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Water�en�nog�veel�meer�
�
De� inhoud� van� dit� decembernummer� is� bijzon�
der�gevarieerd.�Water�speelt�erin�een�grote�rol.�
Bijvoorbeeld�in�het�artikel�van�Jan�Schipper�over�
het�beurtveer�van�Huizen�naar�Amsterdam.�Het�
is� toch� wel� heel� bijzonder� dat� een� dorp� een� ei�
gen�veerdienst�op�Amsterdam�had�en�dat�twee�
eeuwen� lang.� Ook� de� geschiedenis� van� Loener�
sloot,� die� door� Stanny� Verster� beschreven�
wordt,� is� ondenkbaar� zonder� het� water� van� de�
Angstel.�Tien�eeuwen�lang�hebben�dorp�en�kas�
teel� heel� wat� water� door� dit� riviertje� zien� stro�
men.�Zoals�de�titel�al�aangeeft�bevat�het�laatste�
deel� van� Water� en� vuur� (over� het� rampjaar�
1672)� ook� het� nodige� water,� bijvoorbeeld� dat�
van�de�Oudhollandse�waterlinie.�Werd�in�een�vo�
rig�nummer�uiteengezet,�wat�er�gebeurde�in�An�
keveen� tot� en� met� Loosdrecht,� nu� komen� Mui�
den�tot�en�met�Weesp�aan�de�beurt.�
Maar�dit�nummer�gaat�niet�alleen�over�water.�
Zo� beschrijft� Jan� Out� de� Eemnesser� dominee�
Antonius� Hornhovius.� In� 1624� publiceerde� deze�
een� boekje� waarin� hij� probeerde� de� twee� bot�
sende�richtingen�binnen�de�Gereformeerde�Kerk�
te� verzoenen.� Dit� werd� hem� door� de� overheid�
en� de� kerkelijke� instanties� niet� in� dank� afgeno�
men� en� zijn� verzoeningspoging� is� dan� ook� op�
niets�uitgelopen.�
Van�onze�rubrieken�zijn�er�in�dit�nummer�(naast�
Schepen� en� scheepvaart)� twee� vertegenwoor�
digd.� Ed� van� Mensch� bespreekt� in� De� kaart� ver�
klaard� de� kaart� van� Holland� in� 1575,� gemaakt�
door� Beeldsnijder.� En� Antoinetty� van� den� Brink�
bespreekt� in� Erflaters� tussen� Vecht� en� Eem� de�
Larense�wolfabrikant�Cornelis�van�den�Brink.�
Tenslotte� vindt� u� in� dit� nummer� een� verslag�
van�de�Open�Dag�van�TVE�in�Bussum,�gewijd�aan�
de�Eerste�Wereldoorlog.�
Ik�wens�u�veel�plezier�toe�met�deze�aßevering�
van�TVE.�
Hans�Mous�

A�eelding�omslag�voor�(grote�inzet):��H.�Koekkoek,�Zeilschepen�voor�de�kust�(zie�p.�20�e.v.).�
©�TVE�2014.�Alle�rechten�voorbehouden.�Niets�uit�deze�uitgave�mag�worden�verveelvoudigd,�opgeslagen�in�een�
geautomatiseerd�gegevensbestand,�of�openbaar�gemaakt,�in�enige�vorm�of�op�enige�wijze,�hetzij�elektronisch,�
mechanisch,� door� fotokopieën,� opnamen,� of� enige� andere� manier,� zonder� voorafgaande� schriftelijke� toestem�
ming�van�de�uitgever.�De�uitgever�heeft�ernaar�gestreefd�de�rechten�van�de�illustraties�volgens�wettelijke�bepa�
lingen�te�regelen.�Degenen�die�desondanks�menen�zekere�rechten�te�kunnen�doen�gelden,�kunnen�zich�alsnog�
tot�de�uitgever�wenden.�
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Antonius Hornhovius, 1593-1643,
predikant

Jan�Out�

Dominee�Antonius�Hornhovius�(Hornhoven)�is�een�vergeten�verzoener�tussen�de�
aanhangers�van�twee�stromingen�in�het�vroege�protestantisme�in�ons�land.�Hij�is�
een�kleine�20�jaar�in�Eemnes�werkzaam�geweest.�Zonder�diep�in�de�betwiste�
theologische�stellingen�te�willen�duiken�laat�ik�hier�een�levensschets�van�deze�
markante�man�volgen.1�
A�omst�

�
In�1580�werd�Cornelis�Antonius�Hornhovius,�de�
vader� van� Antonius,� door� de� Staten� van�
Utrecht� benoemd� tot� administrateur� van� de�
voormalige� Benedictijnenabdij� van� Oostbroek.�
Deze� abdij� bevond� zich� op� het� huidige� land�
goed� Oostbroek,� dat� zich� uitstrekt� nabij� het�
Utrechts� Medisch� Centrum� en� de� Universiteit�
van� Utrecht.� In� de� bibliotheek� van� laatstge�
noemd� instituut� bevindt� zich� vermoedelijk� (in�
facsimile)� de� gedetailleerde� kaart� van� de� pro�
vincie� Utrecht� �� in� de� wandeling:� de� koetjes�
kaart� vanwege� de� daarop� afgebeelde� dierÞgu�
ren���die�Hornhovius�senior�in�1599�tekende.2�
Cornelis� was� tot� 1565� monnik� in� deze� abdij�
geweest.� Na� een� conßict� en� een� daarop� vol�
gende� turbulente� periode,� waarin� hij� ternau�
wernood�ontsnapte�aan�gevangenschap,�werd�
hij�eerst�pastoor�en�na�de�overgang�van�de�Sta�
ten� van� Utrecht� naar� het� calvinisme� predikant�
in�Zeist.�Hij�was�inmiddels�gehuwd�met�Andrea�
van� Apeldoorn.� Omstreeks� 1593� werd� in�
Utrecht� hun� zoon� Antonius� geboren.� Deze�
kreeg� een� gedegen� opleiding:� hij� studeerde�
vanaf� 1613� theologie� aan� de� Universiteit� van�
Leiden.�In�1618�kreeg�hij�een�aanstelling�als�pre�
dikant�van�Werkhoven�(gemeente�Bunnik).�
�
�

Remonstranten�en�Contraremonstranten�

�
Antonius� was� �� net� als� velen� van� zijn� ambtge�
noten� in� het� Utrechtse� �� aanhanger� van� die�
stroming�onder�de�calvinisten�die�de�uitverkie�
�

zing� afwezen� en� bekend� werden� als� Remon�
stranten;� zij� geloofden� dat� de� mens� de� moge�
lijkheid� bezat� om� te� kiezen� voor� het� geloof.�
Hun� tegenstanders,� de� Contraremonstranten,�
geloofden�niet�in�de�vrije�wil�van�de�mens;�God�
heeft� hem� gekozen� en� geeft� het� geloof� (de�
leer� van� de� voorbeschikking� of� predestinatie).�
Het� kerkelijke� meningsverschil� werd� een� poli�
tiek�probleem,�omdat�de�Contraremonstranten�
een�nationale�synode�wensten�om�het�conßict�
te� beslissen,� de� Remonstranten� meenden� dat�
de� overheden� het� recht� hadden� zich� hiermee�
te�bemoeien.�De�Hollandse�raadpensionaris�Jo�
han�van�Oldenbarnevelt�liet�de�Staten�van�Hol�
land� een� verbod� uitvaardigen� te� preken� over�
de� predestinatie� en� belemmerde� de� bijeen�
komst�van�een�nationale�synode.��Daarop�zette�
stadhouder� Maurits� van� Nassau� Oldenbarne�
velt� en� een� aantal� leden� van� de� Hollandse� en�
Utrechtse�Staten�gevangen�en�gaven�de�Staten
�Generaal�toestemming�tot�de�bijeenkomst�van�
de�Nationale�Synode�van�Dordrecht,�1618�1619,�
die�de�Remonstrantse�opvattingen�veroordeel�
de.�Oldenbarnevelt�werd�wegens�hoogverraad�
ter�dood�veroordeeld�en�onthoofd�(1619).�
Antonius� werd� ditzelfde� jaar� door� de�
Utrechtse� synode� afgezet� als� predikant.3� Hij�
ontkwam� aan� de� gebruikelijke� straf:� verban�
ning� uit� de� provincie,� door� een� akte� van� stil�
stand� te� ondertekenen.� Daarmee� legde� hij� zijn�
ambt�neer�en�verklaarde�hij�niet�te�provoceren�
en� zich� rustig� te� houden.� Hij� kreeg� zelfs,� van�
wege�zijn�goede�getuigenis,�een�ondersteuning�
van�de�Staten�om�hem�tijd�te�geven�zich�te�be�
denken.�Met�enkele�anderen�deed�hij�pogingen�
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om�opnieuw�een�nationale�synode�bijeen�te�la�
ten� roepen� om� een� gunstige� regeling� voor� de�
Remonstranten�te�bewerkstelligen.�
Toen� begin� 1623� enkele� personen,� onder� wie�
twee�zonen�van�Oldenbarnevelt,�een�aanslag�op�
prins�Maurits�beraamden�en�voortijdig�verraden�
werden,�kreeg�Hornhovius� het�dringend�advies�
om� zich� snel� bij� de� publieke� kerk� (de� Contrare�
monstranten)� te� voegen.� Op� 24� april� onderte�
kende�hij�samen�met�enkele�andere�predikanten�
de�eerder�door�hem�betwiste�Canones�(de�vijf�ar�
tikelen�tegen�de�Remonstrantse�dwalingen)�van�
de� Dordtse� synode� sonder�eenich�scrupulous�be�
denkingen� ofte� swaricheyden� over� t'een� ofte��
t'ander�poinct�der�leers�te�hebben.�
Hiermee� werd� Hornhovius� weer� opgenomen�
in� de� kerk� en� bevoegd� om� zijn� werk� als� predi�
kant� te� verrichten.� Nog� datzelfde� jaar� kreeg� hij�
een�aanstelling�in�Eemnes.�Dat�blijkt�uit�een�brief�
d.d.�7�oktober�1623�van�de�weduwe�van�de�over�
leden� predikant� Cornelis� Ebben� (Cornelis� Eg�
168�

bertsz� van� Dungen)�aan�de�Staten� van� Utrecht,�
waarin� zij� schrijft� veel� steun� van� onse� broeder�
Hornhovius�predicant�alhier�van�Emmenes�te�heb�
ben�gehad.4�In�een�levensbeschrijving�van�Anto�
nius� wordt� overigens� gemeld,� dat� hij� op� 11� no�
vember� 1624� na� een� examen� bij� de� classis� van�
Amersfoort�pas�weer�beroepbaar�werd�gesteld.5�
�
Verzoeningspoging�
Hornhovius�wilde�bijdragen�aan�de�beëindiging�
van�het�conßict�tussen�de�twee�kerkrichtingen.�
Hij� schreef� een� remonstrantie� (klaagschrift)�
met� voorstellen� tot� overleg� om� de� Dordtse�
leerregels� te� herzien,� zodat� predikanten� die�
enig�voorbehoud�hadden,�die�toch�konden�on�
dertekenen.6�
Zijn�ideeën�werden�in�1624�voor�eigen�kosten�
in� Leiden� gedrukt� en� verschenen� als� boekje�
met� de� fraaie� titel:� Remonstrantie� aen� Henrick�
Frederik...� ende� Staten� Generaal,� mitsgaders� de�
Staten�der�prov.�van�Utrecht,�waarbij�vrede,�rust�
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Het�Tiengebodenbord�van�de�Nicolaaskerk�van�Eemnes�
Buiten.�

en� eendracht� werden� aangeprezen...� Hornho�
vius� stuurde� het� boekje� naar� de� prins,� de� Sta�
ten�Generaal� en� leden� van� de� Staten� van�
Utrecht� en� Gelderland.� De� Staten�Generaal�
stuurden�het�werkje�door�naar�de�theologische�
faculteit� van� Leiden,� waar� vier� professoren� er�
een�oordeel�over�moesten�vellen.�Al�snel�kwam�
hun�antwoord:�zij�hadden�met�afgrijzen�kennis�
genomen�van�de�voorstellen�en�achtten�de�pu�
blicatie� schadelijk� voor� de� kerk.7� De� Staten�
Generaal� schreven� Hornhovius� op� 30� mei,� dat�
hij� alle� exemplaren� van� het� boekje� aan� hen� in�
hun�vergadering�moest�komen�inleveren.�
Hornhovius�stuurde�hun�het�verzoek�om�van�
het� inleveren� van� enkele� exemplaren,� die� hij�
aan�leden�van�de�Staten�van�Utrecht�en�Gelder�
land� had� gegeven,� verschoond� te� mogen� blij�
ven.� Hij� kwam� wel� de� andere� exemplaren� in�
Den�Haag�inleveren.�Kennelijk�hebben�de�boek�
uitgave� en� de� reis�� en� verblij�osten� Þnancieel�
zeer� zwaar� op� de� predikant� gedrukt,� want� in�
december� 1628� ontvingen� de� Staten�Generaal�
een�rekest�van�hem�met�het�verzoek�om�een�Þ�
nanciële�tegemoetkoming.�Ofschoon�de�Staten
�Generaal� het� maken� en� uitgeven� van� de� Re�
monstrantie� als� een� dwaling� en� vergrijp� tegen�
de� overheid� zagen,� schonken� ze� uit� mededo�
gen�een�bedrag�van�100�gulden.�
De� kerkelijke� afwikkeling� van� de� veroorde�
ling� van� de� Remonstrantie� volgde:� op� verzoek�
van�onder�andere�de�Hollandse�en�de�Gelderse�
synode�veroordeelde�de�Utrechtse�synode�het�
handelen� van� Hornhovius.� Op� 10� oktober� 1626�
bepaalde� men,� dat� hij� eigenlijk� uit� zijn� ambt�
moest� worden� gezet.� Maar� Hornhovius� ver�
klaarde�niets�tegen�de�leer�van�de�kerk�te�heb�
ben� willen� ondernemen� en� beleed� openlijk�
schuld� in� zake� zijn� publicatie� zonder� toestem�
ming�van�de�synode.�Om�in�het�vervolg�van�zul�
ke�zaken�verschoond�te�blijven,�werd�bepaald,�
dat�hij�een�verklaring�moest�ondertekenen�dat�
hij� zich� zou� onthouden� van� soortgelijk� hande�
len.�Toen�hij�eind�van�de�maand�de�notulen�van�
de� vergadering� in� Utrecht� kwam� ophalen,�
klaagde�hij�dat�hij�dit�als�een�belediging�zag.�Er�
werd�hem�gezegd,�dat�hij�dit�misschien�zo�zag,�
maar�dat�dit�niet�zo�bedoeld�was.�
�

Verdere�loopbaan�

�
Hornhovius�mocht�zijn�ambt�behouden.�In�1629�
was�hij�in�dienst�van�het�leger�als�veldprediker�
voor� Den� Bosch,� dat� van� april� tot� medio� sep�
tember� belegerd� werd.� In� de� stad� zaten� de�
Spanjaarden,� er� rondom� lagen� troepen� onder�
leiding� van� Frederik� Hendrik.� Hornhovius� ont�
ving�als�schadevergoeding�200�gulden.�
Over�het�pastoraat�van�dominee�Hornhovius�
in� zijn� gemeente� van� de� beide� Eemnessen� is�
heel� weinig� bekend.� Er� zijn� geen� notulen� van�
de� kerkenraad�bewaard� gebleven.� Toch� zijn� er�
enkele� summiere� gegevens:� in� de� eerste� helft�
van� de� zeventiende� eeuw� is� de� kerk� van� Eem�
nes�Buiten�weer�opgebouwd�en�ingericht�voor�
de� gereformeerde� diensten.� De� kerk� van� Eem�
nes�Binnen� kreeg� in� 1637� nieuwe� luidklokken.�
Een� ervan� heeft� als� tekst:� de�levenden�roep�ik,�
de�doden�overluid�ik!�En�dat�na�een�al�jaren�du�
rend� gevecht� vanuit� de� gereformeerde� kerk�
om� het� overluiden� van� gestorvenen� te� verbie�
den!� Hornhovius� was� vanaf� 1635� veelal� niet�
aanwezig� bij� de� vergaderingen� van� de� classis�
vanwege� ziekte.� Vermoedelijk� was� het� aantal�
gereformeerden� in� stijgende� lijn,� want� in� 1651�
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bleek�er�een�tweede�predikantenplaats�in�Eem�
nes�nodig�vanwege�de�vele�toehoorders�en�lid�
maten� in� beide� kerken.� De� kerk� van� Eemnes�
Binnen�kreeg�toen�een�eigen�predikant.�
Dat�alles�maakte�Hornhovius�niet�meer�mee.�
Vermoedelijk�waren�de�inkomsten�als�predikant�
in� de� beide� Eemnessen� niet� geheel� toereikend�
voor� het� onderhoud� van� zijn� gezin.� In� 1636�
heeft� Hornhovius� een� schuldbekentenis� bij� de�
Utrechtse�notaris�G.�van�Waey�getekend,�waar�
in� hij� erkende� een� schuld� te� hebben� bij� Wilhel�
mus� Riddersbach� van�f� 266�13�0.� Hij� droeg� zijn�
traktement�aan�hem�over.�Dit�had�hij�verkregen�
uit� de� goederen� van� de� abdij� van� Oostbroek,�
waarvan�zijn�vader�administrateur�was.�In�1638�
machtigde� hij� Johan� de� Wint� om� bij� de� Staten�
van� Utrecht� toestemming� te� vragen� om� elk�
kwartaal� voor� hem� bij� de� rentmeester� van� de�
voormalige� abdij� zijn� traktement� te� innen.8� In�
1641�vroeg�hij�na�opnieuw�een�periode�als�veld�
prediker� te� hebben� gediend,� ontslag� als� predi�
kant� van� Eemnes� en� trad� hij� in� dienst� van� de�
VOC� tegen� een� aantrekkelijk� traktement� van�
100�gulden�per�maand.�
De� classis� van� Amersfoort� verleende� hem�
hiervoor�een�gunstige�attestatie,�maar�de�clas�
sis� van� Amsterdam,� die� de� benoemingen� voor�
Indië� moest� regelen,� maakte� bezwaren.� Na�
mondeling�overleg�met�Hornhovius,�waarin�de�
ze� bezwaren� werden� toegelicht,� moest� hij� op�
nieuw�verklaren�zuiver�te�zijn�in�zijn�leer�en�le�
venswandel.� Hiervan� werd� een� akte� opge�
maakt� en� hij� ontving� een� bevestiging� om� voor�
de� VOC� als� predikant� van� Pinto� Gale� (Point� de�
Gale)�op�Ceylon�te�gaan�werken.�In�Batavia�aan�
gekomen� ondervond� hij� opnieuw� moeilijkhe�
den.�Een�Amsterdamse�predikant�had�opnieuw�
zijn� twijfel� over� Hornhovius'� aanstelling� geuit.�
De�kerkenraad�van�Batavia�besloot�op�13�okto�
ber�1642,�dat�Hornhovius�om�alle�twijfel�weg�te�
nemen�de�Drie�Formulieren�van�Enigheid�(de�Ne�
derlandse� geloofsbelijdenis,� de� Heidelbergse�
Catechismus� en� de� Vijf� Artikelen)� opnieuw�
moest� ondertekenen,� wat� op� 20� oktober� ge�
beurde.9�Daarna�werd�de�reis�voortgezet.�Horn�
hovius�bereikte�Pinto�Gale�echter�niet,�want�on�
derweg�kwam�hij�op�9�december�1642�in�Malak�
170�

ka� te� overlijden.� Zijn� dochters� (was� zijn� vrouw�
ook�tijdens�de�zeereis�of�al�eerder�overleden?)�
werden�naar�het�vaderland�gerepatrieerd.�
�
Zo�ging�het�tumultueuze�leven�van�een�verzoe�
ningsgezinde�predikant�als�een�nachtkaars�uit.�
�
Jan� Out� is� mede�oprichter� van� de� Stichting� Tus�
sen�Vecht�en�Eem�en�de�Historische�Kring�Eemnes�
en�oud�redactiesecretaris�van�het�tijdschrift�Tus�
sen�Vecht�en�Eem.�Hij�publiceert�over�de�historie�
van�Bussum�en�Eemnes.�
�
Noten�
�
1.� Voor�deze�levensloop�is�gebruik�gemaakt�van:�Jan�
Pieter�de�Bie�en�Jacob�Loosjes,�Biographisch�woor�
denboek� van� protestantsche� godsgeleerden� in� Ne�
derland,�deel� 4,� p.� 301�304;� P.J.� Blok� en� P.C.� Mol�
huysen:� Nieuw� Nederlands� BiograÞsch� Woorden�
boek,�deel�8,�pag.�847�848,�en�A.J.�van�der�Aa,�Bio�
graphisch�Woordenboek�der�Nederlanden,�deel�8�2,�
p.� 1271.� Met� dank� aan� dr.� G.J.� Schutte� voor� zijn�
correcties�en�deskundig�advies.�
2.� De� oorspronkelijke� eerste� versie� is� niet� bewaard�
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gebleven.� Voor� a�eelding� en� geschiedkundig�
overzicht:� MarijkeDonkersloot�de� Vrij,� De� Vecht�
streek� (Weesp� 1985),� pag.� 48�51� en� Kaartmakers�
van� 't� Sticht,� Een� overzicht� van� de� historische� kar�
tograÞe�in�de�provincie�Utrecht,1500�1870,� Utrecht�
1974)�p.�19.�
3.� A.� Buchelius:� Observationes� ecclesiasticae� sub�
presbyteratu�meo,�1622�1626,�in:�Bijdragen�en�me�
dedeelingen� van� het� Historisch� Genootschap� te�
Utrecht,deel� 10,� 1887,� p.� 29�63;� Arnoldus� Bucheli�
us,� Observationes�ecclesiasticae�en�Ecclesiastica�Ul�
traiectina,��
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/257975.�
4.� HUA� (Het� Utrechts� Archief),� inv.� 24�2,� Ned.� Herv.�
Classis�Amersfoort,�no.�28.�
5.� In� de� predikantenlijst� van� de� PKN�gemeente� van�
Eemnes�Buiten� en� Eemnes�Binnen� wordt� van� au�
gustus� 1623� tot� zijn� overlijden� in� augustus� 1624�
dominee� Otto� Cornelis� Swanenburg� genoemd.�
Heeft� hij� voor� Hornhovius� waargenomen,� zolang�
dit�onderzoek�nog�niet�had�plaatsgevonden?�

6.� Instituut� voor� Nederlandse� Geschiedenis:� Beslui�
ten� Staten�Generaal� 1626�1630;� www.inghist.nl.�
Zie�ook:�W.H.�de�Beaufort,�De�verhouding�van�den�
staat� tot� de� verschillende� kerkgenootschappen� in�
de� Republiek� der� Vereenigde� Nederlanden� 1581�
1795,�Utrecht�1868.��
7.� Ook� dit�werd�als� een�boekje� uitgegeven:�Oordeel�
der� E.E.� professoren� der� H.� theologie� tot� Leyden,�
van�seker�boexken,�dat�Anthonius�Hornhovius,�pre�
dicant�tot�Emmenes,�heeft�doen�drucken�[...],�Am�
sterdam�1626.�
8.� HUA,� toegangsnr� 34�4,� Notarissen� in� de� stad�
Utrecht�1560�1905,�U019a007�en�U019a009.�
9.� J.� Mooy,� Bouwsto�en� voor� de� geschiedenis� der�
Prot.�Kerk�in�Nederland,�Weltevreden�1927,�p.�618.�

Eind 2012 heeft TVE een oproep gedaan aan de donateurs hun emailadres door
te geven aan de administratie zodat wij u sneller en goedkoper kunnen
informeren over bv. Symposia en Open Dagen. Twee jaar later heeft ruim 1/3
van alle donateurs hieraan gevolg gegeven.
Wellicht is onze oproep u ontgaan of wilt u alsnog uw emailadres doorgeven. Dit
kunt u doen via het contactformulier op de site (www.tussenvechteneem.nl/
contact/) of via het emailadres administratie@tussenvechteneem.nl .
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Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven
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De rijke historie van Loenersloot
� �

Stanny�Verster�

Over�de�vroegste�geschiedenis�van�Loenersloot�is�niet�veel�bekend.�De�Vecht�en�
haar�zijrivier�de�Angstel�waren�belangrijke�verkeersaders�en�er�wordt�aangenomen�
dat�in�de�Romeinse�tijd�op�de�plek�waar�nu�kasteel�Loenersloot�staat,�een�kleine�
versterkte�post�was�waar�tol�werd�geheven.�Volgens�de�overlevering�moeten�de�
wijngaardslakken,�die�in�het�kasteelbos�zijn�aangetro�en,�destijds�door�de�
Romeinen�zijn�geïmporteerd �
Lonaralaca�

