel. Eén gu ld en  zestig g ing n aar Me
juffrouw D eckers uit I.«tenen voor gebreide
pantoffels, drie en dertig  cen t voor fluweel
n aa r N aatje V een die een  naaiw inkel had  en
voor ach t gu lden  d rie  en  veertig  een  costuum
wist te leveren.

Af en  toe du iken  e r souvenirs op  aan be
scheiden  uitjes: een  toegangsbewijs voor h e t
circus, een  kaart voor een  badstoel in  Zand-
voort. H e t leven kabbelde voort, m et zuinig
h e id  en  vlijt, m aar m et w einig opw inding.
H u u r beh o efd en  de dam es V alkenhoff n ie t
m eer te betalen : om dat ze h e t n ie t b reed  h ad 
den , b epaalde de toenm alige eigenaresse van
B ijdorp, m evrouw  Van R eenen-Schoon, dat
m ejuffrouw  Trees en h aa r zuster Jean e tte  zon
d e r  h u u r ie be ta len  op  B ijdorp m och ten  wo
nen .

B ronnen

Stukken betreffende de familie Valkenhoff, bilio-
theek van het O udheidkundig Genootschap Nif-
tarlake.
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llO jaar Zwaanwijck
JulietteJonker-D uynstee

‘H e il / i j  e r  eeuw ig  in, o n h e il e r  eeuw ig  u it!'
M et deze w oorden o p en d e  voorzitter H.J. Pa
ris op 2 juli 1900 D e P ré-Theunissen Stichting,
h u ize  Zwaan-wijck. Deze stichting  was opge
richt na  he t overlijden van m evrouw  De Pré-
T heunissen , de eigenaresse van Zwaanwijck.
Zij had  in h aar tes tam en t bepaald  d a t u it haar
verm ogen  vee rtien h o n d erd d u izen d  gu lden
m oest w orden  afgezonderd  voor een  stichting
ten  behoeve van 'tenm inste  15 ongehuw de
dam es o f  weduwen, d ie  g e e n c  k inderen  ten
h u n n e n  laste h eb b en  Zij legateerde  aan deze
stichting  h e t hu is m et to eb eh o ren , dat inge-
richt m oest w orden ten  behoev e van genoem 
de dam es, om  hen  ‘e en en  onbezorgden  en
rustigen  levensavond te vet s c h a ffe n ’. G edu
ren d e  vele jaren zou hel huis deze oudedags-
functie  vervullen, to tdat het in 1970 verkocht

w erd en  la ter opgedee ld  in app artem en ten .
Precies 110 jaar ge leden  w erd een  begin ge
m aakt m e t de bouw7 van Zwaanwijck; een  juist
m o m en t om  in n u  aan d ach t te schenken  aan
d it neo-classicistische bu itenhu is en  h aar eige
naren .

D ienstbode

Jo h a n n a  Theemissen was afkom stig uit een
zeer eenvoudig  m ilieu. Zij was d ienstbode bij
h e t gezin De Pré aan de K eizersgracht te Am
sterdam . Zoon M arinus N icolaas lie t zijn oog
vallen op h e t dienstm eisje en  zij op  hem . H et
feit d a t hij twintig jaar o u d er was en van een
geheel an d e r sociaal m ilieu stond  een  vaste
relatie n ie t in de  weg: de huw elijksdatum
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De imposante voorgevel van Zwaanwijck rond 1900 (Coll. Otten.)
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werd 14 mei 1880. Deze datum  zou ieder jaar
gevierd m oeten worden, zo staat vermeld in
de voorwaarden van opnam e en plaatsing in
het huis. Ook de aankoopdag (2 juli) van
Zwaanwijck zou jaarlijks herdacht moeten
worden. Zo zocht het echtpaar alle mogelijke
aanleidingen om een feest te geven, het hield
van een uitbundige levensstijl.' De Pré was
een zeer verm ogend man die werkzaam was in
de geldhandel.

’s W inters woonde het echtpaar aan de
Keizersgracht, voor de zom er werd in 1879 de
buitenplaats Zwaanwijck te Nigtevecht aange
kocht.' Hij zette hierm ee een traditie voort:
vanaf 1735 was de buitenplaats doorlopend in
handen geweest van Amsterdamse kooplie
den. De buitenplaats bestond uit een park van
ruim 7 ha, een wit herenhuis, een oranjerie
en een koetshuis. De Pré overleed in 1893,
waarschijnlijk aan de gevolgen van zijn uit
bundig leef- en eetpatroon, en liet zijn vermo
gen na aan zijn vrouw. Zij besloot met dit geld
een m oderner huis te laten bouwen. Als archi
tect koos zij H.H. H agedoorn uit. Hij ont
wierp, geheel volgens de mode in die jaren,
een huis van he t zogenaamde ‘villa-type’ in
neo-renaissancestijl. Deze stijl grijpt terug op
de zeventiende eeuw, de glorietijd voor Ne
derland. Kenm erkend is het gebruik van rode
baksteen en natuurstenen decoratie als spek
lagen, band- en krulwerk en guirlandes. Niet
alleen het huis, ook de tuinmanswoning, het
koetshuis en de houten theekoepel w'erden
door Hagedoorn ontworpen.3

G root feest

De bouw' van Zw'aanwijck was een hele gebeur
tenis in he t dorp. De eerste steen werd op 23
m aart 1895 gelegd tijdens een grootse en fees
telijke bijeenkomst. Twee jaar later, op 20
m aart 1897, werd het huis in gebruik geno
men. Ter gelegenheid hiervan w'erd goed uit
gepakt: na ontvangst door Mevrouw volgde
een rondgang door het huis, een speciaal ge
com poneerde feestmars en een aubade door
de schoolkinderen van Nigtevecht.1 H ierna
volgde een feestmaal, waarvoor schitterende,
hand  geïllustreerde m enukaarten werden ver
vaardigd. De buitenkant w'as in gouden inkt
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De voorzijde van de menukaart van de feestmaal
tijd in 1897 ter g elegenheid van de ingebruikname
van Zwaanwijck. In de illustratie van een boom met
rondgaande takken bevinden zich drie foto's van
de bouw van het huis. (Coil. Oliën.)

gedecoreerd m et een sierlijke boom vol knop
pen en bloemen, een vogel en twee zwanen in
een vijver. Tussen de gebogen takken w'aren
drie ronde fo to’s geplakt waarop de bouwput
die Zwaanwijck vormde, w'as vastgelegd: gra
vende bouwvakkers, door stoom aangedreven
heimachines, het aanbrengen van funderings
palen. Aan de binnenkant van de m enukaart
w'as een afbeelding te zien van Zw'aanw'ijck in
volle glorie, zoals dat zojuist geopend was.
H iernaast de weergave van de gerechten. De
tekst toont een wel zeer uitgebreid diner! Van
Zeeuwsche oesters, witte schildpadsoep en rol
letjes van zwezerik in boter gebakken tot ge
vulde Yorksche ham metjes m et Fransche as
pergepunten en doperwtjes, geroosterde
lamsbiefstukjes, kreeften in Italiaanschen saus
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De binnenkant van de menukaart m et links een aquarel van Zwaanwijck en rechts het uitgebreide menu
(Cull. Otten.)

en gelei van 'sinn's a p p e le n ' en  doo rsch ijnen 
de  v ruch tengelei m et room . Enfin, u leest het
in de afbeelding.

Niet alleen was he t huis opgetrokken  uit
de  kostbaarste m ateria len , ook h e t park  was
een waar lusthof. H et was een  afwisselend ge
heel in Engelse landschapsstijl aangelegd  m et
slingerende paden , w ater m et veel bruggetjes,
een  vijver in de vorm  van een zwaan en vele
bouwsels, m eestal gelegen aan de  e ind  van
een  zichtas (doorkijk) op  een heuveltje.
(Deze heuveltjes w erden  opgew orpen  m et het
zand dat vrij kwam bij h e t graven van de wa
te rpartijen ). Zo zag m en al w andelend  do o r
d it ‘p re tp a rk ’ een  T urkse ten t, een  C hinese
pagodekoepel, een  kindervilla als speelhuis
voor mevrouws n ich tje  Jo h a n n a  N ooder, een
kasteeltje, een  volière, een  theekoepel en een
schaapskooi. V erder bevonden  zich een  koets
huis in chaletstijl en een  tu inm answ oning  op
h e t te rre in . In  de p lann ing  in 1900 stond  ook

de bouw  van een  klein ziekenhuis, m aar dat is
e r  w aarschijnlijk noo it gekom en.

O p rich tin g  S tichting

H elaas heeft mevrouw De Pré m aar twee jaar
k u n n en  gen ie ten  van h aar buitenp laats, w ant
zij s tierf geheel onverw acht op  23 decem ber
1899, op 49-jarige leeftijd. Zij w'erd bijgezet in
h e t g ra f van h aar m an op  de begraafplaats bij
de hervorm de kerk in N igtevecht.

Zoals verm eld  had  m evrouw De Pré in
h aa r testam en t bepaald  d a t een  stichting  in le
ven gero ep en  m oest w orden om  een deel van
h e t nagela ten  verm ogen  en h e t hu is te gaan
b eh eren . Als ad m in is tra teu ren  w erden  aange
steld de  h e ren  H.J. Paris (voorzitter, h aar no 
taris), Joh. D. Have (secretaris) en  J.H. Bon
m an (penn ing-m eester). Zij o rgan iseerden
een  h a lf jaar na  het overlijden van mevrouw
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Zwaanwijck m et een deel van de voortuin en op de achtergrond villa Johanna, begin twintigste eeuw
(Coll. Otten.)

De Pré een officiële, plechtige opening van de
‘De Pré-Theunissen Stichting op de plaats
Zwaanwijck’. De datum, 2 juli, was niet toeval
lig gekozen: dit was immers de dag van de
aankoop geweest in 1897, die jaarlijks gevierd
zou m oeten worden. De toespraken die bij de
ze opening zijn gehouden, werden gebundeld
in een boekje.3 Geen festiviteiten echter op
deze 2 juli, de gevel was slechts versierd met
‘het driekleurig dundoek’. De plechtigheid

werd bijgewoond door de dames bewoonsters,
de directeur en directrice, de heer en me
vrouw Geveke-Blom, het voltallige personeel,
de adm inistrateuren m et hun ega’s, jh r. J.A.F.
Backer, burgem eester van Vreeland en Nigte-
vecht, ds. J.W. Verburgt, predikant bij de Ne
derduitse Hervorm de Gem eente te Nigte-
vecht en dr. G.Th.C.Callenfels, arts te Nigte-
vecht. De gasten bevonden zich op de geslo
ten veranda aan de achterzijde van het ge
bouw, waar zich ook een orgel bevond, voor
de gelegenheid bespeeld door A.C. Honders.
Uit de toespraak van de voorzitter blijkt de in
tentie van mevrouw De Pré om een gezellig

samenwoon-huis van Zwaanwijck te maken:
‘Wij hadden, o /.oo gaarne! Voor iedere dame
eene zitkamer en slaapkamer zien aangewe
zen, doch ons persoonlijk gevoelen mag niet
op den voorgrond staan. [...] Neen, haar
Zwaanwijck dat bewoond moest worden door
“ongehuwde dames o f weduwen ’’moest er ge
zellig uitzien! De dames moesten als zusters
samenwonen. Alles moest gemeenschappelijk
zijn en genoten worden ’. De voorzitter voor
zag dat deze gedwongen samenleving de ge
zelligheid wel zou bevorderen! Hij voegde
nog enkele wensen voor de toekomst toe:
‘Ruissche dikwerf door dit huis de muziek der

piano, en de tonen van het orgel begeleid
door uw gemeenschappelijk gezang! Worden
de paden der tuinen dikwerf door U betre
den, en laat het pluimgedierte, de bloemen
en de planten niet aan uwe belangstelling ont
gaan!’ De dames hadden bij de opnam e in
huize Zwaanwijck akkoord m oeten gaan met
voorwaarden tot opnam e en plaatsing. Hierin
stonden ook vermeld wat de dames kregen:
kosteloze huisvesting, eten, bewassing en
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m aandgeld . Tevens h ad d en  zij rijtuigen, paar
den  en  een  koetsier tot h u n  beschikking en
een  tu inbaas en  tu inknech ten . Een d irec teu r
en  d irectrice  w aren belast m et ‘h e t  inw end ige
b estu u r d e r  stich ting  ’.

L iefdadigheid

N a de voorzitter k reeg  burgem eeste r Backer
h e t w oord. Hij b enad ruk te  h e t feit d a t Nigte-
vecht zo in g enom en  was m et deze Stichting.
G een w onder, w ant de liefdadigheid  die m e
vrouw De Pré voor h aar dood  ten to o n  ge
spreid  had , g ing na  h aa r dood  verder. Zo had
zij in 1897 een  w aterpom p geschonken  aan
h e t d o rp  en h ad  zij in 1895 aan de hervorm de
g em een te  o.a. een  com pleet zilveren avond-
m aalstel gegeven, een  beker, een  schenkkan
en  twee offerbussen. Met kerstm is 1900 vond
voor h e t eerst de  u itde ling  plaats van kerstga-
ven ‘aan de  a lgem ecnc  arm en  d e r  g e m e e n te
N ig tc v e c h t’. B roden , k ledingstukken en wol
len dekens w erden  u itgereik t aan 57 perso
n en , m eest gezinshoofden.

Als laatste kwam dom inee  V erbuig t aan
h e t w oord, d ie  ter sprake b rach t d a t de dam es
h ie r gekom en  w aren om  rust te zoeken: ‘D eze
S tich tin g  lokt u iterm ate uit om  te rusten. Tc
rusten  o n d e r  haare schaduw rijke hoornen, bij
d e  g eu ren  d er veelkleurige b loem en, aan d e
schoonc  boorden  van de  1 'echt o f  d e  stroom 
p je s  d ie  h e t park doorsnijden. H eerlijk  o ord
om  te rusten  '. O m  de dam es h ie rn a  fijntjes te
h e rin n e ren  aan h e t feit dat zij h ie r  hu n  le
vensavond d o o rb rach ten , want: ‘D it is slechts
een e  betrekkelijke, een e  tijdelijke rust. E r is
een  a ndere  rust. en deze  is n ie t  tijdelijk. Die
rust is slechts te  verkrijgen d o o r  H em . d ie  g e 
zeg d  heeft: k o m t herwaarts to t Mij, allen die
verm oeid  en  belast zijn. en  Ik  za l u rust ge-
v e n ’. Een leuke opsteker bij h e t to e tred en  tot
d it bejaardenhuis!

De stichting  bleek na een  aantal jaren
toch n ie t in staat de ru im e levensstijl te kun
nen  betalen . De galerij ach te r het huis en en 
kele b ijgebouw en (oran jerie , volière, T urkse
ten t, C hinese koepel, Villa Johanna) raak ten
in verval en m oesten  w orden  afgebroken , de
paa rd en  en  rijtu igen w erden afgeschaft. Tij
dens de tw eede w ereldoorlog  w erden  vele ou

de  bom en  gekap t om  als b ra n d h o u t gebru ik t
te w orden. Begin jaren  zeventig bew oonden
nog slechts vijf dam es h e t huis, verzorgd do o r
12 m an personeel. Dit w erd de S tichting toch
te gortig , en h e t geheel w erd verkocht aan
een  projectontw ikkelaar. Deze verbouw de h e t
huis en  h e t koetshuis ied e r to t de staat waarin
zij zich n u  bevinden , elk verdeeld  in zes ap 
p artem en ten . H et park  w erd enigszins veran
d e rd  en een  zw em bad en  tenn isbanen  w erden
aangelegd . N u is h e t  park  nog  ied e r ja a r  op
O p en  M onum en tdag  in  sep tem ber open b aa r
toegankelijk  en kun t u een  glim p opvangen
van de w eelde d ie d aar eens was.

N oten

1 Een zeer uitgebreide beschrijving van het leven
op Zwaanwijck, de geschiedenis en een levendi
ge weergave van alle diners en feesten die het
echtpaar de Pré gaf, is te vinden in: Over m e
vrouw de Wed. de Pré en hoe hel huidige huis
Zwaanwijck bij N igtevecht to t stand kwam, A.J.
A.M. Lisman, in jaarboekje Niftarlake 1985.

2 Hoogstwaarschijnlijk heeft op dezelfde plaats
eerder een hofstede gestaan. In 1735 werd het
oude Zwaanwijck gebouwd door m r Johan
Brants, rechts van het huidige toegangshek.
Aannemelijk is dat mevrouw De Pré in dit huis
heeft gewoond totdat he t nieuwe huis klaar was.
Geus, R. en Ruyter, P. de, Zwaanwijck, buiten
plaats op eenzam e hoogte, p. 20.

3 Een uitgebreide beschrijving van de architec
tuur van het huis: Fafianie, A.M. e.a., Loenen,
geschiedenis en architectuur, Zeist 2000, p. 263-
264.

4 Voor een uitgebreide en vermakelijke beschrij
ving van deze dag: Lisman, p. 75.

5 De heer H. O tten in Nigtevecht bezit zo’n boek
je  en was zo vriendelijk mij dit, tezamen m et de
m enukaart, Ier beschikking te stellen.
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Fafianie, A.M. e.a., Loenen, geschiedenis en archi
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hoe h e t huidige huis Zwaanwijck bij N igtevecht
to t stand kwam, in Jaarboekje Niftarlake 1985.
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Vervolging van de Rooms-katholieke
bevolking van Loenen in de I7e eeuw

Gertjan Verhage
Kees de Kruijter

In 1517 slaat Maarten Luther zijn stellingen
aan de slotpoort van W ittenberg. Daarmee
geeft hij het startschot voor een van de groot
ste religieuze omwentelingen uit de kerkge
schiedenis: de reformatie. Bijna 20 jaar later
publiceert Johannes Calvijn zijn boek ‘De In 
stitu tie’, een handboek over de leer van de
kerk. Beide feiten leiden tot het ontstaan van
het protestantisme met in later tijd een
lutherse en een calvinistische stroming. H et
protestantisme krijgt steeds m eer aanhang,
ook in de N ederlanden. Dit leidt tot een gods
dienststrijd in de lage landen m et als gevolg
de Tachtigjarige Oorlog. Als staatsgodsdienst
geldt to t dat m om ent het rooms-katholicisme,
dat door het Spaanse staatshoofd Fillips II
sterk wordt gesteund. Volgelingen van Luther
en Calvijn worden vervolgd. H un voorgangers
worden gezien als illegale predikers. De ver
volging van de protestanten komt tot een
hoogtepunt in de ‘Spaanse inquisitie’ die on
der Alva plaatsvindt. Deze inquisitie valt sa
m en m et de politiek roerige periode waarin
Willem van Oranje het verzet tegen de koning
leidt.

Na een lange en bloedige strijd komt de
uiteindelijke beslissing. De opstand tegen
Spanje, onder m eer veroorzaakt door een
Spaanse belastinghervorming, wordt - ge
steund door de watergeuzen - gewonnen door
Willem van Oranje. Tijdens die strijd had Wil
lem - zelf Luthers opgevoed - zich, om van een
brede steun verzekerd te zijn, verbonden met
de zaak van de reformatie. H et is dan ook niet
zó vreemd dat na de machtswisseling alle uit
oefening van het katholicisme verboden
wordt. Langzam erhand wordt het protestan
tisme, m et nam e de calvinistische stroming,
de officieel toegelaten godsdienst in de Ne
derlanden.

In vergelijking m et de tijd van vóór de refor
matie zijn in de zeventiende eeuw de rollen
omgedraaid. H et calvinistisch protestantisme
wordt in ons land de officieel toegelaten gods
dienst. Leden van de toenmalige Nederduits
G ereform eerde kerk worden bevoorrecht, bij
voorbeeld bij benoem ingen in am bten. De an
dere godsdiensten worden verboden of oog
luikend toegestaan. In de ja ren  die volgen
worden rooms-katholieken, lutheranen, re
m onstranten en anderen vervolgd. Zij trekken
zich veelal terug in schuilkerken. In de ene
streek komt dat sterker voor dan in de ande
re. In het liberale Holland bijvoorbeeld valt
de vervolging van andersdenkenden wel mee.
Daar kent men, ingegeven door een gezonde
handelsgeest, een zekere vorm van gods
dienstvrijheid. Vanaf 1578, het jaar waarin in
Loenen de hervorming wordt doorgevoerd,
komen de rooms-katholieken uit Loenen bij
een in een schuilkerk in de boerderij Het
Honderd, ten noorden t an Nieuwer ter Aa.'
Van een actieve vervolging van de rooms
katholieke bevolking van Loenen horen we
echter niets tot de periode waarin ds. Johan
nes Kickius Nederduits gereform eerd predi
kant te Loenen is.

Johannes Kickius

.Als beginnend predikant komt ds. Johannes
(Joanv) Kickius in 1644 naar Loenen en hij
blijft daar tol zijn dood in 1674. Hij is ge
trouwd met Catharina van der Nun, de doch
ter van een Amsterdams koopman, in de ze
ventiende eeuw een verzekering voor een
goed gevulde geldbuidel. Hij is dan ook een
rijk man die zich de luxe van een buitenplaats
kan veroorloven."
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‘Nieuwe Kaert van Loenen’, uitgegeven door J. Covens en C. Mortier, opgedragen aan Jacob Balde, heer
van Loenen en Nieuwersluys, door C.C. van Bloernswaerdt, circa 1726 (Het Utrechts Archief, cat, nr. TA
167). Links op de kaart bevindt zich de 1 /ouden polder (tussen Xieuwcrsluis en Ie r  Aa) en rechts op de
kaart (+) de ‘Pastory’ (rooms katholieke schuilkerk) aan de Slootdijk.

De h o u d in g  van dc calvinisten in L oenen
tegenover h u n  room s-katholieke m edebew o
ners kom t voor het eers t aan de o rde  op 6
april 1648 in de n o tu len  van de classis A m ster
dam . De classis is b in n en  de kerk een  reg iona
le vergadering voor zaken van gem eenschap
pelijk belang. D aaraan  m oeten  de afzonderlij
ke kerkelijke g em een ten  ook verantw oording
afleggen van hu n  bestuur; de klassikale verga
d e ring  voert in  de zeventiende eeuw  tevens
ook de (kerkelijke) rechtsspraak. Er is dan
nog geen  sprake van scheid ing  van Kerk en
Staat zoals die la ter in de Bataafse R epubliek
w ordt ingevoerd.

T ijdens de classisvergadering van 6 april
1648 klaagt ds. Kickius dat 'd e  p a e p  op  V
H o n d e rd  voort b le e f  gaan m e i zijn dienst,
h o ew el h ij  eeltige tijd  d o o r  d en  D rost van
G ouda bedw ongen  was’. De drost be looft een
oogje in  h e t zeil te h o u d e n  en  ‘so h y  een ige

staeltgens van exo rb ita n ce  van d en  paep  can
b eco m en  ' zal hij het de vergadering  bekend
m aken. T ijdens de  klassikale vergadering  van
2 jun i 1648 d ee lt ds. Kickius m ee d a t hij we
derom  de  drost heeft aangeschreven en dat
hij n u  ook  beg o n n en  was tegen  h en  op  te tre 
den . ’

Ruim een  jaar la ter kom t de zaak opnieuw
aan de o rde  in de classisvergadering. O p 7 ju 
ni 1649 stelt ds. Johannes Kickius nam elijk  de
volgende vraag: Een vrouw die to t de kerk  van
L oenen  b e h o o rt is getrouw d m et een  'qu a e t
p a p is t’.' E rger nog: zij h eeft zich 'ontijdelijk
b ij h em  gcley t ’ w aardoor zij d rie  m aanden  na
h e t huw elijk bevallen is van een  kind. De va
d e r  heeft het k ind  vervolgens bij 'de p a e p  ’ la
ten dopen . B ovendien h o u d t hij h aa r van de
kerk af en  n eem t hij h aar m ee n aar de
‘p a ep sch e  vergadering’ (room s-katholieke

godsd ienstoefen ingen ). Kickius vraagt de clas-
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sis, hoe hij daar mee om m oet gaan. H et ant
woord van de vergadering is, naar onze tegen
woordige norm en, niet zachtzinnig: Wij advi
seren u m et alle zachtmoedigheid, zoals dat
de kerk behoort, als volgt te handelen en de
bedoelde inwoonster van Loenen zo mogelijk
(voor de eeuwigheid) te behouden. Zodra
haar man haar weer dreigt ‘qualyck te tracte-
ren, ja  doot te slaen, gelijk h ij d o e t’. Als dit
laatste zich voordoet kan de schout worden
opgedragen de man om te brengen.'’ Wie de
ze vrouw is verm elden de bronnen niet. Ook
de afloop van de zaak is niet bekend.

Vanaf 1650 gaat ons land een stadhouder
loos tijdperk tegemoet. O p dat m om ent spe
len verschillende moeilijke kwesties. Om daar
voor oplossingen te zoeken wordt in 1651 een

Grote Vergadering van de Staten-Generaal ge
houden. Eén van de zaken, die op de agenda
staan, betreft de religie, de verhouding tussen
de verschillende godsdiensten. In een geza
menlijke petitie van diverse gewestelijke syno
den wordt benadrukt dat het rooms-katho-
licisme m eer en m eer terrein wint en dat de
onderdrukking ervan in alle gewesten krachti
ger ter hand genom en m oet worden. Bij de
bespreking van dit onderwerp dringt het ge
west Holland m et succes aan op een gematigd
optreden tegen de rooms-katholieken. Bij veel
calvinistische predikanten en kerkenraden
valt dit niet in goede aarde. Zij blijven dan
ook optreden tegen he t zogenoem de ‘roomse
gevaar’ en zij blijven eisen dat de Staten van
Holland de plakkaten tegen de uitoefening
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van de ‘p a a p se ' godsd ienst zullen handhaven .
In  dat k lim aat zijn de room s-katholieke gods
d iens toefen ingen  in onze om geving (p o ld e r ’t
H o n d e rd  bij N ieuw er te r  Aa) on tstaan  en  is in
1652 de room s-katholieke kerk  van L oener-
sloot gesticht.11

O ndanks de h o u d in g  van de S taten  van
H olland  tijdens de G rote V ergadering in 1651
gaat de  p red ik an t Jo h an n es  Kickius d o o r met
zijn strijd. Hij verm aant in d a t jaar de schout
van L oencn , een  zekere H erm an  O lessen, om
zijn p licht te d o en  en  de (godsdienstige) ver
gadering  van de room s-katholieken te verh in 
d eren  conform  de  u itgevaardigde p lakkaten
tegen  de u itoefen ing  van de room se gods
dienst. H et an tw oord van de  schout, die zelf
room s-katholiek is, verbaast ons dan  ook niet,
alhoew el h e t wel vindingrijk  is: 'dat h v  n ie t  en
s to n d t o n d e r  d e  graeffe-lijckheyt van H o l
la n d  t, en da t h ij  alleen aan den  H eer  van Cro-
n en b u rch  (die paepsch  is) d en  e e d  h a d d e  g e 
daan. "

De H e re n  van K ronenbu rg  en  L oenen

In  de verhoud ing  tussen calvinisten en  room s
katho lieken  spelen  de h e ren  van K ronenburg
en  L oenen  een  belangrijke rol. Als de kerk
van L oenen  overgaat to t de reform atie  blijven
zij de room s-katholieke godsd ienst trouw. Dit
n eem t n ie t weg, dat de bew oners van he t kas
teel K ronenbu rg  ook na 1578, h e t jaar van de
overgang van de kerk van L oenen , h e t patro-
naatsrech t blijven u itoefenen , d.w.z. het rech t
van benoem ing  van voorgangers en  and ere
kerkelijke functionarissen  en  h e t toezicht op
h e t b eh ee r van de  kerkelijke goederen .