�
Na�het�vertrek�van�de�Romeinen�kwam�het�Vecht�
gebied�onder�het�gezag�te�staan�van�de�gouwgra�
ven� van� Niftarlake,� tot� die� geleidelijk� werden�
verdrongen�door�de�bisschoppen�van�Utrecht.�
De� macht� van� de� bisschoppen� van� Utrecht�
groeide,� getuige� een� register� van� landgoe�
deren� die� vóór� het� jaar� 960� aan� de� Utrechtse�
kerk� werden� geschonken.� Tussen� de� daarin�
voorkomende� opsomming� staat� ook:� In�
Lonaralaca�twee�delen�van�het�dorp�aan�S.�Maar�
ten� gewijd.1� Met� het� genoemde� dorp� wordt�
blijkbaar�Loenen�bedoeld,�dat�Sint�Maarten�als�
schutspatroon� had.� Lonaralaca� verwijst� naar�
Loenersloot,� waarbij� laca� hier� moet� worden�
gelezen�als�grens.�Aangezien�Loenen�destijds�
Lona� werd� genoemd,� verwijst� Lonara�laca�
naar� grond� gelegen� op� de� grens� van� het� dorp�
Loenen,�later�bekend�geworden�als�Loenresloot�
en�nog�later�als�Loenersloot.�
In� het� eerder� genoemde� register� worden�
ook� villas� genoemd,� met� de� plaatsen� waar�
deze�stonden.�Aangezien�Lonaralaca�ook�in�dit�
register�voorkomt,�is�het�aannemelijk�dat�deze�
plaats� toen� reeds� inwoners� had,� die� in� afzon�
derlijke� behuizingen� woonden,� die� al� dan� niet�
deel�uitmaakten�van�het�huis�of�de�hof�van�een�
heer.� Of� er� toen� al� een� heer� van� Loenersloot�
bestond,�is�niet�bekend.�
�
�

De�Lonreslothe�

�
In�1185�duikt�de�naam�Van�Loenersloot�voor�het�
172�

eerst�op�wanneer�ene�Henricus�de�Lonreslothe�
als� getuige� wordt� genoemd� in� een� akte� die�
werd�opgesteld�naar�aanleiding�van�een�grens�
geschil� tussen� de� bisschop� van� Utrecht� en� Eg�
bert�van�Amstel.�Aangezien�Loenersloot�op�de�
grens� lag� van� het� gebied� van� de� bisschop� van�
Utrecht� en� de� heren� van� Amstel,� mag� worden�
aangenomen,� dat� deze� Henricus� een� heer� van�
Loenersloot�was�en�dat�hij�wellicht�als�deskun�
dige,� maar� ook� als� belanghebbende� bij� de�
kwestie�was�betrokken.�
De�Van�Loenersloots�behoorden�tot�de�zoge�
heten� ministerialen� die� in� dienst� van� de� bis�
schop� van� Utrecht� bestuurstaken� vervulden,�
maar�ook�belast�waren�met�de�ontginning�van�
de� zompige� veengebieden� rondom� Loener�
sloot.�
Van� een� kasteel� was� toen� nog� geen� sprake.�
De�hof�van�Loenersloot,�die�vrij�eigendom�was�
van� de� familie� Van� Loenersloot,� lag� op� een�
smalle�oeverwal�aan�de�westzijde�van�de�rivier�
de� Angstel� en� bestond� aanvankelijk� uit� een�
boerderij� met� schuren� en� bijgebouwen.� Toen�
de� familie� steeds� rijker� werd� en� zich� steeds�
ona�ankelijker� van� de� bisschop� van� Utrecht�
ging� opstellen,� kreeg� zij� behoefte� aan� een�
machtige�beschermer.�In�1258�droeg�ridder�Dirk�
Splinter� van� Loenersloot� zijn� hof� en� alles� wat�
erbij� hoorde,� op� aan� de� hertog� van� Gelre,� die�
zijn� invloed� in� het� langs� de� Vecht� gelegen� ge�
bied�graag�wilde�uitbreiden.�Naar�de�gewoonte�
uit�die�tijd�kregen�de�Van�Loenersloots�hun�hof�
als�leen�terug.�Waarschijnlijk�is�deze�Dirk�Splin�
ter� ook� degene� geweest� die� de� dikke,� ronde�
toren� (donjon)� liet� bouwen.� Deze� toren� was�
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Kasteel�Loenersloot�(�foto�auteur).�

omgeven� door� een� veelhoekige� weermuur� en�
diende� op� de� eerste� plaats� als� verdedigings�
werk,�maar�ook�als�statussymbool�en�aanvanke�
lijk�ook�als�woontoren.�
Woontorens� waren� in� de� dertiende� eeuw� in�
Utrecht�een�veelvoorkomend�verschijnsel.�Bij�de�
Loenerslootse� toren� was� de� woonlaag� op� de�
begane� grond� afgesloten� en� lag� de� ingang� op�
de� vierde� verdieping,� die� slechts� via� een� ladder�
was� te� bereiken.� De� verschillende� woonlagen�
stonden� met� elkaar� in� verbinding� via� een� inter�
ne�muurtrap.�
De�toren�die�op�een�plateau�stond,�werd�in�de�
veertiende� eeuw� aan� de� oostzijde� uitgebreid�
met�een�tweelagige�vleugel�waarin�de�zaal�en�de�
kemenade2� werden� ondergebracht.� Bij� Loener�
sloot�is�er�sprake�van�een�forse�zaal�die�aanvan�
kelijk� enkele� meters� van� de� toren� afstond.� De�
tussenruimte� is� later� opgevuld.� Toen� het� mode�
werd� om� gebouwen� rond� een� kleine� binnen�
plaats� te� groeperen,� verrees� een� tweede,� noor�
delijke� vleugel� die� aansloot� op� de� weermuur�
waardoor�een�kleine�binnenplaats�ontstond,�die�
werd� afgesloten� door� een� poortgebouw.� Het�
geheel�was�omgeven�door�een�gracht.�
�

Splinter�van�Loenersloot�

�
De�in�die�tijd�geldende�regels�en�wetten�werden�
niet� door� alle� leden� van� de� familie� Van� Loener�
sloot�gerespecteerd.�In�de�tweede�helft�van�de�
veertiende� eeuw� gedroeg� de� met� Loenersloot�
beleende� Splinter� zich� als� een� roofridder,� die�
door� intimiderend� gedrag,� gewelddadig� optre�
den�en�roof�zijn�bezittingen�wilde�vergroten.�Hij�
schrok�er�niet�voor�terug�om�zijn�pachters�af�te�
persen,� ongeoorloofde� tolgelden� te� he�en� op�
wegen�en�vaargebieden�en�personen�om�kleine�
overtredingen�te�gijzelen.��
Toen�hij�in�1377�enkele�Goudse�burgers�in�zijn�
kasteel�gevangen�zette,�klaagde�de�stad�Gouda�
hem� aan� bij� de� bisschop� van� Utrecht.� Er� kwam�
een� onderzoek� met� als� uitkomst� dat� Splinter�
schadevergoeding� moest� betalen.� Dat� deed� hij,�
maar� daarna� ging� hij� gewoon� door� met� oplich�
ten�en�stelen�tot�de�Utrechtse�bisschop�Arnold�
van� Hoorn� besloot� om� in� te� grijpen.� Dit� kon� hij�
doen,�doordat�er�op�dat�tijdstip�een�opvolgings�
strijd� gaande� was� tussen� de� families� Van��
Heeckeren� en� Van� Bronckhorst� waardoor� er� in�
feite�geen�hertog�van�Gelre�was�en�Splinter�dus�
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De�ingang�van�het�kasteel�aan�de�westzijde.�

geen�leenheer�had�die�hem�te�hulp�zou�kunnen�
schieten.� Een� perfecte� gelegenheid,� dacht� de�
bisschop,�om�Splinter�onschadelijk�te�maken!3�
Van�Hoorn�bracht�een�leger�bij�elkaar�en�bele�
gerde�daarmee�het�kasteel.�Het�duurde�achttien�
dagen� voordat� Splinter� zich� overgaf.� Hij� werd�
opnieuw� veroordeeld� tot� het�betalen� van� scha�
devergoeding,�het�beleg�werd�opgeheven,�maar�
toen� Splinter� daarna� zijn� misdadige� leventje�
hervatte,� was� dit� voor� de� Utrechtse� kapittels�
aanleiding� om� in� 1381� te� besluiten� dat� Loener�
sloot�voortaan�een�bisschoppelijk�leen�zou�zijn.4��
Splinter�bleef�op�het�kasteel�en�kreeg�van�de�
Utrechtse� bisschop� in� leen� t� huys� to� Loenre��
sloet,� met� alle� daarbij� behorende� goederen� gele�
gen�tussen�de�Stevensbrugge�en�de�Oucoper�sijt�
winde,� ende� het� dorp� mitten� daghelix� gherechte�
vor� den� huyse� vorseyt.5� Uit� deze� tekst� wordt�
duidelijk�dat�bij�het�huis�ook�het�aan�de�overzij�
de� van� de� Angstel� gelegen� dorp� en� de� polder�
werden�gerekend.�Er�werd�bij�dezelfde�gelegen�
heid� ook� bepaald� dat� het� kasteel� niet� verder�
mocht� worden� versterkt� en� dat� het� een� open�
huis�moest�zijn�voor�de�bisschop.�
Uit� frustratie� over� de� gang� van� zaken� zocht�
Splinter� steun� bij� de� graven� van� Holland.� Blijk�
baar� had� zijn� reputatie� door� zijn� gedrag� geen�
noemenswaardige�schade�opgelopen,�want�van�
1384� tot� 1394� vervulde� hij� voor� de� Hollandse�
graaf� de� functie� van� baljuw� van� Kennemerland�
en�Westfriesland,�en�was�hij�een�van�de�grafelij�
ke�raden.�Splinter�overleed�in�1399.�
Zijn�dochter�en�enig�kind,�Elsabee,�erfde�al�zijn�
bezittingen.�Zij�was�de�laatste�Van�Loenersloot�die�
op� het� kasteel� verbleef,� al� was� het� niet� tot� het�
einde� van� haar� leven.� Door�financiële� problemen�
zagen� zij� en� haar� echtgenoot,� de� Gelderse� edel�
man�Willem�van�Isendoorn,�zich�genoodzaakt�om�
in� 1428� veel� van� hun� bezittingen� te� verkopen,�
waaronder� Loenersloot.� Na� de� verkoop� trokken�
zij�zich�terug�op�het�Gelderse�Isendoorn.�Een�laat�
ste� levensteken� van� slotvrouwe� Elsabee� werd� in�
1448�in�het�Gelderse�leenregister�opgetekend.�Toen�
verkocht� zij� met� haar� zoon� Jacob� het� goed� dat�
Koesant,�gelegen�aan�de�Waal�in�het�kerspel�Isen�
doorn,�aan�Wolter,�Jacobs�bastaardbroer.6�
�
174�

�
Van�verdedigingswerk�naar�woonhuis�

�
Tot� 1435� bleef� Loenersloot� in� handen� van� de�
familie� Van� Loenersloot.� Daarna� kwam� het� in�
handen� van� de� volgende� geslachten:� Van� Zwie�
ten� (1435�1516),� Van� Amstel� van� Mijnden� (1516� �
1707),� Van� Stepraedt� (1707�1744),� Van� Doornik
(1744�1767),� Van� Hoorn� (1767�1772),� Strick� van�
Linschoten� (1772�1844)� en� Martini� Buys� (vanaf�
1844).�
�
Verdedigingswerk�
De� Hollandse� edelman� Boudewijn� van� Zwieten�
kocht�Loenersloot�al�in�1428,�maar�werd�er�pas�in�
1435�door�de�bisschop�mee�beleend.�Ook�van�de�
Van�Zwietens�werd�geëist�dat�zij�het�kasteel�niet�
verder�zouden�versterken�en�dat�het�kasteel�een�
open�huis�zou�zijn�voor�de�bisschop.�Hieruit�kan�
de�conclusie�getrokken�worden�dat�kasteel�Loe�
nersloot�een�sterkte�van�belang�was.�Het�kasteel�
bleef�van�de�familie�Van�Zwieten�tot�1516.�
Vanaf� de� zestiende� eeuw� verloor� het� kasteel�
geleidelijk� zijn� militaire� functie� en� kwam� het�
accent� te� liggen� op� de� woonfunctie.� In� die� tijd�
hebben� er� verschillende� verfraaiingen� en� ver�
bouwingen� plaatsgehad.� Ingrijpend� was� de� uit�
breiding�van�de�noordzijde,�waar�een�galerijvleu�
gel�werd�gebouwd:�een�arcade�op�kelderniveau�
met� daarboven� een� middenpaviljoen� en� twee�
zijpaviljoens.� Een� eeuw� later� werd� alles� weer�
afgebroken.�In�de�kelder�van�het�kasteel�zijn�nog�
de� restanten� van� deze� aanbouw� te� zien,� die� tij�
dens� de� renovatie� van� het� kasteel� in� 2012� door�
Het�Utrechts�Landschap�boven� water�zijn�geko�
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Kasteel�Loenersloot,�gravure�van�Jacobus�Schijnvoet,�
1711.�

men,� waaronder� een� zandstenen� schoorsteen�
fries� met� de� wapens� van� Van� Amstel� van� Mijn�
den� en� Van� Nijenrode.� Een� inventaris,� opge�
maakt� na� het� overlijden� van� Jacob� van� Amstel,�
geeft� een� beeld� van� de� rijke� inrichting� van� het�
huis.� Volgens� deze� inventaris� waren� de� wanden�
van� de� vertrekken� bedekt� met� portretten� en�
was� er� een� groot� aantal� wapenglazen� in� het�
kasteel�aanwezig.�
�
Buitenplaats�
De� families� Van� Stepraedt� en� Van� Doornik,� die�
na�de�familie�Van�Amstel�van�Mijnden�eigenaars�
werden� van� het� kasteel,� hebben� er� niet� vaak�
gewoond.� Dat� veranderde� toen� Hendrik� van�
Hoorn�het�kasteel�in�1766�kocht�met�de�intentie�
om�er�een�gerießijke�buitenplaats�van�te�maken,�
helemaal�naar�de�mode�van�die�tijd.�Hij�vond�het�
kasteel�ouderwets�en�begon�meteen�na�de�aan�
koop� met� de� sloop� van� het� middeleeuwse�
poortgebouw� en� de� weermuur.� Hij� liet� ook� de�
gracht�aan�twee�zijden�van�de�voorburcht�dem�
pen,� maar� aangezien� hij� in� 1772� failliet� ging,�
heeft� hij� de� meeste� van� zijn� plannen� niet� kun�
nen�verwezenlijken.�
Het� kasteel� werd� gekocht� door� mr.� Andries�
Jan�Strick�van�Linschoten,�die�op�29�oktober�van�
hetzelfde� jaar� werd� beleend� met� dat�Huys�ende�
Hofstede� van� Loendersloot� met� den� Lande� tus�
schen� de� Oude� Stevensbrugge� en� de� Oudekoper�
Zuydwende,� met� den� Dagelijksen� Gerechte� van�
Loenresloot,�Oukoop�ende�van�Ter�Aa,�met�Thins,�
Thienden,� Zwanendrift,� Visserije� ende� Manen�
daartoe�behorende.7� De� grootte� van� deze� bezit�
tingen�die�toen�ongeveer�70�morgen8�bedroeg,�
is�later�door�aankoop�uitgebreid.�
Andries�Strick�van�Linschoten�was�politiek�zeer�
actief.� Als� aanhanger� van� de� patriotten,� die�
streefden� naar� een� democratische� samenleving,�
uitte�hij�zich�zo�fel�over�stadhouder�Willem�V,�dat�
het� leidde� tot� zijn� veroordeling� wegens� majes�
teitsschennis.� Na� de� afzetting� van� Willem� V� in�
1795�trad�Strick�van�Linschoten�toe�tot�de�Natio�
nale�Vergadering,�het�nieuwe�parlement,�dat�een�
democratische� grondwet� moest� ontwerpen.� Bij�
de� staatsgreep� van� 1798� werd� hij� echter� aan� de�
kant�gezet.�Hij�overleed�op�Loenersloot�in�1806.�
�

Strick�van�Linschoten�slaagde�er�tussen�1772�en�
1777� in� om� het� kasteel� te� veranderen� in� een�
buitenplaats.�Uit�bewaard�gebleven�rekeningen�
en�bestekken�blijkt,�dat�hij�is�doorgegaan�op�de�
verbouwingsplannen� van� zijn� voorganger� Van�
Hoorn.�Hij�liet�de�kruisvensters�vervangen�door�
schuiframen� en� het� ingangsportaal� kreeg� een�
nieuw�voorhuis.�Ingrijpend�was�ook�de�verande�
ring�aan�de�noordvleugel,�die�er�een�verdieping�
bij� kreeg.� De� keuken� uit� de� zuidvleugel� werd�
verplaatst� naar� de� aanbouw� tegen� de� toren,�
zodat� deze� dichter� bij� de� eetkamer� in� de� oost�
vleugel�kwam�te�liggen.�De�rook�uit�de�keuken�
schouw�werd�voortaan�afgevoerd�via�een�rook�
kanaal� door� de� toren,� een� verandering,� die� uit�
eindelijk� niet� zo� gunstig� heeft� uitgepakt,� door�
dat�de� toren�mede� daardoor� uit� het� lood� is� ge�
raakt.�
In�1773�is�ook�het�altaar�van�de�huiskapel,�die�
zich�tot�die�tijd�in�de�boven�torenkamer�bevond,�
afgebroken.� Veel� gelovigen� kon� deze� ruimte�
overigens� niet� bevatten.� Het� huidige� interieur�
van� het� kasteel� dateert� nog� bijna� geheel� uit� de�
periode�van�Strick�van�Linschoten.�
�
�

De�periode�Martini�Buys�

�
Kasteel� Loenersloot� kwam� in� het� bezit� van� de�
familie� Martini� Buys� via� het� huwelijk� tussen�
Geertruyd,�dochter�van�Strick�van�Linschoten�en�
Paulus� Martini� Buys.� De� stamvader� van� het� in�
mannelijke� lijn� in� 1997� uitgestorven� geslacht�
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Martini�Buys�is�de�in�Wesel�(Duitsland)�geboren�
predikant� Antoni� Martens� (1654�1730),� die� zijn�
naam�verlatiniseerde�tot�Martini�en�ruim�40�jaar�
docent� was� aan� de� Illustere� School� in� s�
Hertogenbosch.�Deze�Antoni�en�zijn�nakomelin�
gen�bekleedden�aanzienlijke�bestuursfuncties�in�
Noord�Brabant�en�waren�van�betekenis�voor�de�
ontginningen� en� de� aanleg� van� bossen� in� die�
provincie.�
Antonis� zoon� Hendrik� Bernard� (1693�1776)�
bekleedde� functies� in� het� stadsbestuur� van� s�
Hertogenbosch.� Zijn� zoon� Antoni,� vernoemd�
naar� zijn� grootvader,� werd� in� 1756� pensionaris�
van�deze�stad�en�bleef�dat�30�jaar.�Hij�was�tegen�
de�benoeming�van�vreemdelingen�op�hoge�ma�
gistraatsposten� in� Noord�Brabant� en� tegen� de�
inmenging� vanuit� Den� Haag� in� Þnanciële� en�
andere� aangelegenheden.� De� grote� onvrede�
hierover� leidde� onder� de� Brabantse� bevolking�
tot� samenwerking� met� de� patriottenbeweging.�
Ook� Antoni� Martini� was� een� openlijke� aanhan�
ger�van�deze�beweging.�Hij�trouwde�in�1857�met�
Eva� Maria� Buys,� een� dochter� van� luitenant�
generaal� Paulus� Hubert� Buys,� en� erfde� van� zijn�
vader� landerijen� in� Esch,� Vught,� Helvoirt� en� s�
Hertogenbosch.�
�
Uitbreiding�van�de�familienaam�
In�de�volgende�generatie�trad�er�een�vertakking�
in�de�familie�op�alsmede�een�uitbreiding�van�de�
familienaam.� De� hierboven� genoemde� Antoni�
Martini� en� zijn� vrouw� Eva� Maria� Buys� kregen�
twee� zonen:� Paulus� Hubert� (1765�1836),� die�
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vernoemd� werd� naar� zijn� grootvader� van� moe�
ders�kant,�kreeg�toestemming�om�zijn�moeders�
naam� toe� te� voegen� aan� de� familienaam.� Zijn�
nakomelingen� noemden� zich� voortaan� Martini�
Buys.� Zijn� broer� Hendrik� Bernard� (1768�1748),�
vernoemd�naar�zijn�grootvader�van�vaders�kant,�
kwam�in�het�bezit�van�de�heerlijkheid�Ge�en�en�
voegde� die� naam� toe� aan� de� familienaam.� Hij�
noemde�zich�voortaan�Martini�van�Ge�en.�
Paulus� Hubert� ging� rechten� studeren� in� Lei�
den�en�kwam�in�de�jaren�1790�naar�Amsterdam,�
waar� hij� met� een� compagnon� een� handel� in�
e�ecten� begon.� Hij� bleef,� net� als� zijn� vader,�
trouw� aan� de� ideeën� van� de� patriotten,� wat�
blijkt� uit� de� vele� functies� die� hij� in� die� tijd� be�
kleedde.� Ook� zijn� vrouw� was� van� pro�Franse�
huize.� Hij� trouwde� in� 1791� met� Geertruyd� Strick�
van�Linschoten�(1767�1843),�dochter�van�Andries�
Jan� Strick� van� Linschoten,� die� sinds� 1772� eige�
naar�en�bewoner�was�van�het�huis�Loenersloot.�
Na� de� dood� van� Andries� erfde� eerst� zijn� zoon�
Jan� Hendrik� Loenersloot,� maar� toen� hij� in� 1828�
stierf,� erfde� zijn� zus� Geertruyd� het� kasteel� en�
ging�er�met�haar�man�en�kinderen�in�wonen.�
Uit� het� huwelijk� van� Paulus� Hubert� en� Geer�
truyd� werden� drie� dochters� en� een� zoon� gebo�
ren.� Deze� zoon,� Antonie� Adriaan� Martini� Buys�
(1798�1873)� werd� advocaat� in� Amsterdam� en�
trouwde�met�Cornelie�Eys�(1808�1873).�Toen�zijn�
moeder�Geertruyd�in�1843�overleed,�liet�zij�Loe�
nersloot� na� aan� haar� oudste� dochter� Catharina�
(1796�1861),� die� er� tot� haar� dood� bleef� wonen.�
Daarna� gingen� de� twee� ongetrouwde� zussen�
Eva� Maria� (1801�1869)� en� Sibilla� (1801�1870)� in�
het� kasteel� wonen.� Pas� toen� zij� beiden� waren�
gestorven,�kwam�Anthonie�naar�Loenersloot�om�
er� met� zijn� vrouw� van� hun� oude� dag� te� genie�
ten.�Lang�heeft�dat�niet�geduurd,�want�zij�over�
leden�allebei�in�1873.�
�
Verhe�ng�in�de�adelstand�
De� laatstgenoemde� Anthonie� Adriaan� werd� in�
1844�bij�koninklijk�besluit�met�zijn�nakomelingen�
in�de�adelstand�verheven.�Voluit�heette�hij�vanaf�
toen� jonkheer� Antonie� Martini� Buys,� heer� van�
Loenersloot,�Oucoop�en�Ter�Aa.�
Zijn�oom�Hendrik�Bernard�was�al�in�1822�in�de�
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adelstand�verheven,�al�had�hij�daar�zelf�behoor�
lijk�wat�moeite�voor�moeten�doen.�Hendrik�Ber�
nard�Martini,�net�als�zijn�vader�een�vurig�patriot,�
was� niet� als� zijn� broer� Paulus� na� zijn� studie� in�
Leiden� naar� Amsterdam� getrokken� maar� in�
Noord�Brabant� gebleven.� In� de� Franse� tijd� be�
kleedde� hij� daar� de� functie� van� ontvanger�
generaal� en� rentmeester� van� de� Domeinen� in�
Bataafs� Brabant� en� na� de� vestiging� van� het� ko�
ninkrijk� werd� hij� directeur� van� de� Directe� en�
Indirecte�Belastingen�in�Noord�Brabant.�
Omdat�koning�Willem�I�vond�dat�het�nog�prille�
koninkrijk� der� Nederlanden� te� weinig� adellijke�
families� telde� om� de� ridderschappen� te� kunnen�
bemannen,�konden�leden�van�patriciërsfamilies�bij�
de�Hoge�Raad�van�Adel�verzoeken�indienen�om�in�
de� adelstand� te� worden� verheven.� Hendrik� Ber�
nard�deed�in�1821�een�verzoek�om�deel�te�mogen�
uitmaken�van�de�Ridderschap�van�Noord�Brabant.�
Hij� moest� hiervoor� wel� afstammingsbewijzen� en�
eventuele�adelsbrieven�kunnen�overleggen�en,�als�
die�er�niet�waren,�dan�toch�minstens�kunnen�be�
wijzen�dat�zijn�voorouders�in�rechte�lijn�en�genera�
ties�lang�een�vooraanstaande�positie�in�de�maat�
schappij�hadden�ingenomen.�
De�stamreeks�die�in�de�hal�van�kasteel�Loener�
sloot� hangt,� laat� zien� dat� Hendrik� Bernard� zijn�
huiswerk�grondig�heeft�gedaan.�Met�behulp�van�
prachtig� gekalligrafeerde� genealogieën,� geïllu�
streerd�met�familiewapens�in�kleur�bewees�hij�
dat� zijn� voorouders� uit� Calabrië� in� Zuid�Italië�
a�omstig� waren� en� zich� in� de� dertiende� eeuw�
in� het� hertogdom� Brabant� hadden� gevestigd.�
�

Om�zijn�bewijsvoering�kracht�bij�te�zetten�liet�hij�
een� aantal� geschilderde� portretten� uit� zijn� col�
lectie�verre�familieportretten�(voor�een�belang�
rijk�deel�daterend�uit�de�zeventiende�eeuw),�op�
klein� formaat� kopiëren� en� �� om� lastige� vragen�
voor� te� zijn� �� voorzien� van� duidelijke� opschrif�
ten� met� de� namen� van� de� geportretteerden,�
hun� functies� en� familiewapens.� Tot� en� met� zijn�
overgrootouders� klopt� de� stamreeks� Martini,�
maar�de�generaties�daarvoor�zijn�verzonnen.�Hij�
liet� een� kist� maken� waar� de� vervaardigde� pa�
neeltjes�precies�in�pasten�en�stuurde�deze�mee�
met�zijn�aanvraag.�
Ondanks� alle� inspanningen� van� Hendrik� Ber�
nard�was�de�Hoge�Raad�van�Adel�niet�onder�de�
indruk�en�bracht�een�negatief�advies�uit.�De�ko�
ning�kreeg�echter�het�laatste�woord.�Hij�besloot�
op�grond�van�de�persoonlijke�verdiensten�van�de�
aanvrager,�mede�gezien�het�feit�dat�zijn�voorou�
ders� aanzienlijke� ambten� hadden� bekleed,� toch�
tot� verheffing� in� de� adelstand.� Aldus� geschied�
de.� Vanaf� 1822� hoorden� de� afstammelingen� van�
Hendrik�Bernard�tot�de�lage�adel�en�mochten�zij�
zich�jonkheer�en�jonkvrouw�noemen.�
�
�

De�laatste�generaties�

�
Na� de� dood� van� jhr.� Anthonie� Adriaan� Martini�
Buys� en� zijn� vrouw� Cornelie� van� Eys� in� 1873�
kwam�Loenersloot�in�handen�van�hun�zoon�Pau�
lus� Hubert� (1835�1915).� Jhr.� ir.� Paulus� Martini�
Buys,� die� ingenieur� was� bij� de� Spoorwegen,�
woonde�met�zijn�gezin�in�Rotterdam�en�gebruik�
te�het�kasteel�als�buitenplaats.�Hij�was�bijzonder�
geïnteresseerd� in� de� geschiedenis� van� zijn� huis�
en� heeft� geprobeerd� om� het� iets� van� zijn� mid�
deleeuwse�uiterlijk�terug�te�geven:�de�noordge�
vel� van� de� oostvleugel� kreeg� weer� een� trapge�
vel�en�de�bollen�op�de�toren�werden�vervangen�
door� kantelen.� Hij� trouwde� met� Magdalena�
Fernanda�da�Campo�(1836�1915),�die�het�familie�
bezit� verrijkte� met� enkele� bezittingen� in�
Zeeland.�
Na�zijn�dood�werd�zijn�zoon�jhr.�Antonie�Adri�
aan� (1866�1948)� de� nieuwe� kasteeleigenaar.� Hij�
vestigde�zich�in�Rotterdam�als�scheepsmakelaar�
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en� directeur� van� de� Nederlandse� Scheepshypo�
theekbank� en� trouwde� met� Catharina� Bicker�
Caarten�(1874�1924).�Ook�zij�gebruikten�het�kas�
teel�als�zomerverblijf.�
�
De�laatste�bewoners�
Toen� Antonie� in� 1948� stierf,� erfde� zijn� dochter�
Madzy,�vernoemd�naar�haar�Zeeuwse�grootmoe�
der� Magdalena,� Loenersloot.� Haar� broer� Paulus,�
erfde�een�groot�gedeelte�van�de�aanwezige�meu�
belen� en� schilderijen� en� het� porselein.� Madzy�
trouwde� in� 1952� met� Reinoud� Gerard� Steven�
baron�Van�Nagell,�waardoor�zij�de�titel�van�baro�
nes�mocht�voeren.�Na�hun�scheiding�in�1958�bleef�
het� paar� min� of� meer� apart� op� het� kasteel� wo�
nen.�Nadat�Reinoud�in�1968�was�overleden,�bleef�
Madzy�er�alleen�wonen.�Zij�gebruikte�maar�enke�
le� kamers.� Het� liefst� verbleef� zij� in� de� keuken,�
omdat� ze� het� daar� nog� enigszins� warm� kon� krij�
gen.� Ze� had� niet� veel� op� met� de� moderne� tijd.�
Bovendien�lag�ze�regelmatig�overhoop�met�de�in�
haar�ogen�onbetrouwbare�overheid�die�er�vooral�
op�uit�zou�zijn�om�haar�grond�te�onteigenen�met�
het� oog� op� enorme� speculatiewinsten� in� de� toe�
komst.9�
Door� haar� weigering� om� te� investeren� in� on�
derhoud�en�restauratie,�raakte�zowel�het�kasteel�
als� het� park� in� verval.� In� 1985� wist� baron� Taets�
van�Amerongen�haar�te�bewegen�tot�de�oprich�
ting� van� de� Stichting� Kasteel� Loenersloot.� Na�
de� dood� van� de� barones� op� 88�jarige� leeftijd� in�
1997� zette� deze� stichting� het� beheer� voort.� Er�
werden� af� en� toe� concerten� en� bijeenkomsten�
georganiseerd�in�het�kasteel.�Daarnaast�vond�er�
het�nodige�onderhoud�plaats�aan�de�op�het�kas�
teelterrein� aanwezige� gebouwen� en� aan� het� op�
te�knappen�park.�Na�het�overlijden�van�Taets�van�
Amerongen� besloot� de� Stichting� Kasteel� Loe�
nersloot� om� het� beheer� van� kasteel� en� park�
over�te�dragen�aan�Het�Utrechts�Landschap.�In�
2012� is� het� kasteel� grondig� gerestaureerd� en�
opengesteld�voor�het�publiek.�
�

�
Het�dorp�Loenersloot�

�
Niet� alleen� kasteel� Loenersloot,� maar� ook� het�
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dorp� Loenersloot� kent� een� rijke� geschiedenis,�
die� ver� teruggaat� in� de� tijd.� Het� kasteel� is� eeu�
wenlang� gezichtsbepalend� geweest� voor� Loe�
nersloot,� maar� hoe� verhield� het� dorp� zich� tot�
het� kasteel� en� tot� de� gerechten� in� de� omge�
ving?� Hoe� verliepen� de� grenzen?� Hoe� zat� het�
met�de�rechtspraak?�En�wat�is�er�te�zeggen�over�
de� vele� veranderingen� in� de� vorm� van� herinde�
lingen� waarmee� Loenersloot� in� de� loop� der� tij�
den�te�maken�heeft�gehad?�
Zoals�aan�het�begin�van�dit�artikel�al�is�opge�
merkt,�komt�Lonaralaca,�zoals�de�oorspronkelij�
ke� naam� van� Loenersloot� luidde,� in� de� vroege�
Middeleeuwen� al� voor� in� het� goederenregister�
van� de� Utrechtse� bisschop.� Uit� dat� register�
blijkt� ook� dat� er� aanvankelijk� sprake� was� van�
een�zeer�bescheiden�lintbebouwing�op�de�rech�
teroeverwal.� Er� wordt� aangenomen� dat� de� uit�
de� dertiende� eeuw� daterende� slotkapel,� die�
naast�het�tegenover�het�kasteel�liggende�recht�
huis� was� gebouwd� en� in� de� achttiende� eeuw�
werd� afgebroken,� een� reden� zou� kunnen� zijn�
voor� het� ontstaan� van� een� dorpje.� Hoe� dan�
ook,� uit� de� beschrijving� van� het� leen� dat� Splin�
ter� in� de� veertiende� eeuw� ontving� (zie� boven)�
blijkt,� dat� de� tegenover� het� kasteel� gelegen�
polder� en� de� bebouwing� aan� de� overzijde� van�
de� Angstel� daarbij� inbegrepen� waren.� Zoals�
hierboven�beschreven�was�het�na�1798�gedaan�
met� de� heerlijke� rechten� van� de� kasteelheer,�
maar� tot� op� de� dag� van� vandaag� wordt� er�
grond� van� het�kasteel� verpacht� aan� boeren� uit�
de�omgeving.�
�
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�
Vanouds� vormden� de� drie� gerechten10� Loener�
sloot,� Oukoop� en� Ter� Aa� gezamenlijk� één� am�
bachtsheerlijkheid.11� Wanneer� de� koppeling� van�
de� genoemde� gerechten� tot� stand� is� gekomen,�
is�niet�bekend,�maar�als�men�afgaat�op�omschrij�
vingen� van� de� beleningen� van� het� huis� en� hof�
stede�te�Loenersloot�zijn�er�aanwijzingen�dat�de�
combinatie�van�de�gerechten�reeds�vroeg�in�de�
Middeleeuwen� moet� hebben� plaatsgehad.� Tot�
in�de�zestiende�eeuw�werd�in�de�gerechten�Loe�
nersloot,� Oukoop� en� Ter� Aa� de� lokale� rechts�
macht�volgens�het�buur��of�burenrecht�uitgeoe�
fend.�Aan�de�rechtspraak�konden�in�principe�alle�
inwoners� van� het� dorp� onder� voorzitterschap�
van� de� schout� deelnemen.� In� dit� burenrecht�
hield� men� zich� bezig� met� de� eenvoudige,� lage�
rechtspraak,� die� niet� verder� reikte� dan� de� be�
handeling� van� boetes� en� civiele� kwesties� zoals�
het� op� rechtsgeldige� wijze� vastleggen� van�
rechtshandelingen� bijvoorbeeld� testamenten,�
openbare� verkopingen,� overdrachten� en� hypo�
theken�van�onroerend�goed.�Daarnaast�had�het�
college�zekere�bestuurlijke�bevoegdheden.�
De�bestuurlijke�en�gerechtelijke�organisatie�van�
de�drie�genoemde�gerechten�onderging�een�ver�
andering� in� het� jaar� 1532,� toen� Melis� van� Amstel�
van�Mijnden,�de�toenmalige�eigenaar�en�bewoner�
van� kasteel� Loenersloot,� aan� keizer� Karel� V� ver�
zocht� om� het� buurrecht� te� vervangen� door� het�
schepenrecht.� Het� probleem� van� het� buurrecht�
was�namelijk�dat�buren�geen�eed�hoefden�af�te�
leggen.�De�ambachtsheer�kreeg�met�het�schepen�
recht� het� recht� om� naast� de� schout� (als� voorzit�
ter)�een�college�van�vijf�beëdigde�schepenen�aan�
te�stellen,�van�wie�er�jaarlijks�twee�of�drie�werden�
vervangen.� Voor� de� functie� van� schepen� mocht�
alleen�uit�de�verstandigsten�van�de�betreffende�
gerechten�worden�gekozen.�De�geringe�populatie�
had�tot�gevolg�dat�vaak�dezelfde�personen�tot�de�
schepenbank�toetraden.�
De� gang� van� zaken� was� nu� als� volgt:� de� am�
bachtsheer�benoemde�de�schout,�hij�nomineer�
de�de�schepenen�en�nam�de�gekozenen�de�eed�
af.�Het�college�hield�geen�vaste�zittingen,�maar�
kwam� bijeen� als� er� zaken� geregeld� moesten�
�

worden.� Volgens� voorschrift� moesten� er� wel�
vier� open� rechtsdagen� per� jaar� worden� gehou�
den� waarop� naast� reguliere� bestuurlijke� kwes�
ties�aan�partijen�de�mogelijkheid�werd�geboden�
om�te�procederen.�De�schout�beschouwde�men�
vaak� als� de� plaatsvervanger� van� de� ambachts�
heer,� de� schepenen� werden� gezien� als� verte�
genwoordigers�van�de�hele�dorpsgemeenschap.�
De� hier� geschetste� situatie� heeft� van� 1532� tot�
1798�bestaan�en�in�die�periode�geen�aantoonba�
re�veranderingen�ondergaan.�
�
�

De�Bataafse�Republiek�

�
Als� gevolg� van� de� Bataafse� Revolutie� van� 1795�
en�de�komst�van�de�Fransen�kwam�er�een�einde�
aan� de� Republiek� der� Verenigde� Nederlanden.�
In�de�geest�van�de�beloofde�vrijheid,�gelijkheid�
en� broederschap� brak� er� met� de� Bataafse� Re�
publiek�een�nieuwe�tijd�aan,�die�zich�kenmerkte�
door� een� reeks� van� opeenvolgende� staatsrege�
lingen� die� ook� voor� de� plattelandsbesturen� in�
grijpende�gevolgen�had.�De�bewoners�mochten�
voortaan� conform� de� revolutionaire� soevereini�
teitsgedachte� hun� eigen� vertegenwoordigers�
kiezen.� Uit� dezelfde� gedachte� vloeide� ook� de�
bevoegdheid�voort�om�zich�met�andere�gerech�
ten�samen�te�voegen�of�zich�af�te�splitsen.�
In�het�geval�van�Loenersloot,�Oukoop�en�Ter�Aa�
kwam�het�in�1798�tot�een�splitsing�waarbij�Loe�
nersloot� en� Oukoop� werden� samengevoegd�
met� Abcoude� en� Baambrugge,� en� Ter� Aa� werd�
gekoppeld�aan�het�aangrenzende�Nieuwersluis.�
Een� uitvloeisel� van� de� nieuwe� wetgeving� was�
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dat�de�nieuwe�combinaties�van�gerechten�voort�
aan�de�aanduiding�gemeente�of�municipaliteit�
kregen.�De�schout�en�schepenen�werden�uit�hun�
functies� gezet� en� vervangen� door� een� gemeen�
tebestuur�waarin�de�nieuwe�ambtsdragers�muni�
cipaliteitsleden� heetten.� Bovendien� behoorden�
ook�de�heerlijke�rechten�van�de�ambachtsheren�
vanaf� toen� tot� de� verleden� tijd.� Andries� Strick�
van�Linschoten,�die�het�kasteel�in�1772�kocht�en�
er� in� hetzelfde� jaar� mee� werd� beleend� (zie� bo�
ven),� heeft� dus� nog� een� tijd� van� deze� heerlijke�
rechten�gebruik�kunnen�maken.�
De� nieuwe� situatie� leidde� tot� een� enorme�
chaos.� Daaraan� kwam� in� 1801� een� einde� toen�
een� staatsregeling� bepaalde� dat� de� plaatselijke�
besturen� hun� ona�ankelijkheid� van� bestuur� en�
wetgeving� herkregen.� In� Loenersloot,� Oukoop�
en� Ter� Aa� haastte� men� zich� om� de� situatie� van�
voor� de� Bataafse� Omwenteling� te� herstellen,�
waardoor�schout�en�schepenen,�voor�zover�nog�
in�leven�en�geïnteresseerd,�in�hun�functies�wer�
den�hersteld.�
�
�

Het�koninkrijk�Holland�

�
In� 1806� werd� Holland� een� koninkrijk� onder� Na�
poleons� broer� Lodewijk� Napoleon.� In� 1810� ging�
het�koninkrijk�Holland�op�in�het�Franse�keizerrijk�
waardoor� hier� de� Franse� bestuursorganisatie�
werd� ingevoerd,� wat� de� scheiding� tussen� de�
plaatselijke,�de�rechterlijke�macht�en�het�admini�
stratieve� bestuur� tot� gevolg� had.� Het� gemeen�
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telijk� bestuur� stond� voortaan� onder� leiding� van�
een�maire.�
In�Loenersloot,�Oukoop�en�Ter�Aa�betrof�deze�
verandering� de� voormalige� schout.� Uit� afzon�
derlijke�registers�van�de�burgerlijk�stand�van�de�
genoemde� gemeenten� heeft� men� echter� op�
kunnen�maken�dat�de�schout�korte�tijd�na�het�in�
werking� treden� van� de� nieuwe� maatregel� is�
vervangen�door�drie�afzonderlijke�maires,�voor�
elk�van�de�genoemde�gemeenten�afzonderlijk.�
Maar� ook� deze� situatie� bleek� niet� van� lange�
duur.�De�ontstane�verzelfstandiging�van�Loener�
sloot,� Oukoop� en� Ter� Aa� werd� weer� te� niet� ge�
daan� door� een� nieuwe� samenvoeging.� Ditmaal�
een� samenvoeging� van� de� genoemde� dorpen�
met� Loenen� en� Nieuwersluis� (Loenen� Stichts),�
Nieuwer� ter� Aa,� Loenen�Kronenburg� (Loenen�
Hollands)� en� Mijnden� gecombineerd� tot� de� ge�
meente�Loenen.�
Deze� combinatie� heeft� slechts� zes� jaar� be�
staan,� doordat� in� 1816� een� provinciale� regeling�
voor� plattelandsgemeenten� tot� stand� kwam,�
waardoor�met�ingang�van�het�jaar�1818�een�auto�
nome� gemeente� Loenersloot� werd� gevormd,�
bestaande�uit�de�drie�voormalige�kernen�van�het�
gerecht� Loenersloot,� Oukoop� en� Ter� Aa.� Het�
bestuur� van� de� nieuwe� gemeente� Loenersloot�
bestond� toen� uit� de� schout� en� vier� gemeente�
raadsleden.�
�
�

Van�provinciaal�naar�landelijk�reglement�

�
Het� provinciaal� reglement� werd� in� 1825� vervan�
gen� door� een� landelijk� reglement,� wat� tot� ge�
volg�had�dat�de�eeuwenoude�benaming�schout�
werd� vervangen� door� die� van� burgemeester.�
Verder�bestond�het�gemeentebestuur�voortaan�
uit� een� burgemeester,� twee� assessoren� en� een�
gemeenteraad.� Aangezien� de� bemoeienis� van�
de� raad� met� zaken� van� het� dagelijks� bestuur�
kwam� te� vervallen,� lag� de� feitelijke� bestuurs�
macht�vrijwel�geheel�in�handen�van�het�college�
van�burgemeester�en�assessoren�.�
Tot� 1828� bestond� het� grondgebied� van� de� ge�
meente� Loenersloot� uit� gebieden� die� niet� aan�
elkaar� grensden.� Na� een� grondruil� met� Loenen�
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en� Ruwiel� werd� Loenersloot� een� geheel,� maar�
wel� met� grillige� grensverlopen.� Omdat� Loener�
sloot� ondanks� de� genoemde� grensverbeterin�
gen� wat� inwonertal� betreft� (de� bevolking� be�
stond� in� 1849� uit� 320� personen)� een� van� de�
kleinste� Utrechtse� gemeenten� bleef,� lag� het�
voor� de� hand� dat� het� dorp� regelmatig� werd�
genoemd� in� verband� met� gemeentelijke� herin�
delingsplannen� van� de� provinciale� overheid.� In�
1829� bestond� het� voorstel� van� Gedeputeerde�
Staten�van�Utrecht�om�Loenersloot�samen�met�
Breukelerwaarde,� Nieuwer� Ter� Aa,� Portengen�
Noordeinde,� Oukoop� en� Ruwiel� in� een� nieuwe�
gemeente�te�laten�opgaan.�Soortgelijke�plannen�
bestonden�er�ook�weer�in�1849,�maar�ook�deze�
gingen�niet�door.�
�
�

Herindeling�

�
Ook� na� de� invoering� van� de� nieuwe� gemeente�
wet� in� 1851� heeft� Loenersloot� enkele� malen� te�
maken� gehad� met� reorganisatieplannen� ten�
aanzien� van� zijn� territorium.� Het� plan� om� Loe�
nersloot�en�Loenen�samen�te�voegen�dateert�uit�
1863,� maar� het� voorstel� stuitte� op� felle� tegen�
stand� van� de� bewoners� van� Loenersloot,� die�
hun� zelfstandigheid� wilden� behouden� en� zich�
hiervoor�beriepen�op�historische�gronden.�
Anders�lag�het�in�1882,�toen�de�inwoners�van�
Loenersloot� op� grond� van� toenemende� belan�
genverstrengeling� met� de� buurgemeente� Ru�
wiel� wensten� te� worden� verenigd.� Beide� ge�
meenten�bezaten�geen�officieel�gemeentehuis.�
�

Loenersloot� vergaderde� in� een� kamer� van� het�
logement� aan� de� Portengense� brug,� dat� van�
ouds� Tregthuis� werd� genoemd,� terwijl� Ruwiel�
zijn� vergaderingen� hield� in� een� kamer� van� de�
herberg�aan�dezelfde�Portengense�brug.�Beide�
gemeenten� deelden� al� geruime� tijd� dezelfde�
burgemeester,� secretaris� en� veldwachter.� Ker�
kelijk� hoorden� beide� gemeenten� tot� de� her�
vormde�gemeente�van�Ter�Aa.�
Bovendien� waren� er� in� de� afgelopen� jaren�
nogal� wat� gemeenschappelijke� regelingen� tot�
stand�gekomen.�De�lagere�school,�bijvoorbeeld,�
stond� in� Ter� Aa,�maar� was� van� Ruwiel.� Loener�
sloot�droeg�voor�een�deel�bij�in�de�kosten,�om�
dat� deze� de� meeste� leerlingen� leverde,� vooral�
uit�de�buurtschap�Oukoop.�De�brandbestrijding�
was� gemeenschappelijk� en� gebaseerd� op� een�
gelijk� aandeel� in� de� kosten.� De� begraafplaats�
lag� in� het� Ruwielse� gedeelte� van� Ter� Aa,� maar�
Loenersloot� droeg� voor� 12,5� procent� bij� in� de�
kosten.� Verder� bestond� er� ook� een� gemeen�
schappelijke� regeling� voor� de� bekostiging� van�
een�onderkomen�voor�lijders�aan�besmettelijke�
ziekten,� waarvan� Loenersloot� 43� procent� voor�
zijn�rekening�nam.�
Het� merkwaardigste� geval� van� beider� belan�
genverstrengeling� was� nog� dat� de� gemeente�
grens� dwars� door� het� dorp� Ter� Aa� liep,� zodat�
deze�plaats�voor�een�deel�tot�de�gemeente�Ru�
wiel�en�voor�een�deel�tot�de�gemeente�Loener�
sloot� behoorde.� Dit� had� weer� tot� gevolg� dat�
bijvoorbeeld�de� kerk� onder� Ruwiel� stond,� maar�
de�pastorie�onder�Loenersloot.�
Hoewel�het�plan�om�Ruwiel�en�Loenersloot�te�
verenigen� door� beide� gemeenten� werd� toege�
juicht,�is�het�er�niet�van�gekomen.�Alles�bleef�bij�
het�oude�tot�april�1964,�toen�Loenersloot,�in�het�
kader� van� de� gemeentelijke� herindeling� van� de�
Vechtstreek,� voor� het� grootste� gedeelte� is� op�
gegaan� in� de� gemeente� Breukelen� en� daarmee�
ophield� als� zelfstandige� gemeente� te� bestaan.�
Alleen� het� grondgebied� van� het� eigenlijke� dorp�
Loenersloot�en�de�noordoostelijke�hoek�van�het�
grondgebied� van� Oukoop,� ten� oosten� van� de�
A2,� zijn� op� de� genoemde� datum� overgegaan� in�
de�gemeente�Loenen.�
Sindsdien�hebben�er�ook�weer�veranderingen�
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plaatsgevonden.� Op� 1� januari� 2011� zijn� de� ge�
meenten� Breukelen,� Loenen� en� Maarssen� sa�
mengevoegd� tot� de� gemeente� Stichtse� Vecht,�
die� bestaat� uit� de� volgende� twaalf� kernen:�
Nigtevecht,� Vreeland,� Loenersloot,� Loenen� aan�
de�Vecht,�Nieuwersluis,�Nieuwer�Ter�Aa,�Breuke�
len,�Maarssen�Dorp,�Maarssenbroek,�Tienhoven,�
Oud�Maarsseveen,�Bethune�en�Molenpolder,�en�
Oud�Zuilen.�
�
Bronnen�
�
Gemeentearchief�Loenen,�Inventaris�49,�Dorps�
gerechten�
J.J.�de�Geer,�Bijdragen�tot�de�geschiedenis�der�
provincie�Utrecht�(1860)�
P.H.A.�Martini�Buys,�Schets�van�de�geschiedenis�
van�Loenersloot,�in�Jubileum�Jaarboekje�van�
het�Oudheidkundig�genootschap�
Niftarlake(1937)�
Nederlands�Adelsboek�88�(1999):�Stamboom�
Martini��Martini�Buys.�
Loenersloot,�in�Monumenteninventarisatie�Pro�
vincie�Utrecht.�
B.�Olde�Meyerink,�Loenersloot,�in�Kastelen�en�
ridderhofsteden�in�Utrecht�(1995)�
J.W.C.�van�Schaik,Het�Kasteel�Loenersloot,�in�
Mededelingen�2010�(Stichting�Utrechtse�Kaste�
len)�
B.F.�van�Wallene,�Elsabee�van�Loenersloot�
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Splintersdr.�slotvrouwe,�in�Vechtkroniek�nr.8�
E.J.Wolleswinkel,�Een�familiearchief�ontleed,�in�
De�Nederlandse�Leeuw�119�(2002)�
�
Noten�
�

1.� J.J.� de� Geer,� Bijdragen� tot� de� geschiedenis� en� oud�
heden�der�provincie�Utrecht.�p.�350.�
2.� Kemenade:� een� woonvertrek� voor� een� middel�
eeuwse�kasteelvrouw.�
3.� P.H.A.� Martini� Buys,� Schets� van� de� geschiedenis�
van� Loenersloot,� in:� Jubileumboekje� van� het� Oud�
heidkundig�Genootschap�Niftarlake�(1937).�
4.� B.F.� van� Wallene,� Elsabee� van� Loenersloot� Splin�
tersdr�slotvrouwe,�in:�Vechtkroniek�nr.8.�
5.� B.� Olde� Meyerink,� Loenersloot,� in:� Kastelen� en�
ridderhofsteden�in�Utrecht�(1995),�p.289.�
6.� B.F.�van�Wallene,�p.�12.�
7.� Huisarchief�van�Loenersloot.�
8.� Morgen� verwijst� naar� een� oude� landmaat:� zoveel�
land�als�in�een�morgen�kon�worden�geploegd.�
9.� Citaat�uit�het�interview�Men�legt�mij�aan�banden,�
in:�Het�Utrechts�Nieuwsblad,�11�6�69.�
10.�Gerecht,� het� district� waarbinnen� iemand� de�
rechtsmacht� bezat.� Dat� kon� een� dorp� zijn,� maar�
ook�een�groter�gebied.�
11.� Ambachtsheerlijkheid� gebied� van� een� ambachts�
heer� waaraan� een� titel,� gezag,� bepaalde� rechten�
en�de�lagere�rechtspraak�waren�verbonden.�
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Erflaters tussen Vecht en Eem

Cornelis van den Brink

Een succesvolle wolfabrikant uit Laren (1869-1938)
Antoinetty�van�den�Brink�
Cornelis� van� den� Brink� werd� geboren� in� Laren�
op�15�augustus�1869.�Hij�was�het�vijfde�kind�van�
Mijns� van� den� Brink� en� Teuntje� Calis.� Vader�
Mijns�was�van�een�oud�Larens�geslacht,�erfgooi�
er�en�nakomeling�van�de�eerste�wever�in�Laren�
die� zich� als� zodanig� liet� registreren:� Klaas� Janz�
van� den� Brink� (1721�1814).� Zijn� zoon� Theunis�
Klaasz�van�den�Brink�(1768�1838)�was�de�eerste�
(geregistreerde)� fabrikant.� Hij� was� de� over�
grootvader� van� Cornelis.� De� kleinzoon� van�
Theunis� was� fabrikant� aan� het� Zevenend,� het�
bedrijf�dat�de�basis�vormde�voor�het�latere�Van�
den�Brink�&�Campman�(B&C).�Cornelis�zou�later�
in� Laren� bekend� staan� als� Krelis� van� Teunen�
mijns.�
Het�weven�zat�dus�al�lang�in�de�genen,�al�lag�
het� meer� voor� de� hand� dat� zijn� oudste� broer�
Roelof�de�schietspoel�van�zijn�vader�zou�overne�
men.�Na�het�veel�te�vroeg�overlijden�van�Mijns���
hij� was� pas� veertig� jaar� oud� �� zette� zijn� vrouw�
Teuntje� de� fabriek� voort.� Het�was� geen�succes.�
Het� bedrijf� was� noodlijdend� en� wellicht� had� zij�
haar� hoop� gevestigd� op� het� moment� dat� haar�
oudste� zoon� het� zou� overnemen,� maar� Roelof�
overleed� op� achttienjarige� leeftijd.� Teuntje�
stond� toen� aan� het� hoofd� van� een� vaderloos�
gezin� van� vier� meisjes� en� één� jongen:� Cornelis,�
die�toen�veertien�jaar�oud�was,�én�een�bedrij�e�
dat�het�vroegere�peil�niet�meer�haalde.�
�
Succesvolle�combinatie�
Cornelis�ging�in�de�leer�bij�zijn�oom�P.C.�van�den�
Brink,� die� op� het� Smidslaantje� het�fabriek� had.�
Daarna� ging� Cornelis� werken� bij� Tapijtfabriek�
Keyzer� in� Hilversum.� Al� vrij� snel� echter� zien� we�
hem�weer�in�het�bedrijf�in�Laren.�
Terwijl�Cornelis�lang�vrijgezel�bleef,�ontmoet�
te� zijn� oudste� zusje� Jan� Campman,� een� onder�
wijzer�uit�Renkum�die�naar�Laren�was�gekomen.�
Jan�kwam�in�het�bedrij�e�van�zijn�(aanstaande)�
schoonmoeder� te� werken,� naast� Cornelis.� In�
1897� besloten� ze� samen� een� fabriek� op� te� rich�
�

ten:� Van�den�Brink�&�Campman.� Campman� deed�
de� administratie� en� was� de� commerciële� man.�
Cornelis�was�vooral�voor�de�technische�kant�en�
gespecialiseerd�in�het�verfproces.�
Deze� combinatie� bleek� een� succes.� Aan� het�
begin� van� de� twintigste� eeuw� zou� B&C� de�
grootste� werkgever� van� Laren� zijn.� In� 1909�
trouwde�Cornelis���toen�veertig�jaar�oud���met�
Marie� Reijnders� uit� Utrecht.� Hij� kreeg� na� zijn�
huwelijk� de� beschikking� over� de� villa� op� het�
fabrieksterrein� aan� het� Zevenend.� Na� de� ge�
boorte� van� de� eerste� zoon� Clemens� (Clé)� vond�
hij�opnieuw�tegenslag�op�zijn�weg.�Het�dochter�
tje�dat�werd�geboren,�Regina,�werd�slechts�een�
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klein�half�jaar�oud.�Het�jongetje�dat�daarna�werd�
geboren,�werd�helaas�maar�ruim�twee�maanden�
oud.�Gelukkig�werden�er�daarna�nog�drie�gezon�
de�jongens�geboren:�Jan,�Dolf�en�Theo.�
In� februari� 1932� richtten� de� twee� directeuren�
een� n.v.� op,� te� weten:� De� naamloze� vennoot�
schap�Electrische�Tapijtfabriek�voorheen�Van�den�
Brink� en� Campman.� Door� de� toename� van� het�
aantal� aandeelhouders� was� dit� een� voor� de�
hand�liggende�stap.�De�waarde�van�de�machines�
was�17.000�gulden�en�de�kantoor��en�fabrieksin�
ventaris�had�een�waarde�van�1.300�gulden.�
�
Stevige�footprint�
Cornelis�was�een�harde�werker.�Naast�de�grote�
verantwoordelijkheid� voor� de� fabriek� had� hij�
ook�vier�zonen�te�voeden�én�te�(laten)�onderwij�
zen!� Zijn� negen� jaar� jongere� echtgenote� over�
leed� in� oktober� 1935� op� 57�jarige� leeftijd� aan�
borstkanker.� Het� was� de� zoveelste� keer� dat� hij�
aan�het�graf�van�een�zeer�dierbare�stond.�Corne�
lis� echter� had� de� gave� om� niet� bij� de� pakken�
neer�te�zitten.�De�Van�den�Brinken�waren�hard�
werkende� mensen� en� hoewel� ze� in� de� beginja�
ren� van� de� twintigste� eeuw� zeker� tot� de� elite�
van� het� dorp� behoorden,� had� Cornelis� niet� een�
groot� netwerk�zoals� dat� bij� de� adel� of�stedelin�
gen� vaak� het� geval� was.� Het�is� dan�ook� buiten�
gewoon� dat� twee� van� zijn� zonen� het� Larense�
milieu�verre�zouden�overstijgen.�
Cornelis� liet� met� hen� een� stevige� footprint�
achter!�Zonen�Jan�en�Dolf�zouden�namelijk�in�de�
naoorlogse� periode� een� positief� stempel� druk�
ken� op� de� nationale� economie.� Jan� werd� minis�
ter� (1948�1952)� en� was� daarmee� de� jongste� mi�
nister�van�Nederland.�Dolf�zou�het�tot�president�
directeur� van� Elsevier� Uitgeverijen� schoppen� en�
een� groot� aantal� maatschappelijke,� landelijke�
functies�bekleden.�Clé,�de�oudste�zoon,�stapte�in�
de�voetsporen�van�zijn�voorvaderen�en�werd�op�
27�jarige� leeftijd� directeur� van� B&C.� De� jongste�
zoon,� Theo,� was� een� zeer� begaafd� iemand.� De�
liefde� voor� letteren� had� hij� van� zijn� vader.� Hij�
vestigde�zich�eind�jaren�veertig�in�Italië.�Cornelis�
hield� zijn� zonen� voor:� Weurke,� weurke� en� nog�
eens�weurke!� Er� moest� flink� worden� aangepoot�
om�in�het�leven�iets�te�bereiken.�Dát�was�wat�hij�
184�

zijn� zonen� meegaf!� Een� uitspraak� een� erfgooier�
waardig!�
Op�13�september�1938�overleed�Cornelis�na�een�
langdurige� ziekte,� 69� jaar� oud.� Krelis� van�
Teunenmijns�was�niet�meer!�Verzoeke�geen�bloe�
men.�
�
Antoinetty� van� den� Brink� studeerde�Nederlands�
en�egyptologie.�Zij�is�auteur�van�het�boek�Wortels�
in� Laren� (2009),� mede�auteur� van� Door� de� Wol�
geverfd!� (2010)� en� voorzitter� van� de� Historische�
Kring�Laren�sinds�2009.�
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De kaart verklaard

Caerte van noorthollant uit 1575
door Joost Jansz.

�
Ed�van�Mensch�

De�oudste�gedrukte�kaart�waarop�een�groot�deel�van�het�Gooi�en�de�Vechtstreek�is�
afgebeeld,�is�de�kaart�van�het�noorden�van�Holland�die�Joost�Jansz.�Beeldsnijder�in�
1575�maakte.�Van�het�origineel�is�geen�enkel�exemplaar�teruggevonden.�Wel�is�een�
aantal�exemplaren�van�een�latere�druk�bekend�en,�zover�bekend,�is�op�deze�latere�
versie�het�kaartbeeld�niet�of�nauwelijks�gewijzigd.�Van�het�Gooi�en�omstreken�heeft�
de�kaartmaker�de�steden,�dorpen�en�hoofdwegen�slechts�schetsmatig�
weergegeven.�Toch�is�deze�kaart�als�vroegste�weergave�van�het�totale�Gooi�en�
omstreken�bijzonder�en�zijn�enkele�details�interessant.�

Joost�Jansz.�

�
Joost� Jansz.� Beeldsnijder,� ook� wel� genaamd�
Joost� Janszoon� Bilhamer,� leefde� van� vóór� 1541�
tot� in� 1590.� De� naam� Bilhamer� (bijlhamer)� ver�
wees�naar�een�werktuig�van�de�steen��en�beeld�
houwers.� Een� a�eelding� van� deze� hamer� ge�
bruikte� Joost� Jansz.� als� signatuur� op� zijn� kaar�
ten,� zoals� op� de� kaart� van� 1575.� Hij� leefde� en�
werkte� in� Amsterdam� en� was� een� veelzijdig�
man:� bouwmeester,� beeldhouwer,� landmeter/
kaartmaker,�plaatsnijder�(graveur)�en�ingenieur.�
Zo� ontwierp� hij,� in� de� stijl� van� die� tijd� � de� Re�
naissance� � de� Weeshuispoort� aan� de� Kalver�
straat�en�de�toren�van�de�Oude�Kerk�te�Amster�
dam�en�de�Oosterpoort�in�Hoorn.�Als�ingenieur�
construeerde� Beeldsnijder� in� 1575� een� modder�
molen� waarmee� beter� gebaggerd� kon� worden.�
Maar�zijn�naam�bleef�vooral�voortbestaan�in�de�
door�hem�gemaakte�kaarten.�
In�de�zestiende�eeuw�maakte�het�gebruik�van�
kaarten� een� sterke� ontwikkeling� door.� Grote,�
gedrukte�kaarten�kwamen�in�de�mode�als�wand�
decoratie.� Om� de� grote� kaarten� te� kunnen� ma�
ken� werden� deze� in� delen� gedrukt.� Bij� deze�
kaart� van� 1575� op� zes� vellen.� Na� het� drukken�
monteerde� de� drukker� de� delen� aan� elkaar� om�
deze� vervolgens� al� dan� niet� met� de� hand� in� te�
kleuren.�
�
�

De�Caerte�van�noorthollant�

�
In� 1571� kreeg� Joost� Jansz.� van� de� hertog� van�
Alva,�uit�naam�van�de�Spaanse�koning�Filips�II,�
de�opdracht�tot�het�maken�van�deze�kaart.�Het�
opstandige�Holland�was�voor�het�bezettingsle�
ger� lastig� in� te� nemen� en� te� overheersen,� on�
der� meer� door� de� vele� meren,� waterwegen,�
dijken� en� de� zachte� grond.� Een� gedetailleerde�
kaart� moest� het� landschap� voor� het� eerst�
nauwkeurig� in� beeld� brengen,� waardoor��
Filips� II� goede� aanvalsplannen� kon� ontwikke�
len.� Zo� was� de� kaart� nodig� voor� de� veldtocht�
van� Don� Frederik� naar� Alkmaar� in� 1573.� Maar�
de� kaart� van� Joost� Jansz.� kwam� in� gedrukte�
vorm� pas� een� jaar� later� gereed.� Wellicht� beza�
ten� de� Spanjaarden� wel� een� handschriftkaart,�
maar� misschien� was� het� ontbreken� van� de�
gedrukte� kaart� wel� een� van� de� redenen� van�
Alkmaars�victorie�in�1573.�
Jan� Jansz.� maakte� de� kaart� niet� op� basis� van�
gedetailleerde� landmeting� van�het� hele� gebied.�
Gezien� het� belang� bepaalde� hij� nauwkeurig� de�
ligging� van� de� grote� plaatsen� met� daarbij� de�
wegen,� dijken� en� vaarten.� De� voor� de� bezetter�
belangrijke� wegen,� dijken� en� vaarten� werden�
groter� getekend� dan� de� schaal� rechtvaardigde.�
De� overige� elementen� werden� geschetst� en� de�
dorpen� alleen� aangeduid� met� een� kerk.� Voor�
het�maken�van�deze�kaart�gebruikte�hij�kaarten�
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�
Caerte�van�noorthollant,�1575,�uitgave�Harmen�Allertsz.�Van�Warmenhuysen,�Amsterdam�1608,�afmetingen�kaart�(br�
x�h)�70,3�x�93,7�cm�(collectie�Noordhollands�archief,�Haarlem).�
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�
Detail�Caerte�van�noorthollant,�1575:�het�Gooi�en�de�Vechtstreek�met�bovenin�de�bilhamer.�

en�opmetingen�van�delen�van�het�gebied�die�hij�
eerder�had�gemaakt.�
Voor� het� eerst� gaf� deze� kaart� een� duidelijk�
beeld�van�de�strijd�van�de�Hollanders�tegen�het�
water� en� werd� een� uniek� beeld� van� Holland�
vastgelegd,� van� voor� de� ingrijpende� water�
staatskundige� veranderingen� door� de� grote�
droogmakerijen�ongeveer�vijftig�jaar�later.�
Of� de� kaart� werkelijk� in� 1575� werd� gedrukt� is�
onzeker.�Bij�de�druk�uit�1608�gebruikte�de�uitge�
ver� waarschijnlijk� de� koperen� platen� die� Joost�
Jansz.� had� gesneden.� Ter� decoratie� kreeg� de�
kaart�rondom�prenten�van�stads�,�land��en�dorps�
gezichten�en�informatieve�teksten.�Na�1608�werd�
�

de� kaart� nog� een� aantal� malen� herdrukt.� De� af�
beeldingen� bij� dit� artikel� zijn� van� de� kaart� uit�
1608,�de�vroegst�bekende�druk�van�deze�kaart.�
�
�

Het�gebied�tussen�Vecht�en�Eem�

�
Het� Gooi� werd,� vergeleken� met� de� overige� de�
len� op� de� kaart,� niet� uitgewerkt.� De� heuvels�
ontbraken�in�het�kaartbeeld�van�het�Gooi,�dit�in�
tegenstelling�tot�de�duinen�langs�de�Noordzee�
kust.�Enkele�details�op�de�kaart�vallen�wel�op.�
De� kustlijn� in� het� noorden� bleek� duidelijk� te�
worden� aangetast� door� de� Zuiderzee.� Zoals�
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Detail�Caerte�van�noorthollant,�1575:�de�landmeter�met�
zijn�instrumenten�in�de�hand,�namelijk�de�jakobsstaf�
voor�afstandsmetingen,�een�passer�en�het�schietlood.�

langs�bijna�de�gehele�kust�te�zien,�werd�het�land�
door�water�weggeslagen�en�drong�de�zee�door�
tot�in�het�land.�
Tussen�Naarden,�Muiderberg�en�Muiden�bood�
de� zeedijk� bescherming,� maar� gezien� de� vele�
zogenoemde� wielen� of� kolken� achter� de� dijk,�
188�

die�bij�dijkdoorbraken�waren�ontstaan,�was�het�
niet�altijd�veilig�achter�deze�dijk.�
Het� Gooi� was� in� die� tijd� waarschijnlijk� een�
groot� heidegebied.� Bomen� stonden� volgens�
deze�kaart�alleen�bij�het�Oude�Naerden,�vermoe�
delijk�de�locatie�van�het�klooster��het�Naarden�
se� Sint�� Vitusconvent� ,� in� Hilversum� en� in� het�
zuiden� van� het� Gooi.� Het� Goeyer� Bos� (Gooier�
Bos)�stond�nog�groots�op�de�kaart,�maar�25�jaar�
na� het� maken� van� deze� kaart� zou� dit� bos� door�
houtkap�geheel�zijn�verdwenen.�
Opvallend� bij� de� Vecht� waren� de� dijken� aan�
weerszijden� van� het� water� en� de� dam� boven�
Nichtevecht.�Rond�de�Horstermeer�(Cortehoefs�
meer� ofte� over� meersse� meer)� stonden� opval�
lend� veel� molens,� zeven� stuks.� Deze� bemaling�
nam,� naar� het� schijnt,� veel� tijd� in� beslag.� Pas�
circa� 50� jaar� later,� in� 1629,� werd� dit� meer� voor�
het�eerst�drooggelegd.�
In� de� zestiende� eeuw� lag� de� grens� tussen�
Holland� en� het� Sticht� tussen� Loosdrecht� en�
Kortenhoef� en� Nederhorst� den� Berg,� zoals� in�
kleur� en� met� tekst� Lantschijdinge� van�Sticht�en�
Hollant� op� de� kaart� werd� aangegeven.� Eerder�
had� Joost� Jansz.� deze� grens� tussen� Holland� en�
het�Sticht�al�opgemeten�en�in�kaart�gebracht.�
Ongebruikelijk� in� die� tijd� waren� de� nummers�
in� de� kaart� met� een� verklaring� van� deze� num�
mers�aan�de�rand�van�de�kaart.�Langs�de�Vecht�
koos� de� kaartmaker� voor,� van� onder� naar� bo�
ven,�de�nummers�9�(De�Egboet),�66�(Overmeer),�
67� (Thuis�te�Nederhorst),� 65� (Witer�meer)� en� 64�
(Den�Vecht).�
Ondanks� weinig� detaillering� in� meerdere� op�
zichten�een�boeiende�kaart.�
�
Ed�van�Mensch�woont�in�Hilversum.�Hij�was�vanaf�
1977�tot�2004�werkzaam�bij�het�voormalige�Goois�
Museum� en� is� bestuurslid� van� de� Hilversumse�
Historische�Kring�Albertus�Perk,�van�de�Stichting�
TVE� en� de� Stad� en� Lande� Stichting.� Hij� heeft��
belangstelling� voor� geschiedenis� van� het� Gooi,� in�
het� bijzonder� die� van� Hilversum,� en� publiceert�
hierover.�
�
�
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Schepen en scheepvaart

Het beurtveer van Huijsen op Amsterdam
vice versa

Jan�Schipper�

In�het�zestiende�eeuwse,�door�verveningen�en�doorvretende�waterwolf,�enorm�
waterrijke�Holland�was�het�schip�voor�het�vervoer�van�personen�en�goederen�het�
transportmiddel�van�eerste,�zo�niet�enige�keuze.�In�de�vroege�Kaart�van�Holland�
(1578)�van�Sebastian�Munster�wordt�dit�sprekend�verbeeld�(a�.�1).�
Het�ontstaan�van�het�beurtveer1�

�
Oorspronkelijk� voeren� tussen� bepaalde,� aan�
open� water� gelegen,� plaatsen� z.g.� wilde� schip�
pers.� Toen� er� echter� geregeld� markten� werden�
gehouden,� begonnen� er� marktschepen� te� va�
ren.� De� invoering� van� wekelijkse� marktdagen�
leidde�tot�een�zeker�weekritme�op�verschillend�
gebied.� Deze� periode� van� de� marktschipperij� is�
in� tegenstelling� tot� de� vrije� schipperij� geken�
merkt� door� regelmatige,� periodieke� vaarten.� In�
een�volgende�periode�voeren�twee�schepen�van�
weerskanten�maar�dan�dagelijks.�Hierdoor�werd�
de�continuïteit�van�de�verbinding�verzekerd.�
Voor� de� uitoefening� van� een� beurtveer� was�
veelal� een� vergunning� van� de� overheid� nodig.�
Slechts� wie� toestemming� van� de� overheid� had,�
mocht�op�een�bepaald�traject�in�de�beurt�varen.�
Op� dat� traject� kregen� de� beurtschippers� het�
recht�om�alle�vervoer�te�doen,�met�uitzondering�
van�speciaal�en�massavervoer.�Voor�ieder�beurt�
veer� werden� door� de� beide� overheden� van� de�
steden,� waartussen� het� veer� voer,� de� nodige�
ordonnantiën�opgesteld,�waarin�men�o.a.�bepa�
lingen�vindt�omtrent�het�beurt�om�beurt�varen,�
de� aanstelling� van� de� schippers,� de� eisen� ten�
aanzien�van�de�schippers,�de�vrachtlijsten�en�de�
uitsluitende�vaart.�De�beurtschipper�kreeg�door�
de�benoeming�vanwege�de�overheid�en�door�de�
uitsluitende� vaart� een� monopoliepositie.� Hij�
werd� vergunninghouder� op� zijn� traject.� Daarbij�
had�hij�wel�de�verplichting�om�op�de�vastgestel�
de�tijden�af�te�varen,�of�er�lading�was�of�niet.�
Sinds�het�einde�van�de�zestiende�eeuw�heeft�
deze�ontwikkeling�plaats�gehad,�waarbij�enkele�
schippers�beurt�om�beurt�gingen�varen,�tot�een�
fase,� waarin� geheel� Holland� met� een� dicht� net�
van�beurtveren�overdekt�was.�
�

Amsterdam�

�
Amsterdam� was� als� grote� handelsstad� en� sta�
pelplaats� een� knooppunt� van� de� beurtvaart.� In�
1765� voeren� er� wekelijks� niet� minder� dan� 800�
beurtschepen� uit� naar� ongeveer� 180� plaatsen.2�
In� die� dagen� telde� het� Damrak� en� de� andere�
grachten� in� Amsterdam� onnoemelijk� veel� aan�
gemeerde�(beurt)schepen�(a�.�2).�
Voor�de�belangrijkste�veerverbindingen�stond�
in�o.a.�de�Enkhuizer�Almanak�,�waarvan�de�oudst�
bekende�dateert�van�1701,�een�Tydt�wyzer�waer�
na� de� Veer�schepen� alle� dagen� varen� moeten� op�
haer�gesteld�uuren.3�Van�dezelfde�uitgever,�der�
ven�Stichter�te� Amsterdam,� verscheen� vanaf�ca.�
1750� de�Legplaatsen�en�Reiswijzer�van�alle�beurt�
schepen,� jaag�� en� marktschuiten� die� van� de� stad�
Amsterdam� meest� dagelijks,� afvaren,� op� de� vol�
gende�steden�en�plaatsen.4�
Het� veer� tussen� Huizen� en� Amsterdam� was�
voor� de� grote� handelsstad� onbeduidend� qua�
omvang,�maar�voor�het�dorp�Huizen�van�eminent�
economisch�belang.�Met�behulp�van�overgelever�
de�documenten�uit�diverse�archieven�is�getracht�
een�beeld�te�schetsen�van�het�reilen�en�zeilen�van�
het�beurtveer�tussen�het�dorp�Huizen�en�de�stad�
Amsterdam.�
�

�
Het�veer�van�Huijsen�op�Amsterdam�vice�
versa�

�
De�oudste�sporen�
De� oudste� sporen� die� verwijzen� naar� het� be�
staan�van�een�veer�zijn�te�vinden�in�de�Gaarder�
registers�van�de�Koptienden�van�Gooiland.� In� die�
van� Huizen� van� 1502� en� 1581� staan� de� namen�
vermeld� van� respectievelijk� Claes� Scipper,5� ver�
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1.�Uitsnede�van�de�Kaart�van�Holland�van�Sebastian�Munster�(1578),�(collectie�Universiteitsbibliotheek�Utrecht).�
Annotatie�UB�UU:�Overduidelijk�is�het�infrastructurele�belang�van�de�waterwegen,�die�overdreven�dik�zijn�weergege�
ven.�De�latere�Zijpepolder�is�op�de�kaart�een�groot�water,�dat�in�open�verbinding�staat�met�de�Waddenzee.�

�
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2.�Uitsnede�van�de�kaart�van�Amsterdam�(1652)�uit�Toonneel�der�steden�van��s�Konings�Nederlanden�van�Joan�Blaeu�
(coll.�UB�UU).�Aangegeven�zijn�de�leg��en�afvaartplaatsen�van�het�Huizer�veerschip�rond�1750:�het�Water�bij�de�Vrou�
wensteeg�en�1849:�van�den�Singel,�tussen�de�Toren��en�Lijnbaan�stegen.�

�
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moedelijk�een�wilde�schipper,�en�Jan�Jansz�Veer�
man.6�
Het�oudste�document�dat�direct�verwijst�naar�
het�Huizer�veer,�betreft�de�overdracht�op�20�juli�
1654� van� een� half� veerschip� door� Jan�Jansz�ge