Begin zeventiende eeuw  is A nthony van
Lynden, die gehuw d is m et A lexandrina van
S tepraed t, h e e r van K ronenburg  en  L oenen .8
Van hem  is bekend  dat hij geen  gem akkelijk
h e e r is. Van tijd tot tijd heeft de kerkenraad
van L oenen  veel m oeite m et hem . Dit w ordt
veroorzaakt d o o r h e t feit, d a t A nthony van
Lynden nogal eens in de schuld staat bij de
kerk. Als hij in 1626 overlijdt volgt zijn zoon
Frans van Lynden, die gehuw d is m et M aria
Sophia (kom t ook voor als M argaret) van Ste
p raed t, h em  op  in al de rech ten  van de h ee r
lijkheid. Deze leden  van h e t geslacht Van Lyn

den  zijn zeer actieve aanhangers van h e t
room s-katholieke geloof. D at ge ld t n ie t in h e t
m inst voor de ech tgeno tes van de h e ren  van
K ronenburg  en  L o enen .9

H et ligt voor de h a n d  da t h e t verschil in
godsdienst tussen de kerk  van L oenen  en  de
h e e r o f  vrouwe van K ronenburg  to t s trubbe
lingen le id t.1" Dat kom t o n d e r an d e re  tot ui
ting, w anneer M aria Sophia van S tep raed t
h aa r k inderen , die in de n ederdu its  gerefor
m eerde  kerk van L oenen  zijn gedoop t, room s
katho liek  wil opvoeden . In  h e t ja a r  van h aar
overlijden (1648) w eet zij de room s-katho
lieken in onze om geving aan zich te b in d en
d o o r h e t schenken  van een stukje g ro n d  aan
de Slootdijk ten  behoeve van de bouw  van een
kerk. H aar schoonm oeder A lexandrina van
S tepraed t, die h aar nog  vele jaren  overleeft,
gaat d o o r m et h e t s teunen  van h e t rooms-
katholieke deel van de bevolking.

A lexandrina  van S tep raed t laat in 1652 op
h e t bew uste perceel aan  de Slootdijk een klei
ne  room s-katholieke kerk (eigenlijk een
schuilkerk) bouw en. De toenm alige h ee r van
K ronenburg , h aar oudste zoon Frans van Lyn
d en  (1614-1657), wil h ie r  blijkbaar zelf, als pa
troon  van de  kerk, zijn h an d en  n ie t aan b ran 
den . Als reden  voor de bouw wordt aangege
ven d a t ‘de M onnik  die p riester was in ‘t H o n 
derd , waar de Room s K atholieken in  die tijd
kerk ten , is o v erleden ’. De p riester op ‘t H o n 
d e rd  was E ngelbert Sevenhuizen, een  b ene
d ic tijner m onnik . Hij overlijdt op 3 ok tober
1651. Dat juist de  Slootdijk w ord t gekozen
voor h e t op trekken  van d it kerkje, w ord t in
een van de  b ro n n e n  uit de do ek en  gedaan.
H e t kerkje w ord t gebouw d ‘tussen L o en en  en
Loenersloot, op  h e t  uyterste van Holland,
waar d e  onverdraagzaam heid  n ie t zo o  g ro o t
was als in  Utrecht, nam elijk  te  S lo o td ijk ’. '2
Dat H olland  verdraagzam er was kwam - zoals
we reeds zagen - voort u it handelsbelangen .
Veel handelsreizigers w aren room s-katholiek
en H olland  wilde voorkom en, d a t zij d it ge
west zouden  m ijden. De p red ik an t van Loe
nen , Jo h an n es  Kickius, hee ft de bouw  van h e t
kerkje aan de Slootdijk nog willen teg en h o u 
den . Hij d o e t in  de vergadering  van de  classis
A m sterdam  van 3 juni 1652 m edede ling  h ie r
over m et h e t verzoek d it werk te s tu iten .13 D at
is hem  n ie t gelukt. Kerk en  pastorie zijn verre-
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zen op het land aan de Slootdijk.14 De oudst
bekende pastoor van de kerk aan de Slootdijk
is Johannes Heijmenberg.

Zolang er geen rooms-katholieke kerk in
de buurt is, wordt op de kastelen in onze om
geving, w aaronder Kronenburg, de heilige
mis opgedragen door rondtrekkende pries
ters.1'1 Dat is vanaf 1652 niet m eer nodig op
het kasteel Kronenburg in Loenen. Uit een
rapportage van Jacobus de la Torre, pro-
vicaris (regio-nale functie in de Rooms Katho
lieke kerk), blijkt dat er in Loenen, dankzij de
heer van Kronenburg, een statie, een vaste
post, actief is.16

Stoutigheid der papisten

In de classisvergadering van 7 augustus 1657
te Amsterdam doet ds. Kickius m ededeling
van ‘ de groote stoutigheyt der papisten, die in
groote continentie te Slootdijk uit h e t gerecht
Cronenburg te samen kom en en haer afgode-
rije oefenen in  een groot nieuw  predickhuys
daertoe gem aeck t’. Besloten wordt er voor te
zorgen dat deze stoutigheden in de toekomst
voorkomen zullen worden.1' 1 Naar aanleiding
hiervan stellen Kickius en zijn kerkenraad in
se p tem b er 1657 een  g esch rift op:
‘Beschuldichheden des pausdom  te Loenen
Daarin worden eerdere klachten herhaald
over een bedehuis, dat uit de beurs van papis
ten is gebouwd. Tevens wordt vermeld, dat zij
daar dagelijks diensten houden. Tijdens de
diensten wordt door twee of drie kerkmees
ters de wacht gehouden zodat zij ongestoord
kunnen plaatsvinden. De wagens blijven gedu
rende de dienst voor de kerk staan en, wat
nog erger is, als de dienst afgelopen is willen
de rooms-katholieken m et hun  paard en wa
gen niet wijken voor de Nederduits-
gereform eerden die van hun godsdienstoefe
ning uit het dorp huiswaarts keren. Als laatste
k la ch t k o m t n a a r  v o ren  d a t de
‘p a a p ’ (pastoor) regelmatig te paard door het
dorp Loenen rijdt. De classis Amsterdam
stuurt het stuk met klachten van de kerk van
Loenen als request naar het H of van Holland
m et het verzoek op te treden tegen de gods
dienstoefeningen in Loenersloot, om dat de
schout van Loenen hiertegen niets onder

neemt. De schout doet het niet, om dat hij
daar is aangesteld door een ‘Paeps H eer (Die
n u  overleden is en desselfs zoontje twee voog
den heeft, die tot de afgodendienst seer sijn
genegen) 14

Op dit verzoekschrift ontvangt de kerken
raad van Loenen het volgende antwoord van
het H of van Holland, gedateerd op 5 oktober
1657: Nadat he t H of kennis genom en heeft
van de ‘groote insolente stoutigheden der pa
pisten van den dorpe van Loenen  alias Cro-
nenburch ’ die in een speciaal daarvoor opge
richt huis m et een grote toeloop samenko
men heeft het H of besloten dat de plaatselijke
wetsdienaar zal worden aangeschreven en
scherp door de hoge overheid zal worden op
gedragen dat het voornoem de huis gesloten
zal dienen te worden, en gesloten zal moeten
blijven, conform de ‘placaten van hare Ed.
Grootmog. de H eeren Staten van Hollant en
West-Vrieslant’. Tevens zal worden opgedra
gen, dat er in het gehele dorp Loenen, en ze
ker niet in het voornoem de huis ‘eenige
paepsche godsdienst werde g ep leeg h t’. In
dien nodig d ient de wetsdienaar hulp in te
roepen van het hof zodat zij eventueel zelf
naar bevind van zaken kan handelen.

De schout, die zoals we zagen rooms
katholiek is, wordt hierdoor gedwongen een
onderzoek in te stellen. Op zondag 14 okto
ber wordt er nam ens de schout een onder
zoek ingesteld om negen uur en om tien uur.
Hij had namelijk vernom en dat op deze tijd
stippen kerkdiensten gehouden zouden wor
den. Op deze zondag treft hij echter niets bij
zonders aan bij het kerkje aan de Slootdijk,
evenals op zondag 21 oktober. In het huis bij
de kerk treft hij slechts twee vrouwen aan. O n
derweg naar Slootdijk heeft hij wel de priester
Johannes Heymenberg ontm oet en hem nog
maals op het hart gedrukt de plakkaten van
het H of van Holland na te komen en te ge
hoorzam en. Van de twee bezoeken doet de
schout op 25 oktober verslag aan het H of van
Holland. Hij meldt daarin dat hij in het huis
geen bijeenkomsten heeft waargenomen en
verzekert dan ook dat ‘soodanighe paepsche
godsdienst aldaer n ie t opentlyek in den dorpe
alias Cronenburgh gepleeght wort'. Het huis
aan de Slootdijk wordt slechts bewoond door
een juffrouw die de schout heeft verzocht het
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h o f m ee te de len  wat de ware aard  van dit
huis is, nam elijk  w oonhuis. De bidplaats die
w erd aangetro ffen  kon n ie t gesloten w orden,
om d a t die tevens de doo rgang  is n aa r de
kleer- en turfzolder. V erder vroeg de juffrouw
om  aldaar, sam en m et h aa r b roer, te m ogen
blijven w onen.

T ijdens de vergadering  van de classis Am
sterdam  op  1 april 1658 is ds. Kickius wel te
vreden over de  stand  van zaken op dat m o
m ent, m aar hij is nog  n ie t voldaan. De p red i
kan t deelt m ee dat de schou t in d e rd aad  de
kerkd iensten  aan  de Slootdijk heeft verh in 
derd , m aar dat deze room s-katholieke d ien 
sten nu  beurtelings in an d e re  hu izen  plaats
vinden. Later, in 1659 en 1661 lezen we we
derom  over h e t b innenvallen  van de schou t in
h e t kerkje aan  de Slootdijk. O p  21 mei 1661
bek eu rt hij e r zelfs 40 personen . Dit gaat zo
d o o r to t het jaar 1667. Dan treed t het H of van
H olland  zelf op  en w ordt de H eer van Kro
n en b u rg  gem aand . H iern a  w ordt h e t rustiger.
In  la tere  jaren  w ordt op  diverse classisvergade-
ringen  gem eld  d a t ‘h e t  e r  eer  be tert chin ver-

,  I Qe r g e r t .
Ds. Johannes Kickius overlijdt in 1674,

twee jaar na  de inval van de Fransen. In d it
zelfde jaar w ordt B althasar Bekker (1634-
1698) als p red ikan t bero ep en . Hij heeft een
an d ere  instelling  dan  zijn voorganger. Het
grootste deel van zijn leven wijdt B ekker aan
h e t tegengaan  van de vervolgingen en  b e rech 
ting van m ensen  die van hekserij w orden  be
schuldigd. Sinds h e t a an tred en  van ds. B ekker
wordt in de archieven n iets m eer verm eld
over aank lach ten  tegen de room s-katholieke
godsd ienstoefen ingen . Met h e t vertrek  van de
p red ik an t Kickius lijkt een  einde  gekom en  te
zijn aan de actieve vervolging van de Rooms-
katholieke bevolking van I.oenen .

Vijftig ja a r  later

Bijna 50 jaar la ter w ordt de k e rken raad  van
K oenen nog  eenm aal aangesproken  op  dit o n 
derw erp. O p  7 m ei 1725 kom t er een  b rie f
b in n en  van de classis A m sterdam . H ierin  ver
zoekt de classis te rap p o rte ren  over de
'aanwas clcs P a u sd o m s 'te  K oenen. H elaas is
h e t boek in  h e l a rch ie f op  deze b ladzijden,

hoew el keurig  g eres tau reerd , zeer slech t te le
zen. De volgende vragen zijn aan de kerken 
raad  voorgelegd:
1 H oeveel room se w eeshuizen zijn er, h o e 

veel k inderen  zitten e rop  en  ‘o f  n ie t o n t
d e k t kan w orden o f  d ie  k in d eren  van ei
ders geh a a ld  worden om  ven o lg en s
room s-ka tho liek  te w orden o p g evo ed ’.

2 O f de  room sen  'geen jo n g em a n s perso 
n en  w eien aan te /e l le n  om  m e t  gere fo r
m eerd e  d och teren  te trouwen, in  h e t bij
zo n d e r  d ie  g e ld  h eb b en , o f  een  erfen is te
w achten hebben , o f  / i j  d c /e  doch teren
n ie t  weten te  verleiden en  daarna dreigen
te verlaten als ze  n ie t room s willen wor
den. O f  z ij als / i jg e tro u w d  zijn  d o o r  vleiin-
g e n  o f  gew eld  zo eken  deze  doch teren
Paaps te m aken. O f  zij ook niet. o fschoon
er contracten  g em a a k t zijn  da t d e  k in d e 
ren  G ereform eerd  zo u d en  worden opge
voed, m e t g ew eld  bew erkstelligen da t de
k in d eren  alsnog Paaps w orden o p g e v o e d ’.

3 W aar en  hoeveel o penbare  en heim elijke
(room s-katholieke) scholen  w erden  ge
h o u d en  voor jo n g en s  en  m eisjes om  n ie t
alleen  te le ren  lezen en  schrijven m aar
ook allerlei handw erken  te leren .

4 In hoeverre  ‘h e t ge ta l van paapse kerken
en p a p en  toenam  seder t h e t  jaar W o l en
o f  in d ien  e r  eerd er  reeds een  p a a p  was h ij
n u  n ie t een  capellaaan o f  twee o f  m e e r
hee ft'.

5 H oeveel ‘paapse hu isgezinnen  e r  zijn. zo 
wel in  de  stad ( o f  h e t dorp) als op  h e t
p la tte land '.

6 O f e r enige noem ensw aardige baldad ighe
den  voorgekom en zijn ‘d ie  dooi' h en  g e 
p le e g d  zijn  tegen  d e  g ere fo rm eerd e  kerk
enz o f  h u n  g ez in n en

7 O f ook n ie t ‘al te g ro te  vrijheid g e n o m e n
ivoedt in  het oe fen en  van h u n  g o dsd ienst
op  zondagen  en  op  andere zogenaam de
heilige dagen

8 O f ook an d e re  stukken boven n ie t ver
m eld.

O p 3 juni 1725 besp reek t de kerken raad  deze
vragen. D oor de  slechte leesbaarheid  van de
n o tu len  zijn de  an tw oorden  op deze vragen
helaas n ie t allem aal m eer te reconstrueren .
Wij k en n en  alleen de an tw oorden  op de vra
gen  3, 4 en  5:
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Ad. Art iii. ‘In Loeners/oot wordt reeds ge
ruime tijd een kinderschool gehouden door
een Paaps vrouwspersoon ’.

Ad. Art iv. ‘Nopens de paaps kerk op Sioot-
dijk heeft men veel reden van waarschijnlijk
heid dat deze er niet in het jaar 1651 geweest
is, hoewel hij kort daarna gebouwd is. Nu is
hij sedert enige tijd van een preekstoel voor
zien en de kerk is naderhand vergroot’.

Ad.Art v. ’Onder Loenen zijn ruim 40
huisgezinnen behalve verscheidene halve
huisgezinnen ’.20
De vergadering van de classis Amsterdam en
later die van de (provinciale) synode van Enk-
huizen leggen het antwoord van Loenen naast
zich neer vanwege de ‘kleinheid der vergade
ringen ’. Zij zijn van m ening dat in Loenen
geen verdere maatregelen tegen de rooms
katholieke bevolking nodig zijn. In de latere
geschiedenis van de kerk in Loenen is geen
sprake m eer van actieve vervolging. Wel ko
m en nog enkele schermutselingen voor tus
sen de beide geloofsgemeenschappen, zoals
bijvoorbeeld bij de discussie in de Franse Tijd
over eventuele teruggave aan de rooms
katholieken van het üjdens de reform atie in
gebruik genom en kerkgebouw.

Noten

1 Arie A. Manten, ‘H et woelen van de Roomsch-
gexinden’. In Tijdschrift historische kring  Breu-
kelen. Jaargang 15, n r 3 (septem ber 2000).

2 H et huidige woonhuis Kickenstein aan de Vree-
landseweg herinnert nog aan de vroegere bui
tenplaats met die naam.

3 L.J. van der Heijden, H et kerspel Loenersloot.
U trecht 1913.

4 De bron verm eldt hier het jaartal 1694. ds. Kic-
kius was toen echter reeds 20 jaar overleden.
Aannemelijk is dat deze gebeurtenis in 1649
plaatsvond.

5 Bron: als noot 3.
6 P. Fakkeldij, Historisch cultureel album van de

parochie Sint Ludgerus Loenen (Li.) 1913-
1998. Zeist 1999, pag. 10.

7 Bron: als noot 3.
8 Nederlands Adelsboek  1943-1948, 11' jaargang,

pag. 461 (het geslacht Van Lynden op pag. 458
t /m  497).

9 Dat A lexandrina van Stepraedt als fel rooms
katholiek geldt, blijkt o.m. uit een aantekening
in het archief' van de heerlijkheid Kronenburg.
In dit archief' bevindt zich het gereform eerde
kerkboek, waarin een aantekening voorkomt,
dat de weduwe van Anthonis van Linden een
‘bittere papist’ is. Zij heeft na het sterven van
haar zoon Frans van Lynden in 1657 diens zoon
Anthonius, haar kleinzoon dus, naar Gelder
land gebracht om hem  daar rooms-katholiek te
laten opvoeden, ‘ongeacht ’t accoort van sijn va
der met de kerkenraad’. Bron: H et Utrechts Ar
chief, Archief van de heerlijkheid Kronenburg,
inv. nr. 131. di s. G. van der Most te Abcoude
was /o  vriendelijk mij, via C.J. de Kruijter, deze
aantekening toe te spelen.

10 B. Olde M eierink e.a. (red.), Kastelen en rid
derhofsteden in Utrecht. Stichting Utrechtse
Kastelen 1995, pag. 270.

11 Bron: als noot 3.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Het onlangs afgebroken kerkgebouw aan de

Slootdijk, dat in 1857 is gebouwd, was de opvol
ger van het katholieke (schuil)kerkje uit 1652.

15 Bron: als noot 3.
16 C. Dekker e.a., Geschiedenis van de provincie

Utrecht van 1528-1780, U trecht 1997.
17 Bron: als noot .3.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Handelingen der Brede kerkvergadering te

Loenen 1751 tot 1794. Archief Kerkvoogdij X.
H. Kerk te Loenen.
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Kerken in L oenen, N igtevecht
en V reeland

Kees de K i'uijter

D e G ereform eerden  h eb b en  een  haantje,
d e  L u thersen  h eb b en  een  zwaantje,
d e  R oom sen  h eb b en  een  kruisje
en  d e  M enn isten  een h o u te n  huisje.

Dit rijm pje verklaart op  eenvoudige wij/e de
verschillen tussen de kerken. Je  hoefde  m aar
op de k e rk to ren  te kijken om  gewaar te wor
den  m et welke rich ting  je  te m aken had . M aar
zo eenvoudig  is de w erkelijkheid niet. T ot de
zestiende eeuw  bestond  e r één  christelijke
kerk. D aarna viel de kerk langzam erhand  u it
een in vele afzonderlijke geloofsgem een
schappen . N iettem in  heeft de christelijke
kerk veel invloed (gehad) op  onze kijk op  de
w ereld, onze w aarden en n o rm en , onze m a
n ie r van d enken , van p ra ten , van schrijven en
de in rich ting  van ons leven. N og n ie t zo lang
ge leden  was bijna iedere  N ed erlan d e r lid van
een  kerkgem eenschap . In 1879 was slechts
0,1% van de bev olking onkerkelijk  in de p ro 
vincie U trecht. Pas in de twintigste eeuw  heeft
tie secularisatie toegeslagen. In 1930 was de
onkerkelijkheid  gestegen to t 11,6% en bij de
laatste volkstelling uit 1970 to t 18%. Deze o n t
wikkeling h ee lt zich in de jaren daa rn a  fors
doorgezet.

Dit artikel geeft vanaf de  R eform atie in vo
gelvlucht een  overzicht van de geschiedenis
van de kerken  in L oenen , N igtevecht en V ree
land  in  relatie  to t landelijke ontw ikkelingen.

L utherse  en  Calvinistische R eform atie

L u th erse  R eform atie  - De grootste om w ente
ling in de kerkgeschiedenis is de R eform atie
uit de zestiende eeuw. O p 31 ok tober 1517
sloeg M aarten  L u th e r (1483-1546) 95 stellin
gen op  de d eu r van de  slotkapel van W itten
berg  om  daarm ee een  discussie te o p en en
over de aflaathandel. De opvatting  dat ie

m and  tegen  betaling  een  aflaatbrief kon aan-
schaffen, die bij h e t e in d e  van zijn o f haar le
ven vergeving van zonden  verzekerde, achtte
L u th e r verwerpelijk. De paus en  de keizer ver
w ierpen de opvattingen van L u th e r en  deden
h em  in 1521 in de ban.

Deze gebeurten issen  le idden  tot een
scheuring  in de  toenm alige Room s-Katholieke
Kerk. L u th e r m oest o n d erd u ik en  op h e t slot
de W artburg  bij Eisenach, w aar hij de tijd
d o o rb rach t m et h e t vertalen  van de bijbel in
de landstaal, zodat die toegankelijk  w erd voor
leken. L ater pub licee rd en  L u th e r en  zijn vol
gelingen  verschillende theologische geschrif
ten , w aarin hun  nieuw e visie op  de bijbelse
boodschap  w erd u itgelegd en  toegelicht. De
belangrijkste geschriften  zijn: de G ro te  en de
Kleine C atechism us, alsm ede de Augsburgse
Confessie. D oor de  verspreid ing  van deze ge
schriften  g roeide  de aan h an g  van L uther,
vooral in de D uitse landen  en  in Scandinavië,
m aar ook elders in h e t toenm alige E uropa.
O ok in ons land  o n ts to n d en  lu therse  gem een
ten , die sam en een landelijke kerk vorm den
o n d e r  de naam  Evangelisch-Lutherse Kerk.

Calvinistische R eform atie  - In  1536, twintig
jaar na  de 95 ste llingen van L u ther, pub liceer
de Johannes Calvijn (1509- 1564) zijn boek de
In s titu tie  o f  O nderw ijzing  in  d e  Christelijke
G odsdienst, een  h an d b o ek  over de lee r van
de kerk. D oor dit boek  en  enkele  an d ere  ge
schriften  kwam ook Calvijn in conflict m et de
R oom s-Katholieke Kerk. Hij trad  in de voet
sporen  van de Frans-Zwitserse hervo rm er Wil
lem  Farel (1489-1565), die in 1535 na  een
bee ldensto rm  en  h e t afschaffen van de mis de
kerkhervorm ing  in G enève had  w eten d o o r te
voeren.

V anaf 1536 w erkten Farel en  Calvijn sa
m en om  de bevolking te w innen voor de Re
form atie. Calvijn ontw ierp  een  kerkorde , de
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/V  Grote kerk  in Loenen, 1650. Gepubliceerd in  ‘N ederlandsche O utheeden en Gezigten ’ mei als bij
schrift: ‘De kerk  en toren van h e t vermakelyke dorp Loenen, zynde deeze toren van een geweldige hoogte,
d ie zich een m enigte van mylen ver laet zien; zy  h ee ft het ongeluk gehad, eenige ja ren  geleden, door cie
blixem  in brand te raken, doch door de wakkerheit der Inw oonders tydiggeblust. ’

Kerkelijke Ordinanties. Daarin onderscheidde
hij vier kerkelijke ambten: predikanten, doc
toren, ouderlingen en diakenen. Predikanten
en doctoren zorgden voor het theologisch on
derwijs en het aantrekken van predikanten.
Predikanten en ouderlingen zorgden samen
voor het besturen van de kerk en het uitoefe
nen van de tucht. Diakenen kregen als be
langrijkste taak de armenzorg. Ook in ons
land ontstonden calvinistische gem eenten,
die voor wat betreft hun organisatie terug
gaan op de door Calvijn opgestelde kerkorde.
Samen vormden die gem eenten de N eder
duitse Gereform eerde Kerk, sinds 1816 de Ne
derlandse Hervormde Kerk geheten.

De katholieken

Rooms-Katholieke schuilkerk - De rooms-
katho-lieken van Loenen, Loenersloot, Vree
land en Baambrugge kwamen gedurende de

periode 1578 tot 1652 bijeen op een afgele
gen plek, namelijk in het Huis H et H onderd
(huidig adres: H onderdsche Laantje 4 te
Nieuwer Ter Aa). In die tijd sprak m en over
het ‘Papenessie het nestje van de rooms
katholieken. Uit de acta van de gereform eer
de classis Amsterdam blijkt, dat zich daar in
1648 een priester ophield, Engelbertus van
Sevenhuizen, een Benedictijner monnik. In
de notulen wordt hij aangeduid als 'den paep
op 't honden '. Op 3 oktober 1651 overleed
Van Sevenhuizen. Waarschijnlijk maakte zijn
overlijden de weg vrij voor het zoeken naar
een nieuw onderkom en voor de roomse gods
dienstoefeningen. De heren van Kronenburg
bleven na de kerkhervorming in 1578 de
rooms-katholieke godsdienst trouw. Begin ze
ventiende eeuw is Anthonv van Lynden (ovl.
1626) heer van Kronenburg. Zijn vrouw
Alexandrina van Stepraedt, die hem  lange tijd
overleeft, bleef de rooms-katholieke bevolking
in Loenen en Loenersloot daadwerkelijk steu-
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nen . In 1652 liet /ij aan de Slootdijk een  klei
ne  (schuil)kerk  bouw en. Deze kerk is afge-
bee ld  op twee aquarellen  uit 1S00, die e igen
dom  zijn van de R.K. Paroch ie  I.oenen.

Kerk in  L oenersloo t - In  de Franse T ijd (1795-
1813) o n ts tond  een discussie over de vraag, o f
de G rote kerk  in P o en en  m oest w orden terug
gegeven aan de room s-katholieke bevolking.
De afloop is bekend: na veel heen  en w eer ge
schrijf b lee f h e t kerkgebouw  in h an d en  van
de hervorm de gem eente . Sinds die tijd wer
den  alle bestaande kerkelijke g ro ep erin g en
gelijk behande ld . O ok de room s-katholieken
k onden  hun  godsd ienst w eer open lijk  belij
den . Deze ing rijpende verandering  m aakte
h e t mogelijk een  kerk te bouw en, d ie  ook ui
terlijk het aanzien  van een  kerkgebouw  had.
Pas veel la ter on ts to n d  behoefte  aan een  g ro 
tere  kerk. In  1857 kon in P oeners loo t de n ieu 
we neogotische kerk in  gebru ik  w orden geno 
m en. Deze zaalkerk bevatte 450 zitplaatsen en
kreeg als pa troonhe ilige  M aria van de  berg
C arm el. O p 18 novem ber 1962 werd de kerk
wegens bouw valligheid gesloten. A ch tereen

volgens kreeg h e t gebouw  diverse bestem m in
gen, o n d e r an d ere  T extielfabriek  T rium ph  en
N ederlands P abo ra to rium  voor F ilm techniek.
In de jaren  negen tig  van de twintigste eeuw
w erden  kerk, pastorie en  g ro n d  aangekoch t
d o o r de gem een te  P oenen . H e t kerkgebouw
is in  2000 gesloopt.

K erk en schoo l in  L o enen -dorp  (1962-
h e d e n )  - Tussen 1962 en 1964 kerk ten  de
room s-katholieken in h e t Sint Josephgebouw
aan de Rijksstraatweg in P oenen . Dit gebouw,
gesitueerd  op de plaats waar nu  m akelaardij
De C om pagnie is gevestigd, d eed  al decenn ia
lang d ienst als een  soort on tm oetingscen 
trum , w aar de R.K. fanfare, diverse ko ren  en
toneelveren ig ingen  oefenden  en u itvoeringen
verzorgden. Tevens w erden e r lezingen, fancy-
fairs en  vergaderingen  geh o u d en . In  1964
w erd de hu id ige kerk aan de Prinses M argriet-
straat ingewijd. T ot op de dag  van vandaag
vorm en de Sint Pudgeruskerk  en  de daarnaast
gebouw de P udgerusschool h e t cen trum  van
de activiteiten van de room s-katholieken in
onze om geving.1

wsmsmÊWgm
Vreeland Gezicht op de

.fied, Herv. Kerk. Achterzijde

mmf ' i 1in I'èh iy . 'iff
m m ? - . ■<*
'k a : g - . ;  , # j-M

F-

ikfciI $

Ï S a . :m8

Het kerkgebouw van de Hervormde gemeente in Vreeland, omstreeks 1910. Coll.: W. Mooi],
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Klooster in Loenen - Omstreeks 1900 werd de
heer M.J. Ameschot eigenaar van het huis
Beek en Hoff in de Dorpsstraat, dat thans in
gebruik is als gem eentehuis. Na zijn overlij
den in 1936 ging het huis over in handen van
zijn dochter Marie H enriëtte, die non was ge
worden. Zij schonk haar bezittingen aan het
klooster van haar congregatie: de zusters
Franciscanessen. De congregatie besloot er
een klooster voor bejaarde nonnen van te ma
ken, een soort verzorgingshuis. Dit klooster
kreeg de naam Mater Dei (M oeder Gods).
Aan de rechterkant van het huis heeft men
een kapel laten aanbouwen.2

In februari 1938 kwamen de zusters uit
Noordwijk aan Zee. Op 29 novem ber van dat
jaar werd de nieuw gebouwde kapel in ge
bruik genom en. De plechtige inwijding van
het klooster vond plaats op 19 februari 1939.
Eind april 1944 werd als geschenk aan de zus
ters in de tuin een Mariabeeld in een nis ge
plaatst. Enkele m aanden later werd door de
heer Van Seum eren uit U trecht de grot in de
tuin gebouwd. Familie van één van de zusters
heeft toen het beeld Maria van Lourdes ge
schonken.3

Doopsgezinden in de M ennistenhemel

H et gebied tussen Nieuwersluis en Breukelen
werd in het begin van de achttiende eeuw de
M ennistenhem el genoemd. Op de buiten
plaatsen woonden veel doopsgezinden of
M ennonieten. Om dat de bom en van de
straatweg elkaar met de kruinen raakten, le
ken ze op een hemelgewelf. Zo is de naam
M ennistenhemel ontstaan. In die tijd was de
buitenplaats Over H olland  in het bezit van de
doopsgezinde Willem Straalman, die ook heer
van Ruwiel was en bo tendien  de buitenplaat
sen Vijverhof en Sterreschans in zijn bezit
had. Waarschijnlijk waren de meeste bewo
ners Amsterdamse kooplieden en lid van de
Doopsgezinde gem eente in de hoofdstad.

Doopsgezinden in ons land zijn volgelin
gen van M enno Simons (1496-1561), voortge
komen uit een brede stroming van wederdo
pers, die de volwassendoop aanhangen. Voor
al in het begin tan  de doperse beweging leef
de men in de verwachting van het komende

Koninkrijk Gods. Sommige wederdopers heb
ben dit in 1535 met geweld trachten te verwe
zenlijken in Münster. M enno Simonsz wees
geweld af en deze geweldadige actie in het bij
zonder. Hij gaf richtlijnen voor het leven in
zijn belangrijkste werk, Fundam ent des Chris-
telijcken Leers, waarmee hij leiderschap ver
wierf. Vanwege hun radicale gedrag werden
zij, ook in ons land, in de gaten gehouden en
soms vervolgd. De doopsgezinden werden, net
als alle andere kerkelijke groepen buiten de
officiële kerk, tot aan de Franse tijd gehin
derd en soms vervolgd. De radicale gebeurte
nissen in M ünster zijn hen nog lang ten on
rechte nagedragen. Uit de archieven weten
we, dat in het m idden van de zestiende eeuw
ook in Vreeland wederdopers of herdopers
woonden.4 De huidige doopsgezinde gem een
ten vormen sinds 1811 samen de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit.

Evangelisch-Lutherse gem eente in Loenen

Vanaf de zestiende eeuw ontstonden Lutherse
gem eenten in ons land. De oudste gem eente
is die van W oerden; zij dateert van omstreeks
1564. Lutherse gem eenten maken deel uit
van het kerkgenootschap, dat bekend staat
onder de officiële naam Evangelisch-Lutherse
Kerk in he t Koninkrijk der Nederlanden. H et
is één van de kleinere kerkgenootschappen in
ons land. Toch is het lutheranism e wijd ver
spreid. In alle werelddelen bestaan Lutherse
kerken: ze zijn verenigd in de Lutherse We
reldfederatie. Bij deze organisatie zijn m eer
dan 60 landskerken aangesloten, m et in totaal
ongeveer 50 miljoen leden.

In Loenen is pas omstreeks 1820 een
Lutherse gem eente ontstaan. Dit hield ver
band m et de komst van Duitse arbeiders naar
de glasfabriek op O ud Over. Door de groei
van het aantal Lutheranen ontstond de moge
lijkheid zo nu en dan een predikant van el
ders uit te nodigen. Enkele jaren later vormde
m en een eigen gem eente, die haar leden ook
betrok uit Breukelen, Vreeland en Baambrug-
ge. Een afvaardiging van deze Lutheranen
ging in 1827 op bezoek bij de Lutherse predi
kant in Uitrecht met de vraag of zij beschouwd
m ochten worden als een filiaal-gemeente van
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De Gereformeerde kerk in Vreeland, omstreeks 1910. (Coll.: W. Mooij.)

Utrecht. Dit werd toegestaan en koninklijk
goedgekeurd (koninklijk besluit van 12 de
cem ber 1827).

De gem eente had geen kerkgebouw no
dig, om dat de kerkenraad van de Hervormde
gem eente haar gastvrijheid bood in de Grote
kerk. Deze situatie bleef m eer dan een eeuw
gehandhaafd, in die zin, dat jaarlijks in de pe
riode van Pasen tot en m et oktober eenmaal
per m aand in het hervormde kerkgebouw een
lutherse kerkdienst werd gehouden. De ge
m eente in Loenen is echter nooit uitgegroeid
tot een zelfstandige gem eente van een be
hoorlijke omvang. In het jaarverslag van de
Evangelisch-Lutherse Kerk van 1934-1935
werd gemeld, dat de gem eente in Loenen
moest omzien naar een nieuwe gelegenheid
voor het houden van kerkdiensten, daar de
Hervormde gem eente, ‘na m eer dan 100-

ja rige vergunning’, het kerkgebouw niet m eer
beschikbaar wilde stellen. Enige tijd later wer
den de lutherse diensten voortgezet in de
Lutherkapel in Zuilen. Daarmee kwam defini
tief een einde aan het bestaan van de Loenen-
se Evangelisch-Lutherse gem eente.0

Calvinistische gem eenten in N ederland

In de zestiende eeuw ontstonden ook vele cal
vinistische gem eenten in ons land. Veel
rooms-katholieke parochies gingen over naar
de Nederduitse G ereform eerde Kerk. Deze
overgang had naast een religieuze ook een
politieke oorzaak. H et was het gevolg van de
opstand tegen Spanje.

Na verovering van steden door het leger
van de prins van Oranje, gingen de rooms
katholieke parochies over tot het protestantis
me. De leden van de parochies m aakten deze
snelle omwenteling meestal niet mee. Zij heb
ben de eerste tijd de kat uit de boom geke
ken. Zo bleven nog lange tijd roomse feesten
gehandhaafd en ook allerlei vormen van ont
spanning zoals kermissen en kroegbezoek.
Wat de priesters en pastoors betreft: sommi
gen vluchtten naar Zuid-Nederland of Duits
land, anderen gingen moeiteloos over. De
classicale vergaderingen van de nieuwe Ne
derduitse G ereform eerde Kerk gingen daar
aanvankelijk soepel mee om. Zij gedoogden
nog lange tijd vele gewoonten uit de tijd voor
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de kerkhervorm ing, op voorw aarde d a t de
pastoors b ere id  w aren een  m inim ale oplei
d ing  te volgen en  (voor zover van toepassing)
bere id  w aren h u n  co n cub inaa t om  te zetten
in een  wettig huwelijk.

Na 1600 w erd de toenm alige G erefor
m eerde  Kerk langzam erhand  de bevoorrech te
kerk, wat wil zeggen d a t de gere fo rm eerde  re
ligie de enige toegela ten  open b are  godsd ienst
was. A lleen leden  van deze kerk kw am en in
aanm erk ing  voor ben o em in g  in overheids
functies. O ok be tek en d e  het, d a t de overheid
garan t stond  voor de trak tem en ten  van gere
fo rm eerde  p red ikan ten , en dus n ie t voor de
betaling  van de trak tem en ten  aan geestelijken
van an d e re  kerken. Deze an d e re  kerkgenoo t
schappen  w erden  m eestal wel ge to lereerd ,
m aar ze m oesten  zich dan  wel koest ho u d en .

G ereform eerde Kerk. Loeren a/d.Vecht.
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D e G ere fo rm eerd e  ke rk  in  k o e n e n , om streeks 1930.
(Coll. It. M ooij.)

Calvinisten in  L oenen , N igtevecht
en  V reeland

In 1578 koos A m sterdam  voor de  prins van
O ran je  en  daarm ee  ook voor h e t pro testan tis
me. In dat jaar werd de classis A m sterdam  van
de toenm alige N ederdu itse  G erefo rm eerde
Kerk ingesteld. V anuit deze classis w erd d ru k
uitgeoefend  op om rin g en d e  kerken , vooral in
H olland , m aar ook in de  g rensstreek  tussen
U trech t en H olland , om  eveneens to t de Ge
re fo rm eerde  Kerk over te gaan. De kerk in
L oenen  volgde A m sterdam  nog  in  datzelfde
jaar. Zij w erd om  red en en , die sam enh ingen
m et de p a tronaa tsrech ten , ingedee ld  bij de
classis A m sterdam .

De overgang g ing gepaard  m et een  zuive
ring  van h e t in te rieu r van h e t kerkgebouw . De
room se a lta ren  en  beelden  w erden u it de kerk
verw ijderd. O ok de glas-in-loodram en, w aarop
heiligen  w aren afgebeeld, w erden  vernield.
De kerk  m oest in  1579 grote som m en geld u it
geven om  de kerk w eer g lasdicht te m aken.
De oud e  doopvon t is in de V echt te rech tgeko 
m en. L ater is deze opgevist en  geplaa tst in de
tu in  van h e t voorm alige k looster M ater Dei
(thans g em een tehu is). T hans staat de  do o p 
vont w eer op zijn oude  plaats in de hervorm 
de kerk.

De kerk van N igtevecht ging in 1580 over
tot het pro testan tism e. In dat jaar was Hessel
I le lm duyn  Robbertsz. daar neerges treken  als
pastoor, m aar in korte tijd m aakte hij de over
stap n aar het p red ikan tschap . De kerk van
V reeland  ging in 1585 over n aar de  R eform a
tie. De eerste p red ik an t was W illem Aegydius,
die e r  to t 1593 bleef. De beide laatste kerken
b eh o o rd en  to t de classis A m ersfoort van de
N ederdu itse  G erefo rm eerde  Kerk.'

N ieuwersluis

Nieuw ersluis heeft korte  tijd een  eigen h e r
vorm de (toen  gerefo rm eerde) gem een te  ge
had. In 1672, toen  de F ransen ons lan d  bezet
ten , lag e r  een  g roo t garn izoen  in de vesting
N ieuwersluis. Vele m ilitairen  h ad d en  hu n  ge
z innen  ook m eegenom en . In  d ie  tijd w aren er
zoveel leden , dat N ieuw ersluis to t een  zelf
standige gem een te  w erd verheven. De ge-
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m eente kreeg een eigen kerkenraad, predi
kant en schoolmeester. Als predikant werd be
roepen Frans Coenen, die toen predikant was
bij de Hollandse gem eente te Smyrna in Klein
Azië.

Er heeft ook een kerkgebouw gestaan, dat
later in 1703 is verbouwd tot het Gemeen-
landshuis. Voordien was er al een einde geko
m en aan het zelfstandige bestaan van de ge
m eente te Nieuwersluis. De vesting werd min
der gebruikt, toen het oorlogsgevaar was afge
nom en. Toen de predikant Coenen in 1689
stierf, trokken de Staten van U trecht he t pre-
dikantssalaris weer in. De nog overgebleven
36 leden werden in decem ber 1689 bij de ge
m eente van Loenen gevoegd. Daarmee was
een einde gekom en aan het korte bestaan van
de gem eente in Nieuwersluis.

De synode van D ordrecht en
het Algemeen Reglement van 1816

De synode van Dordt - Een belangrijke fase in
de ontwikkeling van de toenmalige gerefor
m eerde godsdienst was de totstandkom ing
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1661)
en de Heidelbergse Catechismus (1563). De
synode, die op initiatief van de Staten-
Generaal in 1618 en 1619 te D ordrecht bijeen
kwam, vormde daarop een vervolg. Tijdens de
vergaderingen van deze synode werden drie
belangrijke besluiten genom en:

1 een nieuwe bijbelvertaling te laten sa
menstellen (kwam gereed in 1637 en
staat bekend als de Statenvertaling),

2 een nieuwe kerkorde vast te stellen (de
Dordtse Kerkorde van 1619) en

3 de gereform eerde leer af te bakenen
door vaststelling van de Dordtse Leerre
gels. De vaststelling van de leerregels was
een gevolg van een theologisch conflict,
dat in 1604 aan de universiteit van Lei
den was ontstaan tussen de hoogleraren
Jacobus Arminius (1560-1609) en Francis-
cus Gomarus (1563-1641). Dit theologi
sche conflict moest door de synode wor
den beslecht. Zij koos voor de visie van
de contra-rem onstranten. De rem on
strantse leer werd veroordeeld door aan

vaarding van de Vijf artikelen tegen de
remonstranten, de Dordtse Leerregels.

De steden en dorpen in de classis Amsterdam
waren op één uitzondering na contrarem on
strants. Die uitzondering was Loenen, waar ds.
Herm annus M ontanus vanaf 1609 predikant
was. Deze predikant is in 1619 afgezet om zijn
rem onstrantse gevoelens. Hij beweerde, dat er
geen erfzonde bestond en dat de mens bij
machte zou zijn volmaakt te leven. Dat
strookte niet m et de opvattingen van de con
tra-rem onstranten.

H et A lgem een Reglem ent van 1816 - Na de
Franse Tijd heeft koning Willem I het bestuur
van de kerk grondig herzien. H et .Algemeen
Reglement voor de Nederlandse Hervormde
Kerk, dat in 1816 werd aanvaard, gaf de kerk
een nieuwe naam  en een van bovenaf geleide
bestuursvorm m et veel invloed van de over
heid. Kerkelijke vergaderingen konden zich
in de nieuwe organisatie niet m eer uitspreken
over leergeschillen. De nieuwe bestuursvorm
was doelmatig, m aar zij stond heel ver af van
de veel dem ocratischer organisatie, zoals die
was geregeld in de Dordtse kerkorde van
1619. De nieuwe bestuursorganisatie was één
van de redenen voor de latere moeilijkheden,
die leidden tot het ontstaan van nieuwe kerk
verbanden. H et Algemeen Reglement heeft
gegolden tot 1951, toen de synode van de Ne
derlandse Hervormde Kerk een nieuwe belij
dende kerkorde aanvaardde.

Afsplitsingen (1834 en 1886)

Afscheiding  - In de negentiende eeuw splits
ten twee groepen zich af van de Nederlandse
Hervorm de Kerk: in 1834 waren dat de afge
scheidenen en in 1886 de dolerenden. De Af
scheiding van 1834 begon in Ulrum, waar ds.
H endrik de Cock hervormd predikant was. De
afgescheidenen wilden zich houden aan de
klassieke uitleg van de bijbel en terugkeren
naar de organisatie en de leer van de oude
Nederduitse Gereform eerde Kerk: de leus was
dan ook: ‘terug naar D ordt’, naar de Dordtse
kerkorde uit 1619 en naar de oude belijdenis
geschriften.
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D oleantie  - De tw eede afsplitsing o n d e r de
naam  D oleantie  kwam in 1886 to t stand, na
d a t jaren lang  was g ep ro b eerd  de kerk  van b in 
n e n u it te hervorm en. O ok h ie r ging h e t om
dezelfde p rincipes als bij de  vorige afsplitsing.
De le ider van deze g roep  was dr. A braham
Kuyper (1837-1920). Kuyper wist in 1892 de
d o le ren d en  en  h e t groo tste  deel van afge
scheidenen  te verenigen to t de G erefonneer-
cle K erken  in  N ederland, die zich beschouw 
d en  als de  wettige voortzetting  van de oude
N ederduitse  G erefo rm eerde  Kerk u it de tijd
van de R epubliek (vóór 1795).

G erefo rm eerde  kerken  in N igtevecht,
L o en en  en  V reeland

De gerefo rm eerde  kerken op h e t huid ige
g ro ndgeb ied  van L oenen  zijn on tstaan uit de
trad itie  van de D oleantie van 1886. W aar
schijnlijk n iet om dat de hervorm de g em een 
ten h ie r zo vrijzinnig w aren, m aar m ee r u it be
w ondering  voor A braham  Kuyper, de grote
le ider van de g e re fo rm eerden . Kuyper was
h o o fd red ac teu r van h e t landelijke dagblad  D e
S ta n d a a rd , o p r ic h te r  van de  A nti-
R evoluüonaire Partij (de oudste politieke p a r
tij in ons land ), stich ter van de Vrije Universi-
te it en le ider van de D oleantie-bew eging. Van
1901-1905 gaf hij als m in ister-presiden t lei
d ing  aan  een  rechtse coalitie.

Als eerste o n ts tond  in 1888 de G erefor
m eerde  kerk van N igtevecht, d ie in de begin
jaren, vanwege h e t kleine aan ta l leden , een
com binatie  vorm de m et de G erefo rm eerde
kerk  van N ed erh o rst d en  Berg. Sam en w aren
zij in staat een  p red ik an t te b e ro ep en . De ker
ken in L oenen  en  V reeland  zijn in h e t begin
van 1891 vrijwel tegelijkertijd  ontstaan . O ok
deze twee kerken  vorm den  in  de beg in jaren
een  com binatie  voor h e t b e ro ep en  van een
pred ikan t. De eerste ja ren  besch ik ten  zij over
één  kerkgebouw , dat was gebouw d tussen Loe
n en  en V reeland  aan de  voorm alige L oender-
veense sluis op O ud  Over. H e t kerkje bestaat
nog  steeds en  is nu  in gebru ik  als w oonhuis
(hu id ig  adres: O ud  O ver 80). Al spoedig
bouw den de  gere fo rm eerd en  in V reeland  een
eigen  kerkgebouw , d a t in de  nach t van 26 op

27 novem ber 1905 is afgebrand . Een ja a r  la
te r k onden  zij een  nieuw  kerkgebouw ' in ge
bru ik  nem en , d a t is on tw orpen  d o o r h e t ge
m een telid  C.A. L ion G achet (1864-1945), a r
ch itec t en  k unstenaar te  V reeland .9 De gere
fo rm eerd en  van L oenen  nam en  in 1923 aan
de D orpsstraat een  nieuw  kerkgebouw' in ge
b ru ik ."1

Sam en op  W eg in N igtevecht
en  V reeland

De synoden van de N ederlandse  H ervorm de
Kerk en  de G erefo rm eerde  K erken in N eder
land  bevinden zich al lange tijd in een  proces
van vereniging. In 1990 sloot de Evangelisch-
L utherse  Kerk zich h ierb ij aan. H et streven is
g erich t op  vereniging van de drie kerken tot
één  pro testan tse  kerk. Dit Sam en op Weg-
proces m aakt h e t m ogelijk, d a t plaatselijke ge
m een ten  van deze kerken een  federa tie f ver
band  aangaan. In L oenen  kwam N igtevecht
als eerste over de brug: de Sam en op Weg-
gem een te  van hervo rm den  en  g e refo rm eer
den  bestaat d aar al sinds 1979. De leden  van
deze gem een te  kom en  sam en in de dorps-

De kerk van de O ud Gereformeerde g em een te  te
Loenen, omstreeks 1955. (Coll. W. Mooij.)

T\ 'E 92e jrg. 9004 89



kerk. H et gereform eerde kerkgebouw is ver
kocht. In Vreeland bestaat de federatie vanaf
1996. Ook hier wordt de gem eente een Sa
m en op Weg-gemeente genoem d. H et kerkge
bouw van de gereform eerden is in m aart 2002
via een advertentie te koop of te huur aange
boden aan een groepering, die het gebouw
zal gebruiken voor he t houden van kerkdien
sten.

De gereform eerde kerk vrijgemaakt
en de O ud G ereform eerde G em eente
te Loenen

Gereformeerde kerk vrijgemaakt - De landelij
ke scheuring, die in de Tweede W ereldoorlog
in de G ereform eerde Kerken in N ederland
plaatsvond, had ook in Loenen gevolgen. Een
deel van de G ereform eerde kerk splitste zich
af en vormde vanaf die tijd de Gereform eerde
kerk vrijgemaakt. De leden van deze kerk, die
uit Loenen en omliggende dorpen (Abcoude,
inch Baambrugge, N ederhorst den Berg, Nig-

tevecht en Vreeland) komen, houden hun
kerkdiensten in de voormalige garage Securi
tas aan de Rijksstraatweg.

O ud G ereformeerde gem een te  - Reeds voor
de Tweede W ereldoorlog bestond in Loenen
een (aanvankelijk hervormde) richtingsevan-
gelisatie. De leden van deze groep, die zich
het beste thuisvoelen bij een bevindelijk-gere-
form eerde geloofsbeleving, kwamen bijeen in
Ons Huis op O ud Over. Dirk van Leeuwen
(1889-1952), afkomstig uit de Christelijke Ge
reform eerde kerk van Alphen aan den Rijn,
sloot zich bij deze groep aan. Op 11 decem
ber 1942 werd hij door de christelijk gerefor
m eerde predikant E. du Marchie van Voort-
huijsen tot voorganger bevestigd.

Van Leeuwen en zijn groep zochten con
tact m et de groep O ud Gereform eerde Ge
m eenten, waarvan ds. W.H. Blaak (1871-1957)
toen de leidende figuur was. In 1945 werden
zij tot dit kerkverband toegelaten. Op 23 okto
ber 1946 volgde de bevestiging van Van Leeu
wen tot predikant. Hij vertrok in 1950 vertrok
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Pastorie en kerk van de Room s-katholiekeparochie te Loenen, omstreeks 1965. Go//.: W. Mooij.
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n aar Sint P h ilip sland .11 N adien heeft de ge
m een te  in L oenen  geen  eigen  p red ik an t m eer
gehad. Sinds 1952 beschikt de gem een te  over
een  eigen kerkgebouw  aan de K oningin Wil-
helm inaw eg. M eestal w orden e r leesd iensten
geh o u d en . Deze d iensten , w aarin p rek en  wor
den  voorgelezen, staan o n d e r  le id ing  van één
van de o u d erlingen . Soms gaat een  p red ik an t
u it h e t kerkverband  voor, m aar dan  in een
doordew eekse dienst.

C onclusie

In alle d rie  d o rp en  van de huid ige gem een te
L oenen  is de H ervorm de kerk de grootste
kerkgem eenschap . In  tegenstelling  to t de h e r
vorm de g em een ten  in N igtevecht en  V ree
land , kan de gem een te  in L oenen  m in  of
m eer gerek en d  w orden  tot de  o rth o d o x e  stro
m ing in de N ederlandse  H ervorm de Kerk, de
gerefo rm eerde  bondsrich ting . De gerefo r
m eerde  kerken  in de d o rp en  zijn betrekkelijk
klein gebleven. In  N igtevecht en  V reeland  zijn
zij sam engegaan m et de hervorm de gem een 
ten . O ok liet room s-katholieke deel van de be
volking is to t opzichte van de hervo rm den  een
m in d erh e id  gebleven. De laatste decenn ia
n eem t de bu itenkerkelijkheid  toe. Dit beeld
wijkt n ie t a f van de kerkelijke ontw ikkelingen
in de rest van ons land.
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Fort Spion, schakel in de W aterlinie
Dolf Koen

Ongeveer tien jaargeleden heeft de Utrecht
se Fortenstichting fort Spion verworven. Dit
militaire verdedigingswerk uit het midden van
de negentiende eeuw ligt aan de Bloklaan,
even ten zuiden van Loenen. De Gemeente
Waterleidingen Amsterdam heeft het fort in
erfpacht uitgegeven aan de Fortenstichting.
Als tegenprestatie moet de stichting binnen
vijf jaar overgaan tot restauratie van de fort-
brug, het wachthuis en de fortwachterswo-
ning. Bovendien moet de stichting een klein
schalige recreatieve voorziening realiseren.
Uiteindelijk zal de Stichting Wandel- en Fiets-
forten het fort exploiteren als overnach tings-
plek voor fietsers en wandelaars.

Fort Spion maakt deel uit van de Nieuwe Hol
landse W aterlinie (N.H.W.). Deze verdedi
gingslinie is aangelegd tussen 1815-1885 en
fungeerde - m et de nodige aanpassingen - tot
1940 als een van de hoofdverdedigingslinies
van ons land.

De circa tachtig kilom eter lange verdedi
gingslinie lag tussen de Zuiderzee in het noor
den en de grote rivieren in het zuiden. Daar
mee was de toegang tot het dichtbevolkte en
welvarende westelijke gedeelte van ons land
afgegrendeld tegen een uit het oosten opruk
kende vijand. De waterlinie vormde tevens de
operatiebasis voor het daarbuiten optredende
Veldleger. Uiteindelijk omvatte de N.H.W. 68
verdedigingswerken, honderden  betonwerken
en een omvangrijk inundatiestelsel. Zoals de
naam al aangeeft, steunde de N.H.W. in be
langrijke mate op dat inundatiestelsel. Dank
zij onderwaterzettingen of natuurlijke water
vlakten zou een vijandelijk leger m et troepen,
paarden, kanonnen en voertuigen onvermij
delijk vastlopen. Hooggelegen dijken, wegen,
stroomruggen, maar ook rivieren en kanalen,
de zogenaamde accessen die de inundatiege-
bieden doorkruisten, werden daarbij afgeslo
ten door verdedigingswerken.

Loosdrechtse Plassen

Binnen het inundatiestelsel van de waterlinie
nam en de Loosdrechtse Plassen een bijzonde
re plaats in. Deze zijn echter geen militaire
voorzieningen, maar het resultaat van een
langdurig en systematisch ontveningsproces,
dat in het begin van de zeventiende eeuw is
begonnen.

Ten behoeve van de turfwinning voor in
dustrie en huisbrand voor de grote steden,
heeft m en enkele eeuwen lang veen onder
het maaiveld uitgegraven. Daarop ontstonden
als gevolg van de hoge grondwaterstand, die
pe, m et water gevulde putten (petgaten) en
sloten (trekgaten). Niet-uitgegraven stroken
land bleven in gebruik om het veen te drogen
(legakkers). Overheidsmaatregelen om de
putten  te dichten en landverlies tegen te
gaan, hadden geen resultaat. Als gevolg van
erosie en afkalving door het water, verdwenen
dan ook in de loop van de achttiende eeuw en
vroege negentiende eeuw de smalle legakkers.
Zodoende ontstonden op de lange duur uit
gebreide, aaneengesloten plassen. Slechts en
kele brede kaden, zoals de huidige Bloklaan,
bleven behouden. Deze vorm den vanouds te
vens de enige landverbindingen door het ge
bied.

Hoewel de Loosdrechtse Plassen dus geen
functie als inundatiegebied hadden, konden
ze in oorlogstijd uiteraard wel als zodanig fun
geren. Reeds in de Franse bezettingsperiode
(1795-1813) kwamen de eerste verdedigings
werken in dit gebied tot stand. Ze werden
aangelegd m et het oog op een eventuele Prui
sische inval. Aan weerszijden van de Bloklaan,
ongeveer 650 m eter ten westen van het huidi
ge fort Spion, legde men in 1804 twee eenvou
dige batterijen aan. Ook de uit 1673 dateren
de (en in 1745-1746 uitgebreide) vesting
Nieuwersluis maakte deel uit van deze verster
kingen.
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N a h e t herste l van de N ederlandse  onaf
hankelijkheid  (1813) w erd h e t gebied  - de
plassen had d en  zich inm iddels aanzienlijk uit-
gebre id  - ingepast in h e t inundatiestelsel van
de w aterlinie. A nders dan  in de overige delen
van de linie, speelden  onzekere fac to ren  als
p erioden  van d roog te  en de daarm ee sam en
h an g en d e  lage standen  van oppervlaktew ate
ren , in h e t plassengebied  geen  enkele  rol. H e t
w ater vorm de im m ers r en soort p e rm an en t
inun d a tie te rre in . A lleen strenge vorst kon de
effectiviteit van deze form idabele  h indern is
ten ie t doen . De drie  accessen (toegangen) in
h e t L oosdrech tse  p lassengebied  w erden in de
periode  1844-1850 d o o r k leine forten  (redou-
ten) van h e t type dijk-accespost afgesloten.
D oor h u n  beperk te  om vang en  functie  h ad 
d en  ze een  geringe bezetting  en  bew apening.
Fort Kijkuit sloot de K ortenhoefse Zuwe (de
hu id ige provinciale weg H ilversum -V reeland)

af, fo rt Spion de Bloklaan, terwijl fo rt T ienho-
ven de  T ienhovensche Kade (hu id ige Nieuwe-
weg) en h e t naastgelegen T ienhovensch  Ka
naal afg rendelde. De ta n  oost n aar west lo
pen d e  A lam brechts- en  D rechtkade w aren
voor tro ep en  n agenoeg  ontoegankelijk ; h ie r
w aren geen  fo rten  nodig . De bouw geschiede
nis, in rich ting , bezetting  en  bew apening van
de g enoem de  verdedigingsw erken is vrijwel
identiek .

R edou te  op  de Bloklaan

In tegenstelling  to t de twee ba tte rijen  op de
B loklaan u it 1804, die inm iddels bu iten  ge
bru ik  w aren gesteld, was h e t nieuw e fo rt Spi
on  aan de ran d  van de L oosdrechtse Plassen
gepro jec teerd . O m geven d o o r w ater bood  h e t
be te re  verdedigingsm ogelijkheden. De func-

H et gebied ter weerszijden van de Bloklaan, 1734. Beneden de rivier de Drecht. De ontvellingen (rechts
boven) zijn nog in volle gang. (Coll. Rijksarchief Utrecht, Top. Atlas 175.)
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Fort Spion w et verschansingen; rechts de rider de
Drecht. Ca. 1925.
(Foto: Sectie Luchtmacht Historie.)

tie van het fort bestond uit de afsluiting van
de Bloklaan. Hoewel de officiële naam Redou
te op de Bloklaan luidde, b leef de oorspron
kelijke en veel m eer tot de verbeelding spre
kende benam ing fo rt Spion  to t op heden in
gebruik. De aanleg van he t fort duurde van
1844-1847. De lange bouwduur was een ge
volg van de zwakke veenbodem ter plekke.
Voorafgaand aan de aanleg moest m et kleine
pram en veel zand worden aangevoerd voor
het zandlichaam van de wallen en het hoofd
gebouw, dat daarna nog vele m aanden moest
inklinken.

Centraal op het fort ligt een bomvrij en
verdedigbaar wachthuis van zwaar metselwerk.
Dit kleine vierkante gebouw m et een opper
vlakte van slechts 15 x 15 m eter en m uren van
1,80 m eter dik, bood de com plete bezetting
en het grootste gedeelte van de bewapening
een veilig onderkom en tegen beschietingen

en verrassingsaanvallen. In het gebouw bevin
den zich twee hoofdruim ten met tongewel
ven. H ierin waren destijds logies-lokalen met
een houten zoldering ingericht. Daarbinnen
waren ruim ten voor een onderofficiersverblijf,
een ziekenverblijf, een keuken en privaten af
gezonderd.

De verdediging werd gevoerd vanuit enke
le schietgaten voor geschut en een groot aan
tal schietsleuven voor handvuurwapens in de
twee hoofdruim ten. Op het dak konden enke
le lichte stukken geschut achter een borstwe
ring worden geplaatst. H et zal duidelijk zijn
dat de verdedigers m et hun vrije uitzicht en
schootsvelden, een groot vuuroverwicht had
den op een eventuele aanvaller. Rondom het
wachthuis kwam een lage wal van ongeveer
3,50 meter; daarbuiten de fortgracht, die nog
steeds door een evenwijdig lopende kade van
de om ringende plassen gescheiden is.

Aanpassingen

Ook fort Spion ontkwam echter niet aan de
noodzakelijke verbeteringen die nodig waren
door ontwikkelingen in de aanvals- en ardlle-
rietechniek gedurende de tweede helft van de
negentiende eeuw.

De introductie van het getrokken geschut
(vanaf 1860) leidde tot een omwenteling in
de vestingbouw. H et vrijstaande metselwerk
van bomvrije wachthuizen bleek tegen de uit
werking van de puntgranaten uit het nieuwe
geschut niet bestand. Dat leidde tot m aatrege
len ter bescherm ing van deze gebouwen. Op
basis van de ervaringen uit de Frans-Duitse
oorlog van 1870, waarin de N. H. W. in staat
van verdediging werd gebracht en als uitvloei
sel van de Vestingwet uit 1874 verbeterde men
vrijwel alle verdedigingswerken in de linie. De
in 1879-1880 uitgevoerde verbeteringen op
fort Spion bestonden voor wat het wachthuis
betreft uit de verwijdering van de borstwering
op het dak, de versterking daarvan m et een
één m eter dikke laag trasbeton en hel aan-
brengen van een gronddekking tegen drie zij
den van het gebouw. H ierdoor ging de
vuuruitwerking van het geschut en de hand
vuurwapens vanuit en vanaf het wachthuis ver
loren. Voor het inmiddels vernieuwde, uit zes
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stukken bestaande geschut, richtte men em
placem enten op de verzwaarde hoofdwal in.
Om de kanonnen tijdens beschietingen te be
schermen, bouwde men twee remises ter
weerszijden van het wachthuis, elk voor twee
stukken geschut. De overige twee stukken wer
den ondergebracht in een remise van trasbe-
lon vlak achter de oostelijke hoofdwal. Bij de
ingang van het fort, pal naast de toegangs-
brug, verrees tegelijkertijd een bomvrij en ver
dedigbaar wachtgebouw. Van hieruit konden
eventueel doorgedrongen vijandelijke troe
pen alsnog worden bestreden.

Een bijzondere ruim te in dit wachtgebouw
is het kruit- en projectielenmagazijn. Een spe
ciale spouwgang reduceerde de vochtdoorla-
ting in het magazijn en bood extra bescher
ming tegen eventuele granaatinslagen. Ook
het wachtgebouw werd voorzien van grond-
dekkingen.

Oefening en praktijk

Omstreeks 1880 was de voorbereiding voor de
verdediging in de N.H.W. per sector, een zo
genaam de Groep, georganiseerd. Fort Spion
ressorteerde onder de Groep Nieuwersluis.
De bedoelde voorbereidingen waren reeds in
vredestijd vastgelegd in een Memorie van Ver
dediging. Daarin werd precies omschreven,
welke werkzaamheden daartoe moesten wor
den uitgevoerd.

In de m aanden augustus en septem ber tan
het jaar 1883 vormde het plassengebied het
strijdtoneel in een grote 'fortmanoeuvre'. De
ze werd gehouden tussen de Zuiderzee en
Maarssen. Hoewel de vijand dankzij zijn grote
overmacht tot op de accessen was doorge
drongen, werd hij uiteindelijk teruggeslagen.
De slechte weersom standigheden verhinder
den namelijk het oversteken van de vijandelij
ke infanterie met behulp van pontons. Mede
hierdoor mislukte de hoofdaanval. In hoever
re deze geënsceneerde oefening als realistisch
te beschouwen was, blijft een vraag. Deson
danks leverde de oefening veel praktische er
varing op.

De waterlinie bedreigd

Vanaf 1858 zagen diverse plannen voor de
droogm aking van het Loosdrechtse Plassenge
bied het licht. Vanzelfsprekend waren de mili
taire autoriteiten fel gekant tegen dergelijke
projecten. Ze betekenden immers een aan
zienlijke verzwakking van dit gedeelte van de
waterlinie. Om het verlies van het verdedi-
gingsvermogen te com penseren, stelde het
departem ent van oorlog hoge eisen. In het
eerste plan voor de droogm aking moest er
een slaperdijk m et voorliggend kanaal aan de
oostzijde van het gebied komen, m et niet
m inder dan vijf nieuwe forten. Gezien deze
hoge eisen en de daaraan verbonden kosten,
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Aanzicht van het aangepaste wachthuis, 1880. (Coll. Algemeen Rijksarcliiel Kaartenaldeling.)
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Fort Waakzaam, een niet-bestaand fort, 1885.
(Coll. Rijksarchief Utrecht, Archief E.A.I. Utrecht.)

gen. Ook vormde de haag een infanteriehin-
dernis. In de dijkweg voor het fort is een cou
pure (doorsnijding van een dijk) aange
bracht. D e/e m oet een vijandelijk opdringen
bemoeilijken, terwijl een drijfbomem ersper-
ring een aanval met vaartuigen tegengaat.
Met prikkeldraad, palissaden en verhakkingen
zijn aanvullende hindernissen gemaakt. Op
het fort zelf zijn met behulp van reeds in vre
destijd aangelegde gronddepots, schuilplaat
sen ingericht. Buiten het fort bevindt zich een
verschansing met twee stukken geschut. Ten
slotte beschikte m en ook over zogenaamde
uitleggers, waarmee defensieve en offensieve
acties konden worden uitgevoerd. Deze waren
al in actie gekom en tijdens de fortmanoeuvre.

trokken de particuliere financiers van de
droogm aking zich uiteindelijk terug. Ook la
tere plannen haalden het niet. Zo bleven de
Loosdrechtse Plassen een perm anent inunda-
tiegebied.

Fort Waakzaam

De ervaringen m et de inrichting van fort Spi
on en andere verdedigingswerken die tijdens
de oefening van 1883 waren opgedaan, zijn la
ter verwerkt in een studieboek voor Genie-
officieren uit circa 1885. H ierin is onder m eer
een vogelvluchttekening van fort Waakzaam,
een niet-bestaand fort, opgenom en.

H et stelt een accespost in een geïnun
deerd  gebied voor. Om enerzijds studies te
kunnen publiceren en toch de gewenste ge
heim houding te waarborgen, beeldde m en in
dergelijke boeken veelal fantasieforten af. H et
afgebeelde fort vertoont - in gespiegelde
vorm - een sterke gelijkenis m et fort Spion.
Waakzaam is in afwachting van een mogelijke
aanval geheel in staat van verdediging ge
bracht.

Opvallend, maar geheel in overeenstem
ming m et de toenmalige inrichting van verde
digingswerken uit die periode, is het ontbre
ken van uitgebreide begroeiing. Slechts een
smalle rondgaande m eidoornhaag langs de
grachtboord was als beplantingselem ent aan
wezig om de grond van de wallen vast te hou
den tegen erosie en in geval van beschietin

Verdere m odernisering

In 1885-1886 volgde een verdere m odernise
ring van het fort. Dit betrof de aanleg van
twee verschansingen; op de vogelvluchtteke
ning van fort Waakzaam was een dergelijke
enkelvoudige verschansing al weergegeven.
Deze voorziening was bedoeld om een om-

Plattegrond van Fort Spion, 1886.
(Coll. Rijksarchief Utrecht, Archief E.A.I. Utrecht.)
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trekking rond het fort te verijdelen en een be
tere afsluiting van de Bloklaan te verkrijgen.
In beide verschansingen waren enkele em pla
cem enten ingericht, waarmee tevens flanke
rend vuur over de plassen en de Bloklaan kon
worden afgegeven. Met de aansluiting van het
fort op het militaire telegraafnet en de bouw
van een artillerieloods, was de modernisering
voltooid. Met de nieuwe bewapening en in
richting werd de mobilisatiesterkte omstreeks
1885 bepaald op 85 man en zes stukken ge
schut.

Na 1885 golden de forten in de N.H.W.,
dus ook fort Spion, door de voortschrijdende
artillerie- en aanvalstechniek als verouderd.
Bij een belegering van de linie zou m en over
gaan tot verspreiding van infanterie-opstel-
lingen, ardllerie-batterijen en observatiepos
ten in een brede strook achter de westelijke
rand van de plassen. Daarmee verm inderde
de trefkans door vijandelijk vuur.

In de mobilisatieperiode 1914-1918 bracht
m en m et de N.H.W. ook nog fort Spion in
staat van verdediging. Maar na de Eerste We

reldoorlog verm inderde de waarde van de
N.H.W. verder door de voortschrijdende wa-
pentechniek, m et name door de komst van
het vliegtuig. Onverm inderd bleef echter de
kracht van het inundatiestelsel. Daarom bleef
de N.l I.W., sinds de reorganisatie van het ves-
tingstelsel in 1922 officieel Oostfront van de
Vesting Holland genaam d, in gebruik. Veel
onderhoud  aan de forten werd er in die peri
ode niet verricht, maar incidenteel vond er
toch een m odernisering plaats. Toen de Blok
laan in het kader van het Provinciale Wegen
plan begin ja ren  dertig werd verbreed en de
gevaarlijke bocht ten zuiden van het fort ver
ruimd, nam  ook het risico van een snel uitge
voerde gem otoriseerde vijandelijke overval in
oorlogstijd toe.

Een in 1933 op kosten van de Provincie
U trecht gebouwde kanonkazemat van zwaar
gewapend beton diende een dergelijke verras
singsaanval te voorkomen. Daartoe moest wel
de remise achter de oostelijke hoofdwal het
veld ruimen. Een betere lokatie voor de kaze
mat had men gezien de tactische ligging ove-
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Mobilisatie op fo rt Spion, 1915. (Coll.J. de Zee.)
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Fort Spion na verbetering van de Bloklaan, ca. 1936. (Foto: Sectie Luchtm acht Historie.)

rigens niet kunnen verkiezen. W ant vanuit de
gevechtsruimte van de kazemat m et haar 2,3
m eter dikke m uren was het mogelijk een fron
taal en 'onuitdoofbaar vuur' op de Bloklaan te
leggen. Een laatste versterking dateert uit de
mobilisatieperiode 1939-1940, toen in de zui
delijke verschansing een infanterie-opstelling
werd ingericht.

Die bestond uit een - inmiddels verdwe
nen - koepelkazemat voor zware m itrailleur en
twee - nog aanwezige - groepsschuilplaatsen.
Deze onderkom ens bescherm den de bezet
ting van de nabijgelegen infanterie- en artille-
rieopstellingen tegen granaatvuur en lucht
aanvallen. Ook elders in de N.H.W., bijvoor
beeld langs de Bloklaan en bij de Mijndense
sluis, treffen we deze karakteristieke beton
werken aan. Ongeveer 150 m eter voor het fort
bevindt zich op de Bloklaan bovendien het
betonblok van een tankversperring uit dezelf
de periode. Met deze voorzieningen kwam er
een einde aan de tamelijk ingewikkelde bouw
geschiedenis van dit kleine fort.

Tot drie keer toe is de N.H.W. in staat van
verdediging gebracht en stond ook de bezet
ting van fort Spion paraat. Tot een werkelijke
aanval is het gelukkig nooit gekomen, hoewel
het in de meidagen van 1940 niet veel heeft
gescheeld.
Na de Tweede W ereldoorlog was de rol van

de waterlinie definitief uitgespeeld. Nagenoeg
alle forten, inclusief fort Spion, werden opge
heven als verdedigingswerk. Daarna fungeer
de het fort nog enkele decennia als opslag
plaats van het ministerie van defensie en het
Piassenschap Loosdrecht. M omenteel wordt
fort Spion ingericht als overnachtingsverblijf
voor fietsers en wandelaars.
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Een Nieuwe Weg tussen
L oenersloot en V reeland

Stanny Verster
Jan Boerstra

De huidige Slotlaan in Loenersloot en de hu i
dige Spoorlaan in  Vreeland vormden vroeger
samen de  l 'reelandsche Laan. Oorspronkelijk
maakte de 2.3 km  lange Laan deel uit van de
belangrijkste verbindingsweg tussen de
Utrechtse gem eenten  Loenersloot en Vree
land en de Gooise gem eenten  N ederhorst
den Berg, Kortenhoef, ’s-Graveland en Hilver
sum.

Tollaan

Uit de naam I 'reelandsche Tollaan. die nog
wel te vinden is op oude kaarten, blijkt dat er
destijds tol werd geheven om de kosten van
aanleg en onderhoud zoveel mogelijk te dek
ken. Ook de aanwezigheid van tolgaardershui-
zen wijst hierop.

De T reelandsche Laan werd in het begin
van de negentiende eeuw aangelegd ter ver
vanging van de voetpaden die via de binnen-

De tolweg van Loenersloot naar 1 'roeland, de 1 'ree-
landse Laan.
(Topografische atlas RA-Utrecht, circa 1920.)

dijken van de polders tussen Vecht en Angstel
kronkelden en die niet toegankelijk waren
voor voertuigen. Wie met nam e het initiatief
tot de aanleg van de nieuwe weg nam en, we
ten we niet. Er mag echter worden aangeno
men (en uit de acte van aanleg kan dat ook
worden afgeleid), dat Amsterdamse onderne
mers en eigenaren van buitenplaatsen in
Vreeland een korte rijweg van Vreeland naar
Loenersloot wilden om van daaruit (eventueel
per trekschuit) sneller Amsterdam te kunnen
bereiken, maar ook om com fortabeler en
sneller naar de R.K.-Kerk aan de Slootdijk te
kunnen gaan. Evert van Beusekom, logem ent
houder van herberg  De Roskam, gelegen aan
de Vecht in Vreeland (nu H otelrestaurant De
Nederlanden) en Jan Galesloot, logem ent
houder van H et Rechthuis, gelegen tegenover
kasteel Loenersloot zagen ook voordelen in
een nieuwe weg. Beiden wilden er graag hun
tussen de Vecht en Angstel gelegen land voor
ter beschikking stellen. Ze werden financieel
gesteund door Cornelis Freijersum, koopman
in Amsterdam en sinds 1801 eigenaar van
Breeëvecht in Vreeland, en Dirk Jan  Voom-
bergh, bankier in Amsterdam en sinds 1806
eigenaar van Slot/icht.

Aanleg

In de ,4cfe van aanleg  die dateert uit 1807
wordt beschreven dat alle kosten van de aan
leg van de Nieuwe Weg, zoals het graven van
sloten, het ophogen van de grond ‘m et grof
Lek sant’, het leggen van bruggen, dam m en
of duikers voor rekening kwamen van de he
ren Freijersum en Voombergh, maar dat de
weg het eigendom  bleef van de heren Van
Beusekom en Galesloot en ook dat zij beiden
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Tolhuis aan de vroegere Stadonslaan, circa 1919. (Coll. WMooij.)

konden beschikken over de opbrengsten er
van. In de genoem de acte werd ook vastge
legd dat beide geldschieters en hun familiele
den ‘ten allen tijde een vrije en onverhinder
de passagie zal genooten worden zonder daar
voor iets hoegenaam d te geeven of te betalen,
waarvoor aan hen zal afgegeven worden een
ter secretarije behoorlijk geregistreerde acte
van vrijdom of vrije passagie’.

O nderhoud

De N ieuw e W eg of Vreelandsche Laan werd
dus door particulieren aangelegd m et de be
doeling om het publiek er tegen betaling ge
bruik van te laten maken als loop- en rijweg.
Er waren twee tollen: één bij De Roskam in
Vreeland en één bij H et Rechthuis in Loener-
sloot (ongeveer op de plaats van het huidige
woonhuis aan de Slotlaan, num m er 4). De ei
genaren konden vrij en ongehinderd door
wettelijk bepalingen hun  toltarieven vaststel
len. Over toltarieven uit die tijd is in de ar
chieven dan ook nog niets gevonden. Contro

le o f de weg goed werd onderhouden was er
niet. Pas nadat de Vreelandsche Laan in 1846
werd opgenom en in het Provinciale Wegen
net waren de eigenaren niet alleen van hoger
hand  verplicht om de weg te onderhouden,
maar werd er door de G edeputeerde Staten
ook gecontroleerd of ze die verplichting na
kwamen. Vanaf dat tijdstip was de Vreeland
sche Laan een openbare weg. Toltarieven wer
den aan banden gelegd en voortaan werd er
gewerkt m et concessies, die voor een bepaal
de term ijn werden verleend (op verzoek van
de eigenaar), of opgelegd (door G edeputeer
de S taten).

Nieuwe eigenaren

In 1822 verkocht Evert van Beusekom zijn be
zittingen. H et Vreelandse gedeelte van de weg
(vanaf de Vecht tot de Indijk) werd voor
ƒ  1600,- gekocht door Jan  Twisk, makelaar in
Amsterdam en eigenaar van de buitenplaats
Geijnsigt in Loenersloot. In 1826 kreeg hij de
hele weg in zijn bezit toen de erven van Jan
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Galesloot het gedeelte van het Rechthuis in
Loenersloot tot de Indijk aan hem  verkoch
ten. Jan  Twisk verbeterde het Loenerslootse
tolhuis en liet ook het kapitale tolhek bou
wen.

Jan  Twisk overleed in 1837. Zijn bezittin
gen werden geveild en de Vreelandsche Laan
inclusief tolgaardershuis en het recht om tol
te heffen werden voor ƒ 6300,- gekocht door
Ferdinand Rendorp, eigenaar van Vrederust
in Vreeland. Hij was de zoon van Salomon
Rendorp, eigenaar van bierbrouwerij De
Haan in Amsterdam en sinds 1801 bezitter
van veel onroerend goed in Vreeland. Ferdi
nand vertrok in 1855 uit Vreeland naar Am
sterdam als directeur van de Nederlandsche
Bank.

In 1843 werd zijn Vreelandsche Laan
doorsneden door de Rijnspoorweg van Am
sterdam naar Utrecht. Een deel van de Laan
werd ook eigendom  van het Rijnspoor. H et
tolhuis in Loenersloot werd in 1844 gesloopt.
Er werd een nieuw tolhuis ten noorden van
de doorsneden tollaan en aan de oostzijde
van de spoorweg gebouwd. Wie de kosten van
dit tolhuis droeg en hoe het zat met een even
tuele tolvrijstelling voor het deel van de Laan
vanaf de spoorweg naar Loenersloot, is nog
niet onderzocht. H et Vreelandsche gedeelte
van de Laan werd om gedoopt tot Stationsw eg
of Spoorlaan, het Loenerslootse gedeelte tot
Slotlaan. Ten zuiden van de plek waar weg en
spoor elkaar kruisten werd station Loenen-
Vreeland gebouwd, aanvankelijk als eenvoudi
ge halte. Later werd die vervangen door een
vrij groot station tussen het dubbele spoor.

Toen de Vreelandsche Laan in 1846 een
openbare tolweg onder schouw en toezicht
van G edeputeerde Staten van Utrecht werd,
moest ook eigenaar Rendorp voortaan een
concessie aanvragen voor tolheffing. Hij on
derhield de weg goed. Dat was niet het geval
m et H endrik Elskamp, melkverkoper in Am
sterdam en later in Loenersloot, aan wie hij
de Laan in 1854, vlak voor zijn vertrek naar
Amsterdam, verkocht. In 1860 werd de toe
stand van de weg als slecht beoordeeld door
gem eente en provincie en onder de nodige
druk verbeterd. Dit herhaalde zich in 1866
toen de Laan ‘in zeer slechte toestand’ was en
de concessiehouder werd aangespoord om

voldoende lekzand en puin in voorraad te ne
m en om de Laan behoorlijk te kunnen onder
houden.

Gornelis van de Vecht, werkman in Nieu-
weramstel, die van 1880 tot 1891 eigenaar van
de Laan was, deed het beter. (Er is tenminste
in de archieven niets te vinden over slecht on
derhoud.) Van de Vecht raakte een stuk van
het Loenerslootse gedeelte van de Laan kwijt
aan Verkeer en Waterstaat in verband met de
aanleg van het Merwedekanaal. De rest van de
weg werd gekocht door Herm anus E. Bakker,
tim m erm an in Vreeland, die daarm ee eige
naar en concessionaris werd van de totale tol
weg. H et tolhuis werd door Verkeer en Water
staat afgebroken. Ten behoeve van passanten
en reizigers die gebruik wilden maken van het
station, werd een veerdienst geopend. Daar
voor werd aan de oostelijke kanaaldijk een
veerhuis gebouwd m et steigers aan de kanaal-
oevers. Er was in de ja ren  dertig ook een auto
busdienst van Hilversum naar station Loenen-
Vreeland v.v. (o.a. de Bus van Blom). Bij de
verbreding van het Merwedekanaal tot Am-
sterdam-Rijnkanaal in 1965, werd het veer op
geheven.

Herm anus E. Bakker kreeg in 1892 ver
gunning voor de bouw van een nieuw tolhuis
ter grootte van 35 m 2. Hij bouwde het zelf en
wel aan de Indijk, de grens tussen Loenen en
Vreeland en hoewel hij er niet de hele perio
de zelf in woonde, bleef het, net als de Vree
landsche Laan tot 1942 zijn eigendom.

Tolrecht

Tol betalen was een dure, maar tolheffen een
lucratieve aangelegenheid. De lijst m et tolta
rieven uit 1890 'op den weg tussen Loener
sloot en Vreeland, genaam d de Vreelandsche
Laan' luidde als volgt:

Voor een rijtu ig  op vier wielen,
bespannen m et drie o f  vier paarden  ƒ  0,30
1 oor een rijtu ig  op vier wielen,
bespannen m et twee paarden f  0,20
Voor een rijtu ig  op d e r  wielen,
bespannen m et een paard  ƒ  0,15
Voor een rijtu ig  op twee wielen,
bespannen m et twee paarden  ƒ  0,15
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Voor een rijtuig op twee wielen,
bespannen m e t een paard ƒ 0,10
Voor een rijtuig bespannen m e t een o f
m eer honden ƒ 0,03
Voor paarden en ezels p e r  stuk ƒ 0,05
Voor varkens, runderen, schapen,
lammeren, geiten en bokken p e r  stuk ƒ 0,02

Voor rijtuigen kom ende van de zijde van
Vreeland, doch op m inder afstand dan van
740 m  westwaards van den tolboom omkee-
rende, is eenm aal h e t tolrecht verschuldigd.
Die afstand wordt aangewezen door den daar
aanwezigen witgeschilderden tol paal voorzien
van h e t opschrift ‘to lrech t’.

De tolheffing was niet van toepassing op
paarden en rijtuigen van het Koninklijk Huis
en paarden en rijtuigen die in dienst van de
Koningin reisden. Ook de paarden der Ko
ninklijke Marechaussee en de paarden en
voertuigen van militairen onder een com m an
dant en de paarden van officieren in uniform
waren vrijgesteld van tol.

Einde tolheffing?

Naarm ate het verkeer op de weg, he t spoor en
in het kanaal toenam, nam  ook het verzet te
gen de tol toe. J  A.F. Backer, die van 1888 tot
1911 burgem eester van Vreeland en Nigte-
vecht was schreef op 29 septem ber 1903 de
Provinciale Staten van U trecht een brief waar
in hij verzocht om opheffing van de tolheffing
op de Vreelandsche Laan.

'H et publieke karakter van de weg staat
vast, het Provinciale daarentegen is zeer vaag’,
schreef hij. ‘H et bestaat er tot dusverre alleen
in dat G edeputeerde Staten schouw voeren
van de weg. Ware deze (de Vreelandsche
Laan, S. V.) een provinciale weg in den gewo
nen zin, dan zou deszelfs onderhoud rusten
op de provincie. Dit is niet het geval, de eige
naar is, zoo lang hij concessie tot tolheffing
heeft en tol heft, tot onderhoud verplicht.
M ocht hij te eeniger tijd die concessie niet
m eer hebben en dus ook den weg niet m eer
behoeven onderhouden, dan zou het de vraag
zijn wie alsdan met het onderhoud belast zou
worden. Tegenwoordig echter onderhoudt de
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Station Loenen-Vreeland circa 1906. (Coll. W M ooij.)
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eigenaar den weg, heeft hij dan ook concessie
en heft hij tol. H et tolrecht is zéér hoog; de
weg is zeer kort. Kort geleden is het tarief nog
aangevuld met een tolrecht van 2,5 cent voor
een rijwiel.

Dat de opbrengst van den tol verre te bo
ten  gaat aan de onderhoudskosten van den
weg, tot welken dekking de concessie tot tol
heffing toch eigenlijk verleend is, blijkt zeker
wel hieruit dat de eigenaar onlangs den weg
ter overname heeft aangeboden voor ƒ  6500,-
tot welken weg niets anders behoort dan een
zeer klein, ongelegen tolhuisje, wat jonge
boompjes en de berm en van den weg.

De tol op de Vreelandsche Laan nu is een
/.eer groot ongerief in onze streek voor het
reizend publiek, m et nam e ook voor de wiel
rijders.

Voor Vreeland en omgeving is die tol een
ware ramp, te m eer nu op de rijkswegen de
tollen zijn afgeschaft en Vreeland c.a. alzoo
bij naburige aan den Rijksstraatweg gelegen
plaatsen h ierdoor achter is komen te liggen.

De Vechtstreek bloeit weer op, kom t weer
in eere. (k e n  huis staat er leeg. Daar, waar de
com municatie met den spoorweg voldoende
is, wordt reeds druk gebouwd. Zeker zou zulks
hier, te Vreeland en omgeving ook gebeuren,
ware de com municatie met den spoorweg hier
beter, ware de Vreelandsche Laan tolvrij.

Mocht die tol opgeheven worden, het pu
bliek zou er veel voordeel bij hebben, - dit ge
deelte der provincie U trecht zou er zeker wel
bij varen en Vreeland en omstreken zouden
er uiterm ate zeer door gehaat worden. Goede
com m unicatiegelegenheden zijn toch tegen
woordig hoofdvereisten voor plattelandsge
m eenten als Vreeland, die als het waren hoe
langer zoo m eer worden de voorsteden der
groote steden.

De Raad der gem eente Vreeland, over
tuigd van de grote wenschelijkheid van de tol
vrij making van de Vreelandsche Laan; over
tuigd dat zulks onmogelijk door de gem eente
Vreeland (althans alleen door haar) kan ge
schieden; verzekerd dat zulks wel mogelijk is
bij de provincie Utrecht, eventueel m et m ede
werking van een of m eer gem eentebesturen
als ook van zedelijke lichamen, particulieren
enz. heeft de eer met den meesten verschul-
digden eerbied aan Uwe vergadering te ver

zoeken dat gene te doen, 't welk zal leiden tot
opheffing van de tolheffing op de Vreeland
sche L aan .'1

Weer een nieuwe weg

H et verzoek van burgem eester Backer werd
niet ingewilligd. Pas eind ja ren  dertig, na de
aanleg van het Hilversums kanaal en een
evenwijdig daaraan lopende weg naar de oude
rijksstraatweg Amsterdam-Utrecht, kwam er
een einde aan de tolheffing op de Vreeland
sche Laan. Na de in gebruik nem ing van de
nieuwe provinciale weg tussen Vreeland en
het Merwedekanaal in 1938, liep het verkeer
op de Vreelandsche Laan namelijk zo terug,
dat de toenmalige eigenaar, Herm anus E.
Bakker, geen verlenging m eer aanvroeg toen
zijn concessie tot heffing van tol op 31 decem 
ber 1939 afliep.

In 1942 verkocht Bakker de Laan aan
Adrianus Struik, die in hetzelfde jaar het oos
telijke gedeelte overdeed aan H endrik van
den Bosch, houthakker in Vreeland. Van den
Bosch verkocht zijn wegdeel in 1956 aan de
gem eente Vreeland in verband m et het uit
breidingsplan Spoorlaan. Struik verkocht het
resterende wegdeel, dat als erf bij zijn huis
werd gevoegd in 1958 aan Gijbertus Hoog-
weg, veehouder. Hoogweg breidde het tolhuis
uit m et een aanbouw waardoor het buitentoi-
let, dat toen nog op de sloot loosde, bij het
huis werd getrokken. Pas toen de nieuwe wijk
werd gebouwd, kon de riolering worden door
getrokken.

Toen de familie A. Kessler het huis in
1965 kocht, werd de bestaande woning gron
dig verbouwd. Aan de noordkant werd een
nieuw gedeelte aangebouwd waarvoor archi
tect J.W. Blok het ontwerp maakte. Zijn voor
stel om over de achter het tolhuis liggende
sloot heen te bouwen bleef aanvankelijk in de
kast liggen om dat de gem eente de daarvoor
nodige grond niet aan de familie Kessler wil
de verkopen. Pas toen in het begin van de ze
ventiger jaren gem eenten werden verplicht
om weggetjes als de Vreelandse Spoorlaan te
kopen (en dus te onderhouden) leek het toch
te gaan lukken. In 1972 verkocht de familie
Kessler haar gedeelte van de Spoorlaan aan
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H et tolhuis na de verbouwing door architect G. Hoogweg, naar h et schilderij van Charles Amsens.
(Eigendom van de fam ilie A. Kessler te Vreeland, eigenaar en bewoner van h e t vroegere tolhuis.)

de gem eente Loenen voor het symbolische
bedrag van ƒ  1,- en kreeg in ruil daarvoor het
recht om een stukje grond bij te kopen dat
groot genoeg was om hun  huis uit te breiden.

Jaren  later kreeg de familie Kessler nog
eens de gelegenheid om een stukje grond bij
te kopen voor de tuin. H et huidige tolhek, dat
tot m onum ent is verklaard, is niet m eer origi
neel, maar wel naar oud model gemaakt dooi
de firma Verwoerd uit Loenen. Door zijn lig
ging - in een knik van de weg - heeft ‘de oude
tol’ altijd veel problem en gegeven. Passeren
de auto's reden er tegen op, veewagens kwa
m en klem te zittten tussen de palen en moes
ten vlotgetrokken worden door een dragline.
Toen de Spoorlaan ook nog in toenem ende
mate werd gebruikt als sluiproute, besloot de
gem eente enige ja ren  geleden tot de plaat
sing van een paaltje aan de kant van het Am-
sterdam-Rijnkanaal. Sindsdien is de Spoorlaan
alleen nog toegankelijk vanuit Vreeland en
kan de weg door auto's niet m eer worden ge
bruikt als doorgaande route. Sinds de plaat
sing van dat paaltje behoort he t heffen van

tol, ook niet voor de grap (tijdens een autoral-
ly, bijvoorbeeld), écht tot het verleden.

Met dank aan de heer en mevrouw A. Kessler,
Vreeland.

Noot

1. Brief van Burgemeester J.A.F. Backer aan de
Provinciale Staten van Utrecht, 29-9-1910, ge
meentearchief Vreeland.

Bronnen

Utrechts Archief inv. R 49, nr. 1587, fol. 14, 15, 16
en 41.

VA inv. R 34-1, nr. 1002, acte 13 t/m  16.
VA inv. R 34-1, notaris Van Beusekom te Loenen,

dec. 1854.
Kadastrale leggers Loenen, Loenersloot en Vree

land, 1832-1970.
Vreelandsche Laan in Gemeentearchief Loenen

1936 -1941, nrs 255, 257, 261, 263 en 266.
Bureau Monumentenzorg, inv. Loe: 409.
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P la n n en  to t h e t  d e m p e n  van
de Loenderveense Plas

Arie Manten

Tot m inder dan een eeuw geleden waren de
plassen nauwelijks m eer dan verloren gegaan
land. En verloren gegane /aken mag je  probe
ren terug te winnen...

In de periode 1850-1928 werd druk gestu
deerd en gediscussieerd over inpoldering van
de Oostelijke Vechtplassen. Alleen de Béthu-
nepolder en de H orsterm eerpolder werden
echter daadw'erkelijk drooggelegd. In militai
re kringen was m en niet gelukkig met de
droogm akingsplannen en van daaruit werd
herhaaldelijk sterke oppositie gevoerd. Ook
viel de landbouwkundige kwaliteit van het in-
gepolderde land tegen en kreeg m en in het
w aterbeheer te maken m et grote kwel proble
men.

In het begin van de twintigste eeuw ont
wikkelde de gem eente Amsterdam plannen
om het N aarderm eer te benutten  voor het
storten van stadsvuil. Daartegen rees veel t er
zet in de kringen tan  natuurliefhebbers. Met
succes. In 1906 werd het N aarderm eer door
de toenmalige eigenaar, de familie Rutgers
van Roozenburg, voor ƒ 153.000,- verkocht
aan de mede voor het beheren van dit natuur
gebied opgerichte Vereniging tot Behoud van
N atuurm onum enten.

T erra Nova

Niet iedereen was evenwel in die tijd tegen
het volstorten van een stuk plassengebied met
stadsvuil en niet overal rees terzet. Zells kon
een verzoek to t vuilstort van de ontvangende
partij komen. De Amsterdamse koopman R.
H. Erdm ann wenste voor zichzelf een royale
buitenplaats in de Vechtstreek te stichten. Hij
kocht daartoe in 1910 een stuk kaal moerasge
bied in O ud Over. H et landgedeelte was ech
ter te beperkt om daarop al zijn plannen te

kunnen realiseren. Daarom liet hij een deel
van zijn trekgatengebied gedurende de daar
opvolgende 15 jaar mei Amsterdams huisvuil
opvullen. Het zo gem odificeerde gebied
noem de hij Terra Nova. Al spoedig werden
een houten huis, dienstwoningen, stallen en
bijgebouwen opgetrokken. Het parkgedeelte
kreeg afwisselend een aangelegd en een na
tuurlijk karakter. Tussen het groen vond een
grote verzameling tuinbeelden een plaats en
werden koepeltjes en tuinhuizen neergezet.
Aan de bouw van een definitief, stenen land
huis voor zichzelf kwam Erdm ann door ver
slechterde economische om standigheden
echter niet m eer toe.

Initiatief van de Breukelse ondernem er
J.W. Bronwasser

De belangstelling voor de plassen als recrea
tiegebied ontstond gedurende de Eerste We
reldoorlog. In sam enhang daarm ee verdwe
nen de inpolderingsplannen geleidelijk uit de
actualiteit. Dat kwam de gem eente Amster
dam zeer goed uit, want daar had m en inmid
dels interesse voor de plassen gekregen in ver
band m et de sterk toenem ende behoefte aan
goed drinkwater.

In het najaar van 1927 verscheen echter
toch nog weer een bedreiging van de Amster
damse voornem ens op het strijdtoneel. Een
commercieel ondernem er, de in Breukelen-
Nijenrode gevestigde industrieel J.W. Bron
wasser, zag geld in de exploitatie van de plas
sen." Hij dacht aan een aanpak in twee fasen:
eerst de dem ping van plassen met stadsvuil en
daarna inrichting van he t zo verkregen droge
gebied voor de land- en tuinbouw.
I Iet stadsvuil van die tijd was voor het grootste
gedeelte biologisch afbreekbaar en milieuhy-
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giënisch onschadelijk. Maar de grens tussen
stadsvuil en bedrijfsafval werd niet scherp ge
trokken en een belangrijk deel van de indu
striële afvalstoffen was niet bijster milieuvrien
delijk. De overheden deden nog weinig aan
regelgeving en toezicht op de afvalverwerking.

Om het serieuze karakter van zijn plannen
te versterken nam  Bronwasser het initiatief tot
de oprichting van een afzonderlijke vennoot
schap, genaam d de Eerste Nederlandsche
Maatschappij tot Exploitatie van Stadsvuil
(ENMES). Zijn partners in deze ondernem ing
waren Paul Henricus Nijgh uit Bilthoven, Jhr.
Eugèn Stuers, eveneens uit Bilthoven, Steven
Willem de Clercq, landbouwer te Bloemen-
daal, H eero Berend de Groot, d irecteur van
de Electriciteitsmaatschappij Rotterdam en
Nicolaas Janssen, directeur van de Crediet- en
Effectenbank te Utrecht.

Plan to t dem ping van de Loenderveense Plas

De ENMES liet, evenals m eer dan een eeuw
tevoren de eerste makers van inpolderings-
plannen binnen onze regio, in eerste instantie
het oog vallen op het gebied bij Loenderveen.
H et W aterschap Loenderveen beheerde een
betrekkelijk kleine polder, die bovendien een
arme polder was. Deze bestond uit bijna 500
hectare water en ongeveer 200 hectare land.
De plas had een verbinding m et de Vecht via
een sluis, die iets ten noorden van het dorp
Loenen lag. Bronwasser en de zijnen deden
de polderbestuurders aantrekkelijke voorstel
len.2 Zij kregen een nieuwe sluis, een nieuwe
brug en in plaats van de windwatermolen
elektrische bemaling voorgespiegeld, en bo
vendien aantrekkelijke inkomsten uit de sluis-
gelden die de aan- en afvarende vuilschepen
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zouden m oeten betalen. N adat de ingelanden
op 5 novem ber 1927 instemming hadden be
tuigd met de plannen, sloot het polderbe
stuur van het W aterschap Loenderveen op 27
novem ber 1927 een overeenkomst m et Bron-
wasser c.s.. Deze overeenkomst werd vervol
gens, zoals dat behoorde, door het polderbe
stuur ter goedkeuring aan G edeputeerde Sta
ten van U trecht gezonden. Men boekte nog
een tweede succes: Rijkswaterstaat gaf toe
stemming voor een doorgraving van de Vecht-
dijk, die m et het dem pingsplan verband
hield .'

Intussen werkten Bronwasser en zijn part
ners tevens op andere wijze verder. Om de
plannen te kunnen verwerkelijken moesten ze
ook zien de eigendom  van de plas te verwer
ven. Op 16 decem ber 1927 stuurde Bronwas
ser een brief aan de Gem eenteraad van
Loosdrecht2. Die gem eente was eigenaar van
24 door Bronwasser gewenste kavels binnen
het gebied van de Loenderveense Polder, met
een gezamenlijke oppervlakte van bijna 88
hectare. Voor de overige ruim 8,6 hectare,
over negen kavels verdeeld, die Loosdrecht er
bezat had hij geen directe interesse. Die be
stonden grotendeels uit weg en grasberm, leg-
akkers o f sloot. Inmiddels hadden Bronwasser
en zijn partners van anderen reeds 164 hecta
re in eigendom  weten over te nem en. Daar
voor werd tezamen ƒ  40 000,- betaald. Van de
overige 23 eigenaren van percelen water in
dat gebied had alleen mr. R.H. Erdm ann uit
Amsterdam - de eigenaar van Terra Nova en
omgeving - een oppervlakte van serieuze bete
kenis in bezit (73 hectaren); de anderen beza
ten per eigenaar slechts tussen de 1 en 15 hec
tare.

Bronwasser was er blijkbaar zozeer van
overtuigd dat de gem eente Loosdrecht wel
zou willen verkopen, dat hij in zijn brief van
16 decem ber 1927 niet eens inform eerde of
de gem eente tot verkoop bereid was, doch uit
sluitend vroeg ‘voor welke bedrag de eigen
dom m en der Gem eente Loosdrecht in de
Loenderveensche Polder gelegen, door hem
kunnen worden gekocht’.

In een bij de brief gevoegde M emorie van
toelichting  hield hij de gem eente Loosdrecht
een zeer rooskleurig beeld voor inzake de be
tekenis van zijn plannen:

‘Zoo to t uitvoering wordt overgegaan wordt
de G em eente Loosdrecht in plaats van een
binnen zijn grenzen liggend waardeloos water
een stuk land  rijker, waarop een groot tuin
bouw bedrijf gesticht zou  worden. B innen en 
kele ja ren  zullen een honderdtal gezinnen
een ruim  bestaan h ier vinden wat m eebrengt
den bloei van alle neringdoenden in de Ge
m eente en tevens ten goede kom t aan de Ge
m een te  financiën, en voor direct aan tal van
werklieden uit de Gem eente de mogelijkheid
open t voor geruim en tijd werk te vinden bij
h e t dem pen en gereed  m aken der terreinen.
Tevens is nog  als een groot voordeel voor de
G em eente aan te m erken dat de Maatschappij
voor haar kosten een groote sluis bouwt zodat
hel mogelijk wordt Loosdrecht te bereiken
m e t schepen van 250 a 300 ton, dus he t stich
ten van industrieën enz. ten zeerste bevor
dert. '

De argum enten belastinginkomsten en
werkgelegenheid komen ons bekend voor.
Ook heden  ten dage boeken projektontwikke-
laars er nog successen mee! De ENMES moest
in staat worden geacht de door haar ontwik
kelde plannen ook uit te voeren. Inmiddels
was bekend, dat deze ondernem ing kon be
schikken over een ingelegd kapitaal van
ƒ  500.000,-.

Eerste reacties uit het plassengebied zelf

De brief van Bronwasser aan de gem eente
Loosdrecht was voor de in Amsterdam uitge
geven krant het Algemeen Handelsblad aan
leiding tot een interview m et de burgem eester
van Loosdrecht. Die stelde zich in zijn ge
sprek met de journalist heel taktisch op. Hij
was er zich goed van bewust, dat zijn gem een
teraad zich zeer kort tevoren nogmaals had
uitgesproken ten gunste van inpoldering van
de plassen, om dat nieuwe land- en tuinbouw
grond een eind zou kunnen maken aan de
toegenom en arm oede onder de bevolking als
gevolg van het aflopen van de turfwinning. De
eigen inzichten van de burgem eester spoor
den daarm ee blijkbaar niet.
De burgem eester begon m et aan de journalist
mee te delen, dat hij nog geen definitieve me
ning had. Voor de in m eerderheid van de
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landbouw afhankelijke bevolking van Loos-
drecht leek hem  het dem pingsplan wel aan
lokkelijk, mits er goede landbouwgrond zou
ontstaan. Daartoe zou de gem eente dan wel
eisen stellen en evenzeer m et betrekking tot
maatregelen om het afdrijven van vuil te voor
komen. Vervolgens deed hij echter de opm er
kelijke suggestie aan Amsterdam om het be
oogde pun t van waterwinning te verleggen
van de Loosdrechtse Plassen naar de Loen-
derveense Plas (waardoor he t dem pingsplan
in de praktijk onmogelijk zou w orden).
Wakker geschud door de publiciteit rond de
plannen m et de Loenderveense Plas m engde
ook h e t gem eentebestuur van K ortenhoef
zich in deze zaken. B&W van die gem eente
lieten weten, dat belangstellende onderne
mers, als h e t op dem pen aankwam, beter zou
den kunnen kijken naar de plas aan de ande
re zijde van de A. Lambertskade, dus naar de
Wijde Blik. Die plas, gelegen in de gem eente
K ortenhoef en deel uitm akend van de Korten-
hoefse Polder, bood een te dem pen opper
vlakte van ruim 200 hectare water en rietland.
H et Algemeen Handelsblad, dat ongunstig
had geoordeeld over de p lannen met de
Loenderveense Plas, vond het voorstel van
K ortenhoef een alternatief dat het overwegen
waard was. ‘Over het algemeen is het water
hier m inder diep, dan in he t Loenerveen,
voor landaanwinning zouden dus sneller re
sultaten worden bereikt. In he t rietgebied, be
grensd door den Kortenhoefschen dijk en de
Kortenhoefsche Zuwe (den weg naar Vree
land) zou eventueel m inder aan natuur
schoon verloren gaan, om dat van de wegen
gezien daarvan weinig wordt opgem erkt, en
watersport wordt er m aar weinig uitgeoefend.
Er is een zwembad bij de tol op de Zuwe en
gelegenheid tot het huren van schuitjes, doch
het ligt uit de richting van het groote verkeer
en tegen Loosdrecht valt niet te concurree-
ren. Niet alleen uit oogpunt van landaanwin
ning zou de burgem eester van K ortenhoef
hierheen gaarne het vuil der groote steden
zien aangebracht, doch de polderlasten druk
ken hier buitengewoon zwaar. Ruim ƒ  12,- per
hectare m oet voor land en water aan polder-
geld worden opgebracht. Er zijn eigenaars van
water, dat niets opbrengt en die toch hun
ƒ  12,- per hectare polderlasten m oeten op

brengen, waarvan slechts een klein deel terug
komt uit rente van het Grootboekkapitaal, in
vroeger tijden door de verveners daarop ge
stort ten bate van de latere drooglegging. De
ze plas staat reeds door een schutsluis in ver
binding m et het Vechtwater, zoodat kleinere
schepen er zouden kunnen binnenvaren om
het vuil ter plaatse aan te b rengen .'4

G roeiende onrust over de dreigende
aantasting van de plassen

De publiciteit alarm eerde tegelijkertijd tegen
standers van aantasting van he t plassengebied.
Voortrekkers in he t verzet tegen de plannen
m et zowel de Loenderveense Plas als de Wijde
Blik waren m ensen van de Nederlandsche
Jeugdbond voor N atuurstudie (NJN). K. Itt-
man, algemeen voorzitter van de NJN, rea
geerde m eteen zeer verontrust op de opinie
van het Algemeen Handelsblad inzake de Wij
de Blik, waarop de ‘berichtgever’ van de krant
enigszins terugkrabbelde:

‘Met den geachten inzender zijn wij 't vol
komen eens, dat het complex L'trechtsche en
Noord-Hollandsche plassen liefst onaange
roerd moest blijven’. Maar de kranteschrijver
zei ook te geloven ‘dat op den duur het mee-
rendeel der bedoelde plassen zal verdwijnen,
tenzij ze in hun  tegenwoordigen staat geacht
worden m eer welvaart te brengen dan als
tuingrond [...] , ofw el de natuurvrienden ko
men tot een daad als destijds [...] ten opzich
te van het N aarderm eer’. De jeugdige natuur
vrienden stonden al snel niet m eer alleen in
hun  protest. In de (ANWB) W aterkampioen
van januari 1928 riep D.P. de Vries Dzn de wa
tersporters ‘te w apen’ en via het Algemeen
Handelsblad van 5 februari 1928 schetste de
bekende vakbondsleider en politicus H enri
Polak he t doem beeld van ‘Loosdrecht, de
vuilnisbak van N ederland’. Een artikel in die
zelfde krant, m aar een dag later, betoogde dat
Loosdrecht geheel leeft van de watersport en
het vreemdelingenverkeer, en in een ingezon
den brief aan het Algemeen Handelsblad
werd - ook nog in diezelfde week - fel gepro
testeerd tegen de vernietiging van natuur
schoon uit winstbejag.

O nder verwijzing naar het dan zojuist ver-
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schenen artikel van Polak verzochten vijf eige
naren van percelen in het bedreigde gebied,
‘waar zij de zom erm aanden geregeld vertoe
ven’ per brief aan de Raad der gem eente
Loosdrecht om medewerking ‘opdat deze
plannen niet verwezenlijkt kunnen worden en
om [...] derhalve het in Loenerveen liggende
water, in eigendom  toebehorende aan Uwe
Gemeente, niet at te staan voor bovengemeld
doeleinde’.'

Georganiseerd verzet tegen
de dem pingsplannen

Op initiatief van de NJN werd op 11 februari
1928 in U trecht een vergadering belegd met
afgevaardigden van diverse organisaties die
oog hadden voor de natuurhistorische en re
creatieve betekenis van de Loosdrechtse Plas
sen. De bekende natuurvorser dr.Jac. P. Thijs-
se riep daar op tot een actie ‘om zowel het be
houd van de Loosdrechtse plassen als van de
wateren die zich uitstrekken van Tienhoven
tot Ankeveen te verzekeren.’ Tot slot kwam
het bij die gelegenheid tot de oprichting van
een werkcomité, dat zich ten doel stelde alles
te doen om de plassen voor ondergang te be
hoeden. Voorzitter werd mr. dr. J.J. de Waal
Malefeit, die op de vergadering aanwezig was
nam ens de Stichting Het Uuvchtsch Land-
schap. Verder nam en in het comité zitting
vertegenwoordigers van de Nederlandsche
Jeugdbond voor Natuurstudie, de N ederland
sche Vereeniging tot Behoud van N atuurm o
num enten, het Utrechtsch Provinciaal Comité
tot Behoud van Natuurschoon, de N ederland
sche Natuurhistorische Vereeniging, de
ANWB, iem and uit zeilsportkringen en de
voorzitter van de kunstschildersvereniging
Sint Lucas (de in Nigtevecht wonende land
schapsschilder E.R.D. Schaap). Het comité te
kende niet alleen op argum enten van land-
schaps- en natuurschoon, maar ook vanwege
de botanische waarde van de plassen, bezwaar
aan tegen de vuilstortplannen.

Diverse groeperingen in Loosdrecht pro
beerden al spoedig daarna de verkoop van
percelen water door de gem eente tegen te
houden. Anderen uit de particuliere sector
m aakten eveneens hun bezorgdheid kenbaar.

De stap van de gem eente K ortenhoef had van
het vraagstuk behalve een provinciaal-
Utrechts ook een Noord-Hollands probleem
gemaakt. Aan bepaalde protesten uit de sa
menleving, hoewel soms in voorzichtige be
woordingen gesteld, werd daarom een ruime
verspreiding gegeven: Rijkswaterstaat zowel
als de Provinciale W aterstaten in U trecht en
Haarlem, en de besturen van de gem eenten
Loosdrecht, Breukelen-St. Pieters, Tienhoven,
Westbroek, Vreeland, Hilversum, 's-Gra-
veland, K ortenhoef en N ederhorst den Berg.

De toenmalige gem eente Loenen, die niet
verder naar het oosten reikte dan tot aan de
Vecht, had hierin geen deel.

Van belang was verder, dat ook een aantal
overheidsinstanties bezwaren naar voren
bracht. De gem eente Amsterdam had de sug
gestie van de Loosdrechtse burgem eester ter
harte genom en, en verklaarde de Loender-
veense Plas nodig te hebben voor de water
winning van die stad. H et ministerie van
Oorlog wilde fort Spion niet kwijt raken. De
Genie-com m andant te Utrecht sprak in m eer
algem ene zin zijn verontrusting uil dat ‘de be
langen der verdediging (o.m. de inundatiebe-
langen)’ geschaad zouden worden.2

Bezwaarschrift van zwembad Oud-Loosdrecht

De N.V. Zwembad Oud-Loosdrecht was direct
belanghebbende bij de plannen die Bronwas-
ser c.s. ontwikkelden voor de Loenderveense
Plas, om dat hun bad- en zweminrichting aan
de oostelijke oever daarvan stond, iets ten zui
den van de driesprong in Oud-Loosdrecht.
H et Algemeen Handelsblad duidde het aan
als ‘de welbekende Loosdrechtsche zwemin
richting’ en merkte op dal daarvan ‘vooral de
Hilversumsche zwemmers zulk een druk ge
bruik m aakten’. 1

Al snel werd duidelijk dat de betrokkenen
bij het zwembad niet aan de ondergang van
hun bad wensten mee te werken. Het bestuur
deed in februari 1928 via een brief aan de
Raad der gem eente Loosdrecht een dringend
beroep op het gem eentebestuur ‘geen water,
gelegen in den Loenderveenschen plas te ver
knopen aan de N.V. lndustrieele My. v.h. J. W
Bronwasser Czn. te Breukelen’.2
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Verder verklaarde het zwembadbestuur in zijn
brief dat de genoem de vennootschap naar
zijn m ening ‘p lannen heeft om den Loender-
veenschen plas in een m odderpoel te her
scheppen, omdat niet het hoofddoel van deze
is “land te m aken” doch vuil van de groote ste
den op te ruimen, De mogelijkheid dat er
ooit land zou kunnen ontstaan door inwerpen
van stadsvuil in Loenderveen, gezien zijn
diepte en zware golf, m oet nog bewezen wor
den. Maar dat ten eeuwigen dage Loender
veen in een poel van ongerechtigheid wordt
veranderd staat vast. En m et dit laatste wordt
de Loosdrechtsche Badinrichting vernietigd,
terwijl de bloei van Loosdrecht als recreatie
oord voor goed wordt stop gezet.’
De brief werd nam ens het bestuur van de N.V.
Zwembad Oud-Loosdrecht ondertekend door
J.C. Meyboom, president-commissaris, en R.
van Reenen, secretaris-penningmeester.

Advies van het Staatstoezicht
op de Volksgezondheid

De gem eente Loosdrecht was inmiddels m et
de nodige voorzichtigheid aan het werk ge
gaan.2 Zij schakelde diverse instanties in om
nader geïnform eerd te worden over de moge
lijke gevolgen van de dem pingsplannen. Daar
onder het Staatstoezicht op de Volksgezond
heid, dat reeds op 13 februari 1928 een voor
zichtig geform uleerd, nogal dualistisch advies
uitbracht. De met het onderzoek belaste com
missie betreurde het, dat bij dem ping van de
plas m et stadsvuil de bad- en zweminrichting
zou verdwijnen. ‘H et mag bekend veronder
steld worden, dat van Overheidswege [...] de
waarde dezer inrichtingen voor de openbare
gezondheid hoog wordt aangeslagen’. ‘Wat
het directe gevaar voor de openbare gezond
heid betreft’, was de commissie van oordeel,
‘dat door het geven van doelmatige voor
schriften en nauwkeurige naleving hiervan,
geen gevaar voor de openbare gezondheid be
staat’. Stankoverlast van betekenis werd on
waarschijnlijk geacht. De commissie van het
Staatstoezicht op de V olksgezondheid
verm eed angstvallig buiten he t terrein van
haar directe bevoegdheden te treden; ‘zij
heeft dus niet gelet op de economische voor-

of nadeelen, noch op vernietiging van natuur
schoon enz., toch m eent zij er op te m oeten
wijzen, dat het in discrediet brengen van het
onvergelijkbaar schoone watersportgebied in
Loosdrecht, door haar, uit een hygiënisch
oogpunt als een bezwaar wordt beschouwd’.
H et advies van het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid riep verscheidene kritische reac
ties op. Zo schreef een bioloog in het dagblad
De Gooi- en Eem lander van woensdag 14
m aart 1928:

‘De Gezondheidscommissie is van mee-
ning, dat stadsvuil tientallen ja ren  achtereen
in een vrij diep water gestort, geen gevaar
voor de gezondheid kan opleveren. Maar dan
vraag ik mij af, op welke wijze is een mensch
dan wel in staat den gezondheidstoestand
eener streek afbreuk te doen. Men hoeft geen
m an van wetenschap te zijn om in te zien, dat
bij dergelijke dem ping de voorwaarden bij uit
nem endheid worden in het leven geroepen
om een streek ongezond te maken: een dorp
in de nabijheid van een reuzen mestvaalt in 't
stilstaande water.’ [...] ‘Lenige biologische
kennis leert mij daarnevens, dat hierbij onte-
genzeggelijk zwavelstof [bedoeld is zwavelwa
terstof, AAM] en eenige andere stinkende
gassen m oeten ontstaan, veel m eer dan in
grachten. H et lijkt mij van deze commissie
dan ook zéér gewaagd om op haar verant
woording te durven nem en de zinsnede: ’’dat
het onwaarschijnlijk is, om h inder van beteek-
enis h ierdoor te verwachten”. Dit moest voor
deze commissie het cardinale p u n t zijn en
hier m oet ons deze van onkunde en onzeker
heid getuigende opm erking verbazen.’

‘Heeft deze commissie verder wel gedacht
aan het muggenvraagstuk? Dat zij er niet van
rept, zou het tegendeel doen vermoeden. Op
de rattenkwestie werd reeds van andere zijde
gewezen. Deze ondernem ing van dem ping
m et vuil m oet van tallooze zijden door ter za
ke zeer deskundigen worden bezien. Ware het
niet fatsoenlijker geweest, als deze commissie
zich onbevoegd tot oordelen had verklaard?’
‘Bij een dergelijk vreemdsoortig onzakelijk
rapport uitbrengen kan men slechts de hoop
uitspreken: Moge er in den lande een Hooge-
re Gezondheidscommissie zijn, aan wier oor
deel werkelijke waarde kan worden gehecht!
en moge dit worden ingewonnen!’
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-De Loenderveense schutsluis omstreeks dejaren 1020; deze is thans gedempt.
(Uit: Drinken uit de plas 1882-1988, uitgave Gein. Waterleidingen, Amsterdam.)

In hetzelfde num m er van de Gooi- en Eem-
lander haakte E.O. Dwarshuis uit Oud-
Loosdrecht in op de opm erking van de Ge
zondheidscommissie dat de vuiistortplannen
m oeten leiden tot het opheffen van de aan de
Loenderveense Plas gelegen bad- en zwemin
richting. Hij betrok in zijn reactie ook de
gang van zaken op Terra Nova:

'Nu de ge/ondheidsspecialisten gesproken
hebben, geloof ik dat die hier in hevige mate
aan inconsequentie mank gaan.

Wat toch is het geval. De heer Bronwasser
c.s. ondervindt den grootsten tegenstand in
zake zijn dem pingsplannen, terwijl de heer
Erdm an(n) sinds een tiental jaren en nog
steeds m et stadsvuil en afval van een kininefa-
briek dem pt in de Loenderveensche plas. Het
water, waarin hij dem pt, kocht hij ook van de
gem eente Loosdrecht. De verontreiniging is
zoo groot, dat de visschen in de naaste omge
ving hiervan doodgaan. Genoem de heer Erd-
m an(n) gaat nog steeds zijn gewonen gang en
ondervindt niets geen tegenstand, zelfs niet

van de nu in eens zoo ijverig geworden Ge
zondheidscommissie. Wellicht sluimerde de
commissie voor dit geval, 't Is mogelijk.’

Nu de gevolgen van dat dem pen uit 't oog
punt van volksgezondheid op zoo schrikba
rende wijze geteekend zijn, [...] begrijpt mijn
waarde lezer, dat mij onwillekeurig een huive
ring door de leden vaart bij de gedachte dat
zich nu reeds des zomers duizenden en nog
eens duizenden aan dit verschrikkelijke ge
vaar bloot stellen en zich bloot gesteld heb
ben. Geen wonder dus, dat ik een ieder m oet
waarschuwen zich in dezen poel van onge
rechtigheid te verfrisschen.

Ten slotte doet het mij leed dat onze Ge
zondheidscommissie door dit rapport over de
kwestie-Bronwasser, zich inzake het vuil stor
ten door den heer Erdm an(n) (opnieuw) aan
zulk een groot plichtsverzuim heeft schuldig
gem aakt.’

De geboren Fries J.J. Talsma, burgemees-
ter-secretaris van Kamerik en Zegveld (1917-
1934), maar w onend in W oerden, hekelde in
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een zeer uitvoerige ingezonden brief, afge
drukt in het U trechts Provinciaal en Stedelijk
Dagblad van maandag 13 februari 1928, zowel
het Loenderveense polderbestuur als de felle
critici, en drong er vooral op aan verder te
denken dan de actuele problematiek:

‘Men kan de mentaliteit, welke naar het
schijnt bij he t betrokken polderbestuur
heerscht, materialistisch, cynisch, bekrom pen,
eenzijdig noem en. Men kan oordeelen, dat de
voorstelling van de te wachten gevolgen óf na-
ief, óf m isleidend is te achten. Men kan van
m eening zijn, dat de dwaze vergelijking m et
de dem ping der Zuiderzee alle gevoel voor
proporties vreemd is. Men kan ten slotte, en
dit is het ergste, betreuren, dat bij een met
publieke m acht toegerust lichaam elk besef
van verantwoordelijkheid voor hoogere en
breedere belangen ontbreekt (de landaanwin
ning toch speelt hier een uiterst geringe rol,
en de betere ontwatering en oevervoorziening
zijn ook op andere wijze te bereiken), dit
neem t niet weg, dat ernstig d ient te worden
bezonnen op welke wijze de plas niet alleen
voor het heden doch ook voor de toekomst
kan worden veilig gesteld: het zeggen van den
voornoem den waterschapsautoriteit, dat 'op
den duur deze zaak niet is tegen te houden ',
is immers niet anders dan een suggestieve
machtsspreuk. H et polderbestuur c.s. kan
toch moeilijk eischen, dat anderen zoodanig
aan bewustzijnsverenging zouden lijden, dat
zijn eenzijdig standpunt algemeen zou wor
den aanvaard.’

Dit oordeel deed de Anti-Revolutionaire
plattelandsburgem eester, die ook actief was in
de christelijke landbouworganisaties, kennen
als een onafhankelijk denker.

Gem eente Loosdrecht
voorzichtig verder in de tegenaanval

De gem eente Loosdrecht liet het niet bij het
inschakelen van het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid, ze ging tevens na of moge
lijk door he t aanvullen van de politieverorde
ning het dem pen van een plas zou kunnen
worden tegengehouden. Daarover werd even
eens deskundig advies ingewonnen. Diverse
gem eenten bleken reeds een bepaling in hun

politieverordening te hebben, die voor Loos
drecht model kon staan. H et duidelijkst was
artikel 95 in de verordening van de gem eente
Aalsmeer. Deze luidde: ‘Het is verboden
straatvuil of andere onreinheden op eeltige
wijze in de wateren binnen de gem eente te
doen komen, of te bezigen voor aandam m ing
of ophooging van land, rietland en rietzud-
den. H et is eveneens verboden straatvuil of
andere onreinheden uit andere gem eenten in
te voeren.’

De als een deskundig en slim bestuurder
bekend staande Kamerikse burgem eester J.J.
Talsma suggereerde in zijn al eerder aange
haalde brief om onder m eer ook aan een mo
num entenverordening te denken:

‘Naar ons voorkomt, geeft ons publiek
recht aan het toezicht houdend hooger be
stuur genoeg m iddelen aan de hand om deze
ram p te voorkomen. [...] Wat de Hinderwet
betreft, vreezen we [...] dat deze, bij afwezig
heid van een “inrichting”, moeilijk te hulp
kan worden geroepen. Iets anders is het, o f de
gem eenten, en eventueel de provincie, niet
door het vaststellen van bepalingen tegen wa-
ter-verontreiniging een stokje zouden kunnen
steken voor dit plan. Maar waar we hier in het
bijzonder de aandacht op willen vestigen is,
dat o.i. de uitkomst ligt in een M onum enten
verordening. In Gemeentebestuur van Juni
1925 bepleiten we de mogelijkheid om dit
middel aan te grijpen ook tot bescherming
van natuurm onum enten. [...] In hetzelfde
jaa r (1925) werd door de gem eente Den Haag
een stap in deze richting gedaan en werden
o.a. de aan h e t Rijk toebehoorende duinen
van Waalsdorp op de m onum entenlijst ge
plaatst. Waar he t bij den Loenerveensche plas
een gebied betreft, dat onder m eer dan ééne
gem eente is gelegen, zou hier samenwerking
van gem eenten m oeten plaats hebben, of be
ter nog de zaak door de provincie worden
aangevat. Voor de rechtszekerheid der betrok
ken percelen, zoowel als voor de rust van het
publiek is er alles vóór te zeggen deze oplos
sing aan de kwestie te geven. De h ier en daar
gestelde, doch meestal on tkennend beant
woorde, vraag of bij plaatsing op de m onu
m entenlijst eventueel schadevergoeding ware
toe te kennen, doet zich o. i. hier niet voor,
daar niem and ten slotte kan zeggen, of de
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voorgenom en  - en  dan  belette  - w erken in d e r
daad  verhoogde w aarde zouden  m eebrengen .
W aarnaast dan nog  staat de risico d e r  o n d e r
nem ers, o f zij n ie t to t schadevergoeding zou
d en  w orden aangesproken  en  in h u n  opzet
belet: e r  zijn im m ers e igenaren  van perceelen ,
die van h e t p lan  n ie t willen w eten en  zich o n 
getwijfeld n ie t voetstoots bij de veron tre in i
ging van h u n  e igendom  zouden  neerleggen ,
en , gelet op  de jongste ju risp ruden tie  inzake
onrech tm atige  daad, bij den  rech te r ongetw ij
feld een gewillig g ehoo r zouden  vinden. D enk
ook aan de  zw em inrichting, waarvan [...]  op
som m ige dagen d o o r 200 a 300 p e rso n en  ge
bru ik  wordt gem aakt. W ant d it m oet nog  even
aangestipt: bij den  strijd voor he t b eh o u d  van
m enig  stukje n a tu u r w ord t vaak niet ten o n 
rech te  tegengevoerd  d a t toch zoo w einigen er
van p ro fitee ren . W elnu in casu is juist h e t te
gendeel h e t geval en  m ag gesproken  w orden
van een  rec rea tieo o rd  van g roo te  beteekenis,
voor h e t G ooi, U trecht, A m sterdam , enz..
O ok m ogen  we e r op  wijzen, d a t de beteken is
van deze plassen zoo m ogelijk nog  lijst, wan
n ee r over enkele  jaren d o o r u itvoering van
het provinciaal w egenplan de groo te  weg van

Gooi n aa r V echt via I.oosd rech t zal zijn to t
stand  g ek o m en .’

De gem een te  L oosdrech t m aakte van d it
in teressan te , m aar ongevraagde advies om  de
L oenderveense Plas te bescherm en  d o o r m id
del van een  m o n u m en ten v ero rd en in g  geen
gebruik.

De tegenstanders van h e t d em p en  van één
o f m eer plassen boekten  al spoedig ook con
cre te  successen. De g em een te  L oosdrech t wei
gerde gem eentelijk  bezit aan Bronwassers
stadsvuilm aatschappij te verkopen. B&W van
H ilversum  spraken  zich u itdrukkelijk  u it te
gen  elke pog ing  tot dem ping . De steden  Am
sterdam  en  U trech t lie ten  w eten geen  belang
stelling te heb b en  voor het leveren van stads
vuil aan de EN MES.

V ereenig ing  G em een tebelang
te K o rten h o ef vóór de  dem ping

De voorstanders van h e t opvullen van de plas
sen m et huisvuil h ie lden  zich evenm in stil. In
h e t A lgem een H andelsb lad  van 3 m aart 1928
stond  een  verslag van een  in K o rtenhoef ge-
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M olen te Loenersloot in de winter (W. van Soest, 2004, olieverf op doek, 24 x  40 cm.)
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houden vergadering, welke was belegd door
de Vereeniging Gem eentebelang, onder voor
zitterschap van w ethouder Gorter. H et bericht
droeg de duidelijke kop H et dem pen der
Vechtplassen, de voorstanders aan h e t woord.
G orter opende de vergadering m et de m ede
deling, dat deze was belegd voor de
‘bedachtzam en die de zaak ook van een ande
re kant wilden beschouwen’. Zijns inziens was
er te veel ondeskundige ophef gemaakt van
wege de verdediging van natuurschoon. Hij
hield een uiteenzetting over het moeizaam
zwoegen van de rietsnijders en herhaalde en
actualiseerde de argum enten uit het adres van
de gem eente Kortenhoef. G orter vergeleek de
Loenderveense Plas m et de Wijde Blik, gren
zend aan Kortenhoef, en concludeerde dat de
laatstgenoemde, ondiepe plas door middel
van dem ping snel in vruchtbaar land omgezet
moest worden, teneinde een bestaansmoge
lijkheid te scheppen voor de noodlijdende be
volking. In zijn slotwoord liet G orter nog eens
helder zijn standpunt horen: ‘H et gaat niet
aan het natuurschoon op kosten van de eige
naars in stand te houden ten bate van ande
ren ’.

H et laat zich aanzien dat de natuurbe
scherm er Jac. P. Thijsse wel enige redelijkheid
zag in he t hiervoorgenoem de standpunt. In
het num m er van m aart 1928 van het tijd
schrift De Levende N atuur schreef hij
‘W anneer de Vereeniging to t Behoud van Na
tuurm onum enten honderdduizend leden had
in plaats van tienduizend dan werden al deze
gevallen eenvoudiger’. Aan die opm erking
lijkt de gedachte ten grondslag te liggen dat
dan de vereniging in staat zou zijn dergelijke
gebieden door aankoop te behouden, zoals
eerder m et h e t N aarderm eer was gebeurd,
waardoor de natuurbescherm ers ook de fi
nanciële lasten zouden dragen.

Discussie op rijm

Een curieus elem ent in de discussie over de
dem pingsplannen is het deel dat zich op rijm
afspeelde.

Om de lezers te bepalen bij de schoon
heid van het toenmalige plassengebied, druk
te de Gooi- en Eem lander het gedicht Bij de

Loosdrechtsche Plassen van de in Hilversum
wonende boekhandelaar-dichter Joannes Red-
dingius (1873-1944) af:

Zie daar h e t water m et wielende kolken,
in 't avond-goud licht,
dat straalt uit de zon achter slepen van
wolken,
als sluiers zoo dicht.

Wat een g en o t om  al m ijm  'rend te staren
naar 't verre verschiet,
aldoor te hooren 't gezang van de baren,
ruischen van riet.
Ginds in h e t wonder van purperen  rozen
en stralengeglim
lijkt traag in 't wijken de zon nog  te
poozen
aan vuurlichte kim.

N og drijft een bootje daar verin  h e t wijde,
donker in g loed;
en 't is als een glijden in droom van ver
beiden:
de zon tegemoet!

In hetzelfde dagblad reageerde de Oud-
Loosdrechter J. W ingelaar Jzn m et zijn aan de
‘anti-dem pers’ gerichte vers De Loenderveen-
sche Plassen:

'k Zou zoo graag eens willen vragen,
In een hoekje van deez'krant,
Waarom zijt u allen tegen
D em ping van ons waterland?
ku n t u soms n ie t m eer gaan zeilen?
Heusch, u heb t h e t allen mis.
Weet, dat in h e t Loenderveensche
N iet één boot te h u u r  toch is.
K unt u soms n ie t m eer gaan zwemmen?
Natuurliefhebbers, g e  h eb t h e t mis.
Weet, dat bij 't Piashuis en bij Wolfrat
Ruim  gelegenheid  nog  is.
K un t u soms n ie t m eer genieten
In ons schoone watergat?
Loosdrecht hee ft nog  wel vijf plassen,
Natuurliefhebbers, wist u dat?
H andelt u uit m edelijden
M et den jager o f den visschersman?
Weet, dat 't vleesch van visch en vinken
In de kuip nooit stinken kan.
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Zijt ge bang voor ongedierte
In de groote vuilnisbelt?
Een rat houdt zeker i eel van vuilnis,
Maar is op water niet gesteld.
Heusch, geachte natuurliefhebbers,
't Komt in orde. wees niet bang.
Helpt mee niet in uw eigen
Maar in 't algemeen belang.
Hetwelk is: Dempen.

In het dagblad De Telegraaf m engde ook de
toen zeer bekende volksdichter Clinge Door-
enbos zich in deze discussie op rijm, onder de
titel Loosrecht in Loosdrecht?:

II 'aai crus lieve laantjes waren.
Staal een dubb'le huizenrij..
En die nieuwe straat daarginder
11 as ééns uitgestrekte hei.
Dat complex fabrieksgebouwen
Staat, waar vroeger weiland was.
En dat mooie asphalt-pleintje
H as voc>r koi t rustieke ■ plas.
0. je zoekt die mooie hoornen,
Breed getakt en eeuwen oud?
Sch oonigh eids-ct mnnissielingen
Hebben daar plantsoen gebouwd.
En de goeie ouwe molen,
Romantiek uit Opa's tijd.
Viel ten offer aan i moderne
Ei •( momisch i • beleid.
Als we nog eeti poos zoo doorgaan
('t Kan niet anders, op den duur)
1 'raagt ons achter-achter-kleinkind:
Iader: wat beduidt 'Natuur'.'?

Hebt V  7 water-panorama
Daar hij Loosdrecht wel gezien?
't Allerm oi u's te wa terplekje
I an héél Nederland misschien?
Zwom t ' wel eens in dat water
Op een zonne-zomerdag?
Zooclat L lot zelfs den bodem
I 'an dat held're water zag?
Hebt L' nel eens op een avond
I é/e schoone uren lang
Op die plassen rondgedreven?
Kent U diens zons-ondergang?
Kent U daar dal stuk natuur wel
Paradijs voor jong en oud...?
Is het waar: dat deftig Utrecht,

Dat als vullusbak beschouwt?
Is het waar; dat deftig Utrecht,
Deze wijze Domsche stad,
Achtervullusbaksche plannen
Met de mooie plassen had?
Sloop maar; demp maar; breek maar; hak
maar;
Graaf maar flink aan 't Schoonheidsgraf
Maar de Piassi -n, - onze Plassen . . . .
Pietvandaal! Daar blijf je  a!
Stel je voor; dal wij eens zeiden:
Er is steenslag noodig, kom,
Voor dat aan te leggen fietspad
Sloopen wij een stukje Dom!

U trechts provinciebestuur
weigerde medewerking

H el provinciaal bestuur van U trecht maakte
het de ENMES knap lastig. Naar aanleiding
van in m aart 1928 in Provinciale Staten gestel
de vragen, besloten G edeputeerde Staten de
inmiddels door het bestuur van het Water
schap Loenderveen afgegeven vergunning tot
aanleg van de nieuwe sluis te vernietigen.
Zonder deze sluis konden de activiteiten van
de ENMES geen doorgang vinden.

Bronwasser ging in beroep tegen het pro
vinciale besluit met betrekking tot de sluis. In
verband daarm ee liet de directeur van de Am
sterdamse waterleidingen aan de gem eente
raad weten: ‘Gelet op het voornem en water
aan de Loosdrechtsche plassen te onttrekken
en wellicht zelfs aan de Loenderveensche
plas, is het voor Amsterdam van belang, dat
de vernieuwing en verbloeding van die sluis
niet plaatsheeft. Gesteld nu dat het eerste ar
gum ent, t.w. "strijdig met het algemeen be
lang", door de kroon niet zou worden aan
vaard en een afwijzing alleen op de formeele
fout zou steunen, dan zou deze door het Pol
derbestuur kunnen worden hersteld, door het
verleenen van een nieuwe - formeel juiste -
vergunning. Nu is bij een onderhoud met den
Voorzitter van het Polderbestuur gebleken
dat de steun aan ENMES vooral zijn oorzaak
vindt in de kans om van de bem aling van de
Plas af te komen, doch dat m en liever zou
zien, dat dit verkregen zou worden door een
overeenkomst met Amsterdam.' Voor alle ze-
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kerheid maakte de gem eente Amsterdam zich
dan ook op om als direct belanghebbende te
worden gehoord bij de behandeling van het
beroep van Bronwasser. Op het ministerie van
Oorlog lijkt m en geleidelijk sterker verontrust
te zijn geraakt door de stroom van berichten;
op 31 m aart 1928 verzocht m en het ministerie
van W aterstaat niet to t het verlenen van een
concessie over te gaan alvorens er contact tus
sen beide ministeries zou zijn geweest. Water
staat vroeg op zijn beurt aan het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Landbouw hoe
het nu  zat m et dat stadsvuil. Dat ministerie
antwoordde dat de kans dat de ENMES m et
de gem eente 's-Gravenhage - die toen blijk
baar als de meest gerede gegadigde werd be
schouwd - tot een overeenkomst zou geraken
niet erg groot was. In antwoord op een advies
aanvrage door de minister van W aterstaat
schreef de hoofdingenieur-directeur in
Noord-Holland, dat droogm aking volgens
hem  veruit de voorkeur moest genieten boven
dem ping m et stadsvuil, daar dat laatste een
kwestie is van lange duu r (in het interview
m et de burgem eester van Loosdrecht had de
journalist voor de dem ping van de hele Loen-
derveense Plas een duur van 45 jaar bere
kend); bovendien vreesde de hoofdingenieur-
directeur dat dem ping een slechtere kwaliteit
grond voor land- en tuinbouw zou opleveren
dan droogmaking. G edeputeerde Staten van
de provincie U trecht wezen na een gedegen
afweging de door het polderbestuur van het
W aterschap Loenderveen m et de ENMES ge
sloten overeenkomst af. Tegen die beslissing
bleek geen beroep mogelijk. Na enige aarze
ling besloot het polderbestuur medio 1928
niettem in zich niet bij de vernietiging van
hun besluit neer te leggen. H et zocht en vond
een andere juridische weg en gaf aan Bron
wasser c.s. een vergunning de plas te gaan ex
ploiteren, daarbij ditmaal zorgvuldig alles ver
m ijdend wat sprak over dem ping. H et m otief
was, dat op deze wijze Bronwasser een moge
lijkheid werd geboden om krachtens de arti
kelen 22 en 23 van de Waterstaatswet 1900
een beroepsprocedure aan te spannen. De
voordelen, die het waterschap toch nog steeds
wel zag in een samenwerking m et de ENMES,
zullen ook wel een rol meegespeeld hebben.
G edeputeerde Staten vernietigden, als ver

wacht, ook deze vergunning. Bronwasser en
de zijnen tekenden daarop inderdaad be
zwaar aan tegen dat besluit van G edeputeerde
Staten. Toen de zaak in beroep diende, had
den de mensen van de ENMES zich echter
blijkbaar al een beetje neergelegd bij het niet
doorgaan van hun dem pingsplannen. Ze wa
ren toen al aan het proberen hun  eigendom 
men in de Loenderveense Plas te verkopen
aan de gem eente Amsterdam.2
De beroepsprocedure werd inderdaad door
Bronwasser c.s. verloren. Na de inpolderings-
plannen verdween nu ook het idee een plas in
Loosdrecht en omgeving te dem pen met
stadsvuil en grond definitief uit de serieuze
discussie.

Noten

1. Anoniem (D.C. van Leeuwen Boomkamp en C.
van Leeuwen Boomkamp-Roelfsema), 1989. De
geschiedenis van h e t landgoed Terra Nova. Ei
gen uitgave van de auteurs, ongepagineerd
(inclusief illustraties 25 blz.)

2. Archief Gemeente Loosdrecht vanaf 1813
(Streekarchief, Hilversum), inv. nr. 281. Dossier
ENMES

3. Kosman, H., 1988. Drinken uit de Pias, 1888 -
1988 - Honderd Jaar Amsterdamse Piassenwa
terleiding. Uitgave Gemeentewaterleidingen,
Amsterdam, 96 blz.

4. Algemeen Handelsblad, 16 januari 1928.
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W outer van Soest
vertolker van licht, lucht en ongereptheid

Jaap Groeneveld

W outer van Soest (1957) schildert veel onder
werpen uit de Vechtstreek en het plassenge-
bied. Opgegroeid in een gezin m et liefde voor
de natuur trok hij met zijn broer Wim er vaak
op uit naar het plassengebied om vogels te be
kijken. In die tijd ontstond ook zijn voorliefde
voor tekenen en schilderen naar de natuur.
Zijn eerste olieverfschilderij maakte hij met
acht jaar, een zwaan.

Zijn pogingen om op de kunstacademie
toegelaten te worden strandden op zijn natu
ralistische schildertrant, die niet gewenst en
zelfs verguisd werd in de wereld van de ab
stracte kunst. Hij ontwikkelde zich onder lei
ding van Hans van M oerkerken uit Weesp en
zijn m oeder H. van Soest-Portengen. Met ab
stracte kunst heeft hij geen relatie, want hij is

gebiologeerd door de vertolking van, zoals hij
zelf zegt; ‘het spel van licht, de uitdrukking
van de stof, wolken in de luch t en de schadu
wen Dat zijn zijn onderwerpen, niet in de
eerste plaats dat wat wordt weergegeven. Elke
keer stelt hij zichzelf weer de vraag hoe hij
een bepaalde lichtwerking kan weergeven en
de sfeer kan pakken. Hierin staat hij het
dichtst tussen de rom antiek en de impressio
nistische Haagse school. Die richtte zich voor
al op de ‘to o n ’van het schilderij, de combina
tie van sfeer en kleur. In die zin voelt W outer
van Soest zich verwant aan schilders als Gabri
el en Roelofsz, pioniers van de Kortenhoefse
school en voortgekom en uit de Haagse
school.

W outer van Soest heeft zich door jarenlan-

m. '  m

V. . S o t o ,  I .,

Vreeland (W. van Soest. 1993. particulier bezit.)
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ge bestudering van oude en negentiende
eeuwse meesters, zowel bij h e t schilderen als
restaureren, de technieken eigen gemaakt.
Hoewel hij aanvankelijk zeer naturalistisch
schilderde, heeft hij later een iets lossere
hand  ontwikkeld, naar licht impressionistisch.
De auteur was in de eerste aanraking met
werk van Van Soest getroffen door een schil
derij van schepen op zee, afgebeeld tegen een
dreigende lucht en varend op een verlichte
plek van de doorgebroken zon. Op het schil
derij kan m en de dieptewerking van en het
licht in de kolkende golven ervaren. Naast
zeegezichten schildert hij het liefst de natuur,
onaangetaste plekken in het Gooi en vooral
de Vechtstreek, en dieren, waaronder bij voor
keur zwanen. De voorkeur voor zwanen is al
in zijn vroege jeugd ontstaan toen hij bij een
bezoek m et zijn ouders aan het Rijksmuseum
werd getroffen door een schilderij van de ze
ventiende eeuwse schilder Jan  Asselijn, - in
zijn herinnering een immens schilderij - van
een zwaan zittend op het nest, m et dreigende
vleugels. Hij benadrukte, dat voor hem  de

Zwaan ( \t  . van Soest. 2003,
o lie v e r f o p  doek , 50x60  cm .)

zwanen al zijn them a van vertolking waren
voordat onze nationale trots van de luchtvaart
er reclame mee maakte. Winterse landschap
pen komen ook regelmatig in zijn werk voor.
Op zijn zoektochten naar onderwerpen of
plekken komt hij vaak door de gem eente Loe-
nen. Zo zijn al verscheidene plekjes vereeu
wigd.

Er is veel vraag naar W outer van Soest’s
werk, waardoor er tot nu  toe onvoldoende
materiaal was voor een tentoonstelling. Maar
nu  is het dan zover dat in de eerste week van
ju n i a.s. in Bussum voor het eerst een tiental
recente werken te zien zullen zijn op twee lo
caties: in De Kunst Kringloop (Kerkstraat 11)
en Kunsthandel Flava Art Gallery (Kapelstraat
26), vlak bij elkaar. Ik kan u aanraden om de
ze tentoonstelling te bezoeken en de de sfeer
van onze dierbare omgeving eens op een an
dere wijze te beleven. Drie typische voorbeel
den van zijn werk zijn h ier afgebeeld als voor
proefje, waarvan één als illustratie bij het
voorgaande artikel.
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Boekbespreking
Els Scheltema-Vriesendorp

H erinneringen aan Holland
o p  b e /o e k  b ij d e  d ic h te r  F re d er ik  van h e d e n

Boekhandel Comenius in Naarden-Vesting
heeft ter gelegenheid van zijn tienjarig be
staan in 2003 een reisverslag in vertaling uit
gegeven van de Tsjech Milos Seifert. Deze
Tsjec h had werk van Van Eeden vertaald en
logeerde, daartoe uitgenodigd, in het voorjaar
van 1921 bij zijn idool op de villa Cruysbergen
te Bussum.

N aarden en Bussum door een tweeënzeventig
jaar oude Tsjechische bril! Ik ben benieuwd!
Hoe ziet een Tsjech na de Eerste W ereldoor
log het welvarende vredige Holland en vooral
het landschap?

Als Seifert van station Naarden-Bussum langs
de Nieuwe 's-Gravelandse weg loopt beschrijft
hij aan de ene kant een uitgestrekte, zanderi
ge heidevlakte en aan de andere de ene nieu
we villa na de andere in bossen van een
‘verlokkende wildheid'.
Tijdens zijn logeerpartij op de gastvrije, geluk
kige villa, kijkt hij vanaf zijn balkon over een
puur Hollands landschap m et weilanden vol
slootjes en een rechte vaart richting Amster
dam. Hetzelfde Amsterdam vanwaar de Ti
taantjes van Nescio voor de oorlog zo’n vier
uur liepen om hun idool te ontm oeten en die
nadat zij 'een heer in boerenkiel met dure ge
le schoenen en kruimels van “kolombijntjes”
in zijn baard’ hadden ontwaard, zingend
langs de Naardertrekvaart weer terugliepen.
Wie kan zich anno 2003 zo'n vergeefse tocht
voorstellen? Nu wordt in hetzelfde landschap
een ecoduct aangelegd voor ettelijke miljoe
nen euro's!
Ook N aarden is onherkenbaar. Met gastheer
Van Eeden gaat het op de fiets naar de stad
waar de wereldvrede-apostel Komensky, zoals
ook van Eeden hem  noem t, zijn laatste rust
plaats heeft. Zij komen in een doodse, stenen
stad met in een héél oud stadhuis en een ar

metierig Comeniusmuseumpje. Buiten de ste
nen m uren en grachten die N aarden van de
buitenwereld afsnijden zien zij zijn beeld m et
aan de ene kant de blinde m uren van de
Naardense Vesting en aan de andere de blau
we gracht met in de verte de groene einder.
H et was een vredig landschap dat toen nog
wijds en leeg was. Zo beschrijft hij elders dat
vanuit de trein van Bussum naar Amsterdam
de zee zichtbaar is. Hoe verschillend is dit le
ge landschap rond Naarden en Bussum, ‘de
stad in het Bos’, vergeleken m et de omgeving
van nu.

Dit zijn enkele impressies vanuit slechts één
gezichtspunt. In het zeer persoonlijke reisver
slag van Seifert wordt de lezer verder veel ge
waar over de mentaliteit van na de Eerste We
reldoorlog en de gedachtenwereld van idealis
ten en kunstenaars van driekwart eeuw gele
den.

Oorspronkelijke titel
UBasnika Frederika van Eedena  (Praha 1922).
Uit het Tsjechisch vertaald door Kees Mercks. Uit
geverij Comenius Naarden, septem ber 2003, ISBN
90 80 2669 49, 155 pagina’s in een oplage van 750
exem plaren. € 20,-
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De auteurs
drs F.E. (Fenna) Brouwer is historicus en sinds 1999
werkzaam als docent-onderzoeker Archiefweten
schap aan de Universiteit van Amsterdam en de Ho
geschool van Amsterdam. Daarvoor was zij geduren
de twaalf jaar werkzaam als gemeente- c.q. streekar
chivaris van de gemeenten Abcoude, Breukelen,
Loenen, Maarssen, Maartensdijk en De Ronde Ve
nen.
J. (Jan) Boerstra (geb. 1927) is redactielid van de
Vechtkroniek sinds de oprichting van de Histori
sche Kring Gemeente Loenen. Heeft artikelen ge
publiceerd over buitenplaatsen in de Vechtstreek in
Vechtkroniek en het jaarboek Niftarlake.
drs. E.S.C. (Noor) Erkelens-Buttinger (geb. 1939
Den Haag). Studeerde Nederlands recht, publiek
recht uitgebreid, RU Leiden, Rijksarchiefschool.
Werkte als medewerker bij het Rijksarchief Drenthe
en als provinciaal inspecteur der archieven 1982-
2003 in Utrecht. Publiceerde: Inventaris van het ar
chief van de Heerlijkheid Kronenburg 1455-1876, o.
a. Biografieën van de na-oorlogse Commissarissen
der Koningin in de provincie Utrecht in Veel tact
en de nodige geschiktheid, Gouverneurs en Com
missarissen in de provincie Utrecht 1814-1997;
Stichtse Historische Reeks, 1997.
drs. B.W. (Bart) Jagt (geb. 1962) studeerde Neder
lands aan de Universiteit Utrecht. Lid van de Histo
rische Kring Gemeente Loenen. Naast het artikel
Het goede leven op de buitenplaats heeft hij een ar
tikel gepubliceerd in de Vechtkroniek over het Cre-
merhuis. Hij werkt tegenwoordig als archivist bij het
Streekarchivaat Vecht en Venen,
drs. J.J.M.A.M. (Juliette) Jonker-Duijnstee (geb.
1965) studeerde kunstgeschiedenis in Leiden. Mo
menteel werkt zij freelance, o.m. als redacteur en
kunsthistorisch gids. Zij is vanaf de oprichting be
trokken bij de Historische Kling Gemeente Loe
nen, o.a. als bestuurslid, en is mede-eindredacteur
van de Vechtkroniek.
D.T. (Dolf) Koen (geb. 1953) volgde na de middel
bare school de Frederik Muller Academie en de
Rijksarchiefschool. Sinds 1980 is hij werkzaam -in
verschillende functies- op het Rijksarchief in
Utrecht/Het Utrechts Archief. Hij publiceerde
meerdere boeken en artikelen over de Nieuwe Hol
landse Waterlinie.
C. J. (Kees) de Kruijter (geb. 1941) was archivaris
van de Gereformeerde Kerken in Nederland en
ambtelijk secretaris van de generale synode van dit
kerkgenootschap. Hij publiceerde artikelen over de
geschiedenis van de gereformeerde kerken, o.a.
over de geschiedenis van de gereformeerde kerk in
Loenen aan de Vecht. Sinds de oprichting is hij ac

tief betrokken bij de Historische Kring Gemeente
Loenen, vooral als mederedacteur van de Vechtkro
niek. Sinds zijn vervroegde uittreding (VUT) werkt
hij in enkele archiefprojecten, o.m. bij het Streekar-
chivariaat Vecht en Venen en bij de SoW-kerken.
Daarnaast werkt hij aan een studie over immigran
ten uit het voormalige aartsbisdom Salzburg naar
West-Zeeuws-Vlaanderen in de jaren 1732/1733.
dr. A.A. (Arie) Man ten (geb. 1933) studeerde geo
logie. Hij trad in 1960 in dienst van de Wetenschap
pelijke Uitgeverij. Richtte in 1985 de Historische
Kling Breukelen op, waarvan hij lange tijd voorzit
ter was. Vele publicaties op historisch gebied, vooral
in het huisorgaan van de Historische Kring Breuke
len.
W. (Willem) Mooij (geb. 1931), gepensioneerd be
grafenisondernemer en lid van de redactie van de
Vechtkroniek. Verzamelaar van prentbriefkaarten
en andere afbeeldingen over de geschiedenis van
de Gemeente Loenen.
drs. H.B.J. (Harrie) Pieron, overleden maart 2003,
laatstelijk wonend te Amsterdam. Heeft bijgedragen
aan de eerste aflevering van de artikelenserie Heren
en vrouwen van Kronenburg in de Vechtkroniek. In
zijn brief over het eindresultaat van deze aflevering
schreef hij aan zijn mede-auteur C.J. de Kruijter
o.m.: ‘Ik heb zelf een studie ondernomen naar de
geschiedenis van de Vechtstreek tot omstreeks
1350, centraal daarin stond het geslacht Van Am-
stel, dat oorspronkelijk uit de Vechtstreek afkomstig
is. ' Helaas is deze studie nooit in druk verschenen.
E.A.M. (Els) Scheltema-Vriesendorp (geb. 1937
Hengelo). Bestuurslid Stichting Vrienden van de
Vesting Naarden 1966-1980, bestuurslid en redactie
lid TVE 1977-1993, bestuurslid Stichting Menno van
Coehoorn 1992-2003.
ing. G.J. (Gertjan) Verhage (geb. 1962) is reeds ver
scheidene jaren lid van de redactie van de Vecht
kroniek. Heeft een aantal artikelen geschreven,
voornamelijk in verband met de oudere kerkge
schiedenis van Loenen aan de Vecht. Hij is werk
zaam in de automatisering bij een financiële instel
ling.
S. (Stanny) Verster is tapisserieweefster en auteur.
Haar belangstelling voor de geschiedenis van haar
leefomgeving komt ondermeer tot uiting in de arti
kelen die ze voor de Vechtkroniek heeft geschreven
en in haar jeugdroman Splinter (1999, uitgeverij
Sjaloom, nog leverbaar). Splinter is geen histori
sche roman, maar Kasteel Loenersloot en roofrid
der Splinter, die er in de veertiende eeuw w'oonde,
spelen wel een belangrijke rol in het verhaal.
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Ac tivi te i te n  age n  da
Eva Schild-Schofaerts

Comeniusmuseum, Kloosterstraat 33, Naar
den. Inlichtingen: 035-6943045. Openingstij
den: di. t /m  za. 10.00-17.00 uur; zo. 12.00-
1 7.00 uur.

D ienstbodenhuis De Koepel, Landgoed Zon
nestraal, Loosdrechtsebos 7 in Hilversum. In
lichtingen 035-6232990. Openingstijden: iede
re zondag 12.00-17.00 uur. Ook groepsrond
leidingen over het hele terrein door de heer
Schriefer, tel. 06-51362107.

Dudokcentrum , Dudokpark 1 te Hilversum.
Inlichtingen: 035-6292262. Openingstijden:
w o./vr./zo. 12.00-16.30 uur.
• P e rm an e n t: Overzichtstentoonstelling van

lesen en werk van architect W.M. Dudok.
Iedere zondag 14.00 uu r start een rondlei
ding door het Raadhuis. Getoond worden
o.a. trouwkamer, burgerzaal, raadzaal en
de kam er van de burgemeester. Na afloop
is het mogelijk de toren van het Raadhuis
te beklimmen. Groepen kunnen op aan
vraag een rondleiding krijgen.

• Het Raadhuis ligt ook aan de Dudokroute.
Deze route voert u langs een groot aantal
Dudokgebouwen. Een folder over deze
route is gratis af te halen bij het Dudok
( ientrum en de AMVB VVV in Hilversum.

• Van januari tot en met mei zijn er rondlei
dingen langs architectonisch interessante
gebouwen en projecten op zondagen
vooraf of na de wekelijkse rondleiding van
14.00 uur door het Raadhuis van Dudok.
Folder met he t rondleidingenprogram m a
is op te vragen bij het Dudok Centrum,
tel. 035-6292262 of e-mail dudokcen
trum (Shilversum.nl

Gem eentem useum  Weesp in het stadhuis,
Nieuwstraat 41, Weesp. Inlichtingen: 0294-
491245/413750 /  www.weesp.nl. O pe
ningstijden: t /m  11 juni: di. en do. 9.30-
12.30 uur en za. 13.30-15.30 uur.

• Perm anent: Voorwerpen die te maken

hebben m et de geschiedenis van Weesp.
Rondleidingen op aanvraag door het stad
huis (1772-1776) van Jacob Otten Husly
en het museum.

• ‘De Hollandsche Porseleinroute’ van 12
juni tot 12 septem ber. Openingstijden: di.
t /m  vrij. 9.30-16.30 uur en za. en zo.
13.30-16.30 uur. Het W eesper museum
heeft als 'Rijksmuseum aan de Vecht' vijf
jaar lang de collectie W eesper porselein
uit de fabriek van de graaf van Gronsveld
van het Rijksmuseum in bruikleen. Het
m useum bestuur heeft deze unieke gele
genheid aangegrepen om met Aemstelle
en Sypesteyn een grootse tentoonstelling
Hollands porselein op te zetten en voor
deze tentoonstelling een brochure ont
worpen m et informatie over de drie porse
leinfabrieken (Weesper-, Amstel- en
Loosdrechts porselein), m et een beschrij
ving van de productiewijze van porselein
en ook een fiets- en autoroute tussen de
drie exposities. Zie ook Kasteel-Museum
Sypesteyn en Gemeentelijk Expositiecen
trum  Aemstelle.

Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelle,
Amsterdamseweg 441, Amstelveen. Inlichtin
gen 020-6432494 /  www.amstelveen.nl Ope
ningstijden wo. t/m  vrij. 14.00-17.00 uur, za.
en zo. 13.00-17.00 uur.
• ‘De Hollandse Porseleinroute’ 2 juli t /m  5

septem ber. De eigen collectie Amstel por
selein is aangevuld met particuliere bruik
lenen. Bijzonder zijn de onderdelen van
het eetservies dat koning Bodewijk Napo
leon bij de porseleinfabriek bestelde. Zie
voor de Hollandse Porseleinroute ook
W eesper Gem eentem useum  en Sypesteyn.

Geologisch Museum Hofland, Hilversumse-
weg 51, Laren. Inlichtingen: 035-5382520.
Openingstijden: di. t /m  zo. 13.00 - 16.30 uur.
Groepen ook mogelijk op afspraak buiten de
openingstijden om.
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Goois Museum, Kerkbrink 6, Hilversum. In
lichtingen: 035-6292826.
Het museum is in deze periode gesloten in
verband met de grootscheepse verbouwing/
nieuwbouw. De opening zal plaatsvinden in
augustus/september 2004. Meer informatie
hierover: zie de activiteiten bij de Historische
Kring Albertus Perk.

Historische Kring Ankeveen, ‘s-Graveland en
Kortenhoef In De Gloriosa. Inlichtingen: me
vrouw Van de Velden 035-6562525. Openings
tijden: Iedere woensdagavond, 20.00 uur, in
De Dobber, Kerklaan 89 in Kortenhoef.

Historische Kring Baerne, Burgemeester Pen
straat tussen nr. 2 en 4 in Baarn. Inlichtingen:
035-5430377. Openingstijden: iedere maan
dag 10.00-12.00 uur en 20.00-22.00 uur.
• Het tijdschrift van de HKB ‘Baerne’ van

maart 2004 besteedt met een groot artikel
aandacht aan dr. J.A. vor der Hake ‘de
baas’ van het ‘Baarnsch’, ter gelegenheid
van het 85 jarig bestaan van het lyceum.

Historische Kring Blaricum. Oudheidkamer
Op de Deel, Brinklaan 4 in Blaricum. Inlich
tingen: de heer Verwaal 035-5314462. Ope
ningstijden: za. 14.00-16.00 uur en do. 20.00-
22.00 uur.
• Permanente fototentoonstelling uit eigen

bezit in de Oudheidkamer aan de Brink
laan 4 in Blaricum.

• Vanaf 30 april een tentoonstelling van de
foto's van Gooische kunstenaars en hun
werk gemaakt door fotograaf Hans San
ders.

Historische Kring Bussum. Huizerweg 54,
1402 AD Bussum. Inlichtingen: 035-6912968.
Openingstijden ma. 09-12 uur en vrij. 14-
16.30 uur.

Historische Kring Eemnes. Oudheidkamer,
Raadhuislaan 2a te Eemnes 035-5382375.
Openingstijden: iedere za. 14.00-16.00 uur.
Inlichtingen: de heer R. van der Schaaf 035-
5386094 of mevrouw M. van der Schaal 035-
5317093.
• Tentoonstelling ‘Historische Kring Eem

nes 25 jaar’.

Hilversumse Historische Kring ‘Albertus
Perk’. Postadres: j .  van Maerlantlaan 3, 1215
HW Hilversum. Inlichtingen: de heer Lam-
mers 035-6242661. Openingstijden: iedere
vierde dinsdag van de maand, behalve in juni,
juli, aug. en dec. in ‘De Akker’, Melkpad 14,
tel. 6212447. Aanvang 20.00 uur.

Historische Kring Huizen, Havenstraat 42,
1271 AG Huizen. Inlichtingen: 035-5244003.
• 2 september 25 jarig bestaan HKH
• 18 september Havenfeesten 150 jarig be

staan haven Huizen

Historische Kring Laren, Burgemeester van
Nispenstraat 29 in Laren. Inlichtingen via 035-
5312770 of via de website: www.historielaren.
nl. Openingstijden: Iedere zaterdagmiddag
14.00- 16.00 uur.

Historische Kring Gemeente Loenen, post
adres: De Vliet 4, 3633 EL Vreeland. Inlichtin
gen: mevrouw F. Gerretsen-Cluysenaer 0294-
237002. Openingstijden: Iedere 1ste dinsdag
van de maand tussen 18.30 -  20.30 uur in vide
van de bibliotheek.
• De HKGL bestaat 10 jaar. In mei komt een

dubbeldik feestnummer van de Yechtkro-
niek uit. Het lustrumcadeau voor de leden
is een mooie verjaarskalender met foto’s
van de vijf kernen van de gemeente Loe
nen uit de collectie van Willem Mooij, de
kalender is ook te koop bij het secretariaat
voor € 9,50. Andere activiteiten van het
lustrumprogramma zijn dorpswandelin-
gen (€ 2,50 voor niet-leden): 29 mei in
Nigtevecht 10.30 uur; opgeven bij Gerda
Verwoerd; tel. 0294-251505. 29 mei in
Vreeland 14.00 uur; opgeven bij Juliette
Jonker; tel. 0294-232695. 5 juni in Nieu-
wersluis 11 uur; opgeven bij Miriam Lem-
beck; tel. 0294 230983. 12 juni in Loenen
aan de Vecht 13 uur; opgeven bij Maarten
Bootsma.; tel. 0294-294234913.

Historische Kring Loosdrecht. Oudheidka
mer, Acacialaan 2, Nieuw-Loosdrecht. Inlich
tingen: de heer ]. Mol 035-5824841. john.
mol@hccnet.nl Openingstijden: Iedere wo.
10.00- 12.00 en 20.00-22.00 uur. Iedere zater
dag 10.00-12.00 uur.
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• Rondleidingen in de O udheidkam er over
het verleden van Loosdrecht.

• HKL heeft in eigen beheer de inhoud van
alle 138 periodieken 1974-2003 op één cd-
rom geplaatst en onlangs een tweede cd-
rom-genealogie uitgegeven m et o.m.
doop-, huwelijks, lidmaten-, en begraven
registers, archieven enz., d-base met
15.000 personen, beschrijving van 3000
personen en een collectie van ansichten
en portretten. € 12,50 per cd-rom, afge-
haald bij de O udheidkam er of € 15,- per
cd-rom overmaken op postbankrekening
3132756 tnv penningm . HKL onder ver
melding van de gewenste cd.

Historische Kring N ederhorst den Berg. In
lichtingen: de heer J.E. Jansen 0294-254152 of
via hkndb@ hetnet.nl of www.historischekring.
nl Openingstijden: Iedere maandagavond
19.30-21.30 uur op de bovenverdieping van
Sporthal De Blijk.

Huizer Museum H et Schoutenhuis, Achter
baan S2, Huizen. Inlichtingen: 035-5250223.
Openingstijden: di. t /m  za. 13.30-17.00 uur.

Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn. In
lichtingen: 035-5420446. Openingstijden: di.
t /m  vr. 10.00-17.00 uu r en za./zo. 12.00-17.00
uur.

Kasteel-Museum Sypesteyn, Nieuw Loosd-
rechtsedijk 150 in Nieuw-Loosdrecht. Inlich
tingen: 035-5823208 /  www.sypesteyn.nl Ope
ningstijden: di. t/m  vr. 10.00-17.00 uur, za ./
zo. en feestdagen 10.00-17.00 uur.
• 1 ju li t /m  30 septem ber ‘De Hollandse

Porseleinroute’. Openingstijden: d.i t /m
do. 10.00-17.00 uur, za. en zo. 12.00-17.00
uur. De tentoonstelling is speciaal gewijd
aan de productie van het Loosdrechts por
selein. Zie ook Gem eentem useum  van
Weesp dat met Sypesteyn en Aemstelle de
Hollandse Porseleinroute heeft opgezet.

Muiderslot, H erengracht 1, Muiden. Inlichtin
gen: 0294-261325. Openingstijden: ma. t /m
vr. 10.00-17.00 uur; za./zo. 'feestdagen 1.3.00-
17.00 uur.

M useum  C atharijne  C onvent, I.tinge
Nieuwstraat 38, U trecht. Inlichtingen 030-
2.3138.35. Openingstijden: di. t /m  vr. 10.00-
17.00 uur, za., zo. en feestdagen 11.00-17.00
uur.

Nederlandse Genealogische Vereniging, Afde
ling Gooiland. Vierkerkenhuis, Lopes Dia-
slaan 223, Hilversum. Informatie: mevrouw
Els Scheffer 035-6836302 of via www.ngv.nl.
Openingstijden: di. avond vanaf 20.00 uur en
zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur.

Nederlandse Vestingmuseum, Westwalstraat 6
te Naarden-Vesting. Inlichtingen: 035-
6945459. Openingstijden: di. t /m  vr. 10.30-
17.00 uur en za./zo. 12.00-17.00 uur.
• Iedere eerste zondag van de maand: histo

rische rondleidingen in uniform. Aanvang
13.30 uur.

Nederlands Instituut voor Beeld en geluid
(het voormalig O m roepm useum ), Oude
Amersfoortseweg 121-1.31. Hilversum. Inlich
tingen: 035-6885888.
• H et museum is voor publiek gesloten als

gevolg van de voorbereiding en de tot
standkom ing van het nieuwe museum dat
verschijnt op het Mediapark en in 2005 in
gebruik wordt genom en.

Singer Laren, O ude Drift 1 te Laren. Inlich
tingen: 035-5315656. Openingstijden: di. t/m
za. 11.00-17.00 uur en zo. 12.00-17.00 uur.
• 23 mei t /m  1 septem ber ‘Schildersdorpen

in N ederland’. Vanaf m idden 19e eeuw'
trokken schilders in Laren maar ook op al
lerlei andere plaatsen erop uit. Fotograaf
LJAD Creyghton legt de sfeer van nu vast
in fo to’s die deel uitmaken van de ten
toonstelling. Naast Laren o.a. Oosterbeek,
Kortenhoef, Katwijk, Bergen, Domburg,
m aar ook Hattem, Heeze. Veere, Volen
dam , S taphorst en B u n s c h o te n /
Spakenburg m et w'erk van Koekkoek,
Toorop en vele anderen. ‘Schildersdorpen
in N ederland ' is ook de titel van een pu
blicatie die als eerste een overzicht biedt
van de Nederlandse schildersdorpen. Au
teur Saskia de Bodt, € 35,-.
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Jaarverslag 2003

T er inleiding

Zoals ook in h e t gewone leven heeft het jaar
2003 voor TVE zijn mooie en droevige mo
m enten gekend. Droevig was het plotselinge
overlijden van de Fred Bos, penningm eester
sinds 1995. Een doorslaand succes was de
open dag in Weesp en in het algem een de vie
ring van het Jaar van de Boerderij.

Bij de opbouw van dit jaarverslag laten we ons
leiden door de dubbele taakstelling die TVE
in de loop van de tijd heeft gekregen:
• aan de ene kant gaan we in op de eigen

standige taken van TVE, zoals het uitgeven
van het blad TVE en het organiseren van
de ‘open dag’;

• aan de andere kant beschrijven we ook
wat TVE heeft gedaan als netwerk
organisatie van lokale en regionale vereni
gingen en stichtingen op historisch ge
bied, waarbinnen he t bestuur van TVE
vooral een coördinerende en faciliterende
functie heeft.

Tot slot zullen we nog kort ingaan op de sa
m enstelling en werkwijze van he t dagelijks be
stuur en de financiële toestand.

1. Eigenstandige taken van TVE

Tijdschrift - De redactie van ons tijdschrift
heeft in 2003 een heel succesvol dubbelnum 
m er uitgebracht over het Jaar van de Boerde
rij, naast twee gewone nummers. Helaas werd
de redactie geplaagd door het u ittreden van
enkele gewaardeerde redacteuren. Eerst leg
de de hoofdredacteur Ingeborg Laarakkers
haar functie neer en op he t einde van het jaar
ook redacteur Anton Kos. Voor TVE en de
regionale geschiedschrijving is hun vertrek
een groot verlies. Bestuur en redactie zijn op
zoek naar nieuwe redacteuren.

Open Dag 2003 - De O pen Dag op 17 mei
2003 werd georganiseerd in nauwe en prettige

samenwerking met de Historische Kring van
Weesp en was een buitengewoon groot succes.
Them a van de dag was: de geschiedenis van
de boerderij en h e t boerenbedrijf tussen
Vecht en Eem.

’s Morgens was er een symposium in het
stadhuis van Weesp, waar interessante inlei
dingen m et beeldillustraties werden gehou
den door de heer A. Schulp, voorzitter van de
Historische Kring Weesp en door de Weesper
stadsarchivaris Ida Kemperman. Wel kwam de
nachtm errie uit van elk bestuur dat bijeen
komsten organiseert: de hoofdspreker liet het
afweten. Maar dat werd ruimschoots goed ge
maakt door de kwaliteit van de andere inlei
ders en door de improvisaties van Cor Draaij-
er (Boerderijenproject Weesp) en Willem Me-
schaart (Stichting Jaar van de boerderij).

’s Middags was er een prachtige tocht over
de Vecht, waarbij Cor Draaijer informatie gaf
over de vele boerderijen die we passeerden.
De dag werd afgesloten m et een fraai orgel
concert door Jan  Breijer in de Grote Kerk van
Weesp. Rond de 160 personen deden aan de
open dag mee.

Open Dag 2004 - Begin 2003 werd eveneens
begonnen met de voorbereiding van de O pen
Dag van 2004. De Stichting voor Volkshoge-
schoolwerk in N ederland verklaarde zich be
reid een subsidie van ca. Eur. 14.000 ter be
schikking te stellen voor een symposium en
een publikatie over de ‘educatieve dimensie
van de lokale geschiedbeoefening’. Een klank
bordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers
van bij TVE aangesloten organisaties, van on-
dersteuningsinstellingen als Museaal & Histo
risch Perspectief en de Stichting Omge-
vingseducatie, deed uitstekende suggesties
voor een program m a waar het Dagelijks Be
stuur (DB) mee verder kon werken.

TI E  Cahier -  In aansluiting op de plannen
voor de Open Dag 2004 werd hesloten om in
samenwerking m et de Stichting voor Volksho-
geschoolwerk naast he t tijdschrift een afzon-
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derlijk TVE Cahier uit te geven onder de titel
‘Lokale geschiedenis tussen lering X‘ ver
maak. ’H iertoe werd ook een afzonderlijke re
dactie aangezocht, bestaande uit Gerrit Schut
te, hoogleraar geschiedenis aan de VU en Ed
die de Paepe en H enk Michielse, historici en
tevens bestuursleden van TVE.

Werkgroep regionale geschiedenis - ln de in
2002 uitgebrachte notitie TVE als netwerk
organisatie werd met betrekking tot het regio
naal historisch onderzoek de volgende consta
tering gedaan:
‘Vroeger waren er historici die /e e r  g oed
thuis waren in de geschiedenis van het d o o i
en om m elanden, bijvoorbeeld D r A. de Vran-
krijker. Tegenwoordig wordt er weinig o f
geen historisch onderzoek m eer gedaan naar
overkoepelende historische onderw erpen.'
Daarom werd er een werkgroep regionale ge
schiedenis in het leven geroepen - bestaande
uit leden van de redactie en het DB. de direc
teur van hel Goois Museum, een archivaris en
andere deskundigen - die voorstellen m oet
ontwikkelen voor dit soort historisch onder
zoek, waarvoor dan project-subsidie zal wor
den aangevraagd bij fondsen e.d. De werk
groep hoopt in 2004 m et de eerste ideeën te
komen.

Werkgroep historische wandel- en fietstoch
ten - Het DB stelde eind 2002 ook een tijdelij
ke werkgroep Historische wandel- en fiets
tochten  in. Deze werkgroep hoopt in samen
werking met (leden van) de historische krin
gen in 2005 - wanneer TVE 35 jaar bestaat -
een of m eer gidsen uit te brengen. De werk
groep bestond in 2003 uit Livia van Eijle en
Eddie de Paepe.

TVE website - O p de valreep van 2003 werd
de reeds lang geplande eigen web-site

http://www.tussenvechteneem .nl
gerealiseerd. Belangrijk onderdeel is de com
plete index van alle in ons tijdschrift gepubli
ceerde artikelen, m et zoekmogelijkheid op
auteurs en titelwoorden. Tevens is een grote
sortering aan links naar andere organisaties
ingevoerd.

Als web-master treedt op Jaap Groeneveld,
tevens penningm eester van TVE.

2. TVE als netwerkorganisatie

TVE als netwerkorganisatie - In 2002 werd een
notitie onder deze titel uitgebracht over de
functie van W E  binnen het geheel van de
aangesloten historisch gerichte organisaties.
Voor TVE werd binnen het netwerk een twee
voudige taak aangegeven:
• het bevorderen van onderlinge uitwisseling
• h e t bevorderen van onderlinge samenwer

king.
Deze taakstelling leidde tot onderstaande af
spraken en besluiten.

AB-bijeenkomsten - Besloten werd de bijeen
komsten van het Algemeen Bestuur (AB)
m eer toe te spitsen op onderlinge uitwisseling
van ervaringen en op overleg. Historische
Kringen zijn allemaal ongeveer m et het zelfde
soort activiteiten bezig: uitgeven van een blad,
organiseren van bijeenkom sten en lez.ingen-
avonden, beoefenen van historisch speurwerk
in de eigen plaats etc. Men zou van eikaars er
varingen kunnen leren. Daarom wordt er
sindsdien op AB-vergaderingen een ‘tour de
ro n d e ’ gehouden; de aanwezige organisaties
vertellen waar ze mee bezig zijn, hoe ze dat
aanpakken, welke problem en er opdoem en
enzovoort. Het AB kwam in 2003 twee maal
bijeen en werd naast DB-leden gem iddeld
door een twaalftal vertegenwoordigers van
aangesloten organisaties bijgewoond. Bijzon
dere aandacht werd besteed aan het gezamen
lijke boerderijenproject.

Thema-overleg - Besloten werd om naast de
vergaderingen van het AB ook themaoverleg
te organiseren rond specifieke - door de aan
gesloten organisaties aangedragen -  onder
werpen en voor specifieke groepen actieve le
den. De AB-vergadering van novem ber 2003
besloot om in 2004 een openbare debat-
bijeenkom st te organiseren over de toekomst
van de archiefdiensten in het Gooi met als
vraagstelling: hoe kijken actieve leden van his
torische kringen, andere gebruikers en be
trokkenen zoals politici tegen de organisatie
en dienstverlening van de archieven aan?

Boerderijenproject -  ln 2003 werd het Boer-
derijen-project voorlopig afgesloten m et een
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veelvoud aan activiteiten. TVE zelf besteedde
er haar open dag aan. En ook veel aangeslo
ten organisaties entam eerden allerlei activitei
ten rond het them a 'boerderijen'. H et Huizer
Museum kwam m et een tentoonstelling, die
feestelijk werd geopend in De Boerderij in
Huizen. En ook verschillende Historische
Kringen organiseerden tentoonstellingen
rond h e t boerenleven, zoals in Bussum en Ne-
derhorst den Berg. In veel plaatsen werden er
ook fietstochten langs boerderijen georgani
seerd; allemaal in het kader van he t jaar van
de Boerderij. Als de provinciale inventarisatie
van alle boerderijen in Noord-Holland van
vóór 1940 zal zijn afgerond, zal TVE een CD-
rom  uitbrengen m et foto’s en gegevens van al
le geïnventariseerde boerderijen in ons ge
bied.

Sam enw erking m et andere organisaties -  In
2003 werd contact onderhouden  m et de nieu
we voorzitter van de Vrienden van het Gooi
en m et het bestuur van de zogeheten Vecht-
plassencommissie die opkom t voor de land
schappelijke belangen van het Vecht- en plas-
sengebied. Doel van dit soort contacten is om
waar nodig samen op te treden. H et DB is
voornem ens deze contacten in de toekomst
voort te zetten.

3. Bestuur en financiën

Financiën - Door het wegvallen van de provin
ciale subsidie en aanmerkelijke stijging van de
kosten kwam de financiële positie van TVE er
belabberd uit te zien. M aatregelen waren ge
boden. Penningm eester Fred Bos maakte al
een begin m et het zoeken naar oplossingen.
Dit beleid werd krachtig voortgezet door de
nieuwe penningm eester Jaap Groeneveld. Er
werden offertes gevraagd aan drukkerijen
voor de uitgave van het tijdschrift. U iteinde
lijk werd besloten het contract m et Uitgeverij
Verloren te beëindigen; niet om dat we onte
vreden waren over de uitgever, integendeel,
maar om dat he t financieel noodzakelijk was.
Door zelf als directe uitgever op te treden
konden we veel geld besparen.

Ook op andere wijze werd er een actief fi
nancieel beleid gevoerd. We zijn begonnen

m et het bevorderen van de losse verkoop van
ons blad en gem eenten die nog niet of niet
m eer subsidie aan TVE gaven werden actief
benaderd  en m et succes. Gelukkig zijn prak
tisch alle gem eenten in ons gebied bereid
TVE subsidie te verlenen, vooral vanwege de
regionale samenwerking op historisch gebied
die wij beogen.

De speciale subsidie van de Stichting voor
Volkshogeschoolwerk is ook een voorbeeld
van nieuw beleid: we zullen er naar streven
om voor speciale projecten en publikaties pro
jectsubsidies te verwerven bij culturele fond
sen en anderszins.

D agelijks bestuur -  Een groot verlies voor het
bestuur was het plotselinge overlijden van
Fred Bos, penningm eester en succesvol orga
nisator van onze reeks Concerten rond Gooi-
se com ponisten. Zijn plaats als penningm ees
ter werd ingenom en door Jaap Groeneveld,
die in 2003 al eerder was benoem d tot be
stuurslid. Afscheid werd genom en van Livia
van Eijle en Tinie Kruijmer als leden van het
DB; beiden zijn overigens gelukkig bereid om
voor TVE te blijven werken, als lid van een
werkgroep of anderszins.
Eind 2003 bestond het DB uit:
. Henk Michielse, voorzitter
. H ennie Lustig, secretaris
• jaap Groeneveld, penningm eester
• Joop  Branger, bestuurslid
. Eddie de Paepe, bestuurslid.
Besloten is actief te zoeken naar uitbreiding
van h e t dagelijks bestuur, m et nam e voor de
portefeuilles 'PR «£• fondsenw erving’ en
‘C ontact m et aangesloten organisaties

H et DB kwam in 2003 acht maal bijeen,
terwijl er ook nog werkbijeenkomsten en petit
comité waren van secretaris, penningm eester
en voorzitter. Daarnaast nam en bestuursleden
deel aan het werk van commissies en werk
groepen en werden gem eentebesturen be
zocht ter toelichting op subsidieaanvragen.

D e secretaris
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Stichting Tussen V echt en Eem

Colofon

De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van m eer dan 30 lokale en regiona
le organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op histo
risch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoudt van cultuurhistorische en karakteristie
ke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.

Donatie /  Abonnement
A bonneren geschiedt door zich aan te m elden als donateur. De m inim um-donatie bedraagt €  15,50 per
jaar. Aanm elden als donateur kan het eenvoudigst door overmaking van de eerste donatie op Postbank giro
rekening 3892084, t.n.v. Tussen Vecht en Eem, onder vermelding van Nieuwe donateur 2004 en volledige
naam en adres. Dit bespaart postzegels o f telefoonkosten. Ook kan m en zich aanm elden bij de penning
m eester van TVE, p /a  Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes, telefoon 035-5381609 of per e-mail aan penning-
ineestei 'fètussenvechteneem.nl.

Dagelijks bestuur
dr. H.C.M, Michielse (voorzitter) -  Huizerstraatweg 57, 1411 GL Naarden -  035-6944091
mr. H. Lustig (secretaris) -  Karei Doorm anlaan 65, 1271 CB Huizen -  035-5267945
ing. J.J. Groeneveld (penningm eester) -  Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes -  035-5381609
dr. J.D.C. Branger -  ’s-Gravelandseweg 86/62, 1217 EW Hilversum -  035-6310288

Algemeen bestuur
Vertegenwoordigers van: Historische kring B aerne \ Historische kring Bussum I Historische kring Blaricum I
Historische kring Eemnes I Historische kring In  de Gloriosa Ankeveen, ’s-Graveland, K ortenhoef I Hilver-
sumse historische kring A lbertus Perk I Historische kring Huizen I Historische kring Laren I Historische
kring Loenen aan de Vecht I Historische kring Loosdrecht I Historische kring Muiden I Stichting C om ité
O ud M uiderberg  I Vereniging W erkgroep Vestingstad Naarden I Historische kring N ederhorst den Berg I
Historische kring Weesp I Archeologische W erkgemeenschap voor N ederland, afdeling Naerdincklant I
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum I Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden, Bus
sum en Huizen te Naarden I Stadsarchief Weesp I Vereniging Curtevenne, ’s-Graveland I Vereniging van
V rienden van het Gooi I Dudok Stichting, Hilversum I Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling
Gooi en Eem land I Geologisch Museum Hofland, Laren I Stichting Couleur Locale, Blaricum I Stichting tot
bevordering van de belangen van het Goois Museum, Hilversum I Stichting H ilversum , Pas O p! I Stichting
Huizer Museum I Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek I W erkgroep klederdrachten
Eem en Gooiland I Singer Museum, Laren I Stichting V rienden van het Nederlands Vestingmuseum, Naar
den I Stichting De Hof, Hilversum I Stichting W eesp K ijk Uit!, Weesp I Stichting Behoud het O ude Dorp,
Huizen I Stichting Karakteristiek Blaricum

Redactie
drs. E.0. Schild-Schofaerts (secretaris) -  Huizerweg 9, 1401 GD Bussum -  035-6918978
dr. P.H.D. Leupen (redactie-voorzitter a.i.) -  Burg. Lambooylaan 15, 1217 LB Hilversum -  035-6245704
dhr. A. M edema -  Gele Plomp 54 -  3824 WK Amersfoort -  035-6957815 (kantoor)
dr. H.C.M. Michielse (tijdelijk) -  Huizerstraatweg 37, 1411 GL Naarden -  035-6944091
ing. J.J. Groeneveld -  Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes -  035-5381609
Gast-redacteuren (voor dit num m er)
drs.J.J.M.A.M .Jonker-Duijnstee (hoofdredacteur V echtkroniek) -V ree lan d
dhr. C.J. de Kruijter (redacteur V echtkroniek) -  Loenen
dhr. W. Mooij (redacteur V echtkroniek, afbeeldingen) -  Loenen

Web-site: http: www.tussenvechteneem.nl
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Mauve
Handgemaakte historische
buitenmeubelen in
Plantage Robinia hout

Schoonheid van weleer
Het comfort van vandaag

Alleen verkrijgbaar bii:

□(jj^erkhof
Naarderstraat 12-14a
1251 BB Laren (NH)
Tel.: 035-539 53 02
Fax: 035 - 538 86 44
www.kerkhoflaren.nl

d . ü .  W  f e .T .
BOUWBEDRIJF - GROOTHANDEL IN BO UW M ATERIALEN

boerderijbouw, weegbruggen,

kelderbouw, voerslilo's,

hallenbouw en woningbouw

VCA *
eert. nr. 88532

$£ema A  Raad voor Accreditatie

's-Gravelandseweg 45
1381 HK Weesp
tel. 0294-419200
fax 0294-416629
e-mail gdhbouw@planet.nl
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Stichting Tussen Vecht & Eem
De Stichting Tussen Vecht & Eem (TVE) heeft tot doel het bevorderen van de

belangstelling voor en de kennis van het Gooi en omstreken op historisch en aanverwant
gebied. Binnen TVE werken ca. 35 lokale en regionale organisaties samen.

De penningmeester:
J.J. Groeneveld Aan: de heer A.T.E. Cruysheer
Zilverschoon 37 Graaf Florislaan 11 -7
3755 TH Eemnes 1217 KG Hilversum
tel.: 035-538 1609

Onderwerp: Welkom bij Tussen Vecht en Eem Eemnes: 14-8-2004.

Geachte heer Cruysheer.

Bij deze heten wij u welkom als donateur bij de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE). Hierbij ontvangt u tevens
het reeds in dit jaar uitgebrachte nummer van ons tijdschrift. Tevens danken wij u voor uw verhoogde eerste
donatie.

Onze vaste activititeiten omvatten het uitbrengen van het tijdschrift Tussen Vecht en Eem en het jaarlijks
organiseren van een open dag of symposium voor onze donateurs en andere belangstellenden. Dit jaar was er op
zaterdag 15 mei j. in het Conferentiecentrum Drakenburgh te Baarn. in samenwerking met de Stichting
Omgevingseducatie Gooi e.o. en de Stichting voor Volkshogeschooiwerk in Nederland, een symposium
georganiseerd onder de naam Lokale Geschiedenis Tussen Lering V Vermaak. Als donateur kunt u. indien u
daarvoor belangstelling hebt, het daar gepresenteerde TVE Cahier nr. 1, Lokale Geschiedenis Tussen Lering &
Vermaak, tegen verzendkosten ontvnagen.

Ook andere projecten en activiteiten worden door TVE gestimuleerd en georganiseerd in samenwerking met
andere organisaties. Lokale Historische Kringen en andere gerelateerde organisaties spelen hierin een belangrijke
rol.

Mocht u toegang hebben tot het internet, dan wijzen wij u op onze web-site http.//\\vvv\ .tussenvechteneem.jil.
Hierop kunt u meer informatie vinden over onze stichting. Een wezenlijk bestanddeel vormt daarin de complete
index van alle artikelen die ooit in ons tijdschrift zijn verschenen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur.

Groeneveld
(penningmeester)

email-adres: penningmeester <7iussenvcchteneem.nl

Bankrelatie: Postbank, 3892084. Registratie bij Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Amersfoort, nr. 411 92749.





Uitgeverij Verloren
1927-2002 Vijfenzeventig jaar de Sophialaan in Hilversum.
Onder redactie van Gerben Hellinga, 64 blz., gebonden,
geïllustreerd, isb n  90-6550-785-x, €10,-
In dit herinneringsboek geven zes bewoners van de Hilver-
sumse Sophialaan een beeld van de geschiedenis van hun laan:
het ontwerp van Dudok, Café Het Tolhuis, de merkwaardige
bomen, de toenemende drukte en stijgende huizenprijzen, de
oorlogsperikelen en natuurlijk enkele bijzondere en bekende
bewoners.

Eeuwig gaat voor ogenblik. T ijd  en de M iddeleeuw en [thema
nummer Madoc 17 (2003) 4], redactie Jasmijn Boven
deert e.a., 96 blz., ingenaaid, geïllustreerd, i s b n  90-
6550-771-x, €8,-; jaarabonnem ent (4 nummers) €24 ,-
Tijd is een complex fenomeen. Ook middeleeuwers realiseer
den zich dat. Men probeerde de tijd te objectiveren en zicht
baar te maken door middel van zandlopers, zonnewijzers en

kalenders, maar dacht ook na over de subjectieve dimensie. Tijdsbegrip en tijdsbeleving worden in dit
themanummer van verschillende kanten belicht.

Antheun Janse, De sprong van Jan van Schajfelaar. Oorlog en partijstrijd in de late Middeleeuwen
(w  21). 96 blz., ingenaaid, geïllustreerd, is b n  90-6550-462-1, €10,-
Op 16 juli 1482 sprong Jan van SchafFelaar van de toren van Barneveld om zijn kameraden te redden.
Antheun Janse beschrijft deze bekende vaderlandse heldendaad tegen de achtergrond van de ‘Hoekse
en Kabeljauwse twisten’, een partijstrijd die een belangrijk deel van de Noordelijke Nederlanden in
zijn greep hield.

Willemien Schenkeveld, Het Kinderwetje van Van Houten. Sociale wetgeving in de negentiende eeuw
(w  22). 88 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn  90-6550-463-x, €10,-
Het Kinderwetje van Samuel van Houten, aangenomen 5 mei 1874, geldt als de eerste sociale wet van
industrialiserend Nederland. Willemien Schenkeveld gaat uitvoerig in op het werk dat kinderen ver
richtten, legt uit waarom maatregelen uitbleven en welke ontwikkeling leidden tot het einde van de
kinderarbeid in Nederland.

Het schip van Willem Barents. Een hypothetische reconstructie van een laat-zestiende-eeuws jacht. Door
Ab Hoving en Cor Emke, met medewerking van Peter Sigmond en Gerald de Weerdt, 128
blz.+kaarten+cd-rom, gebonden, geïllustreerd, i s b n  90-6550-772-8, €4 7 ,-
Het schip waarmee Willem Barents en Jacob van Heemskerk in 1596 ‘om de noord’ probeerden te
varen, ging in het ijs van Nova Zembla verloren. De hier gepresenteerde reconstructie van dit schip is
gebaseerd op afbeeldingen, bestekken en wrakvondsten. Met behulp van de constructietekeningen
kan iedereen het schip nu zelf nabouwen.

Postbus 1741,1200 BS Hilversum | Torenlaan 25,1211 ja Hilversum | T 035-6859856 | F 035-6836557 |
info(a)verloren.nl | www.verloren.nl | Onze boeken zijn verkrijgbaar in de erkende boekhandel.

Bij directe bestellingen worden verzendkosten in rekening gebracht.
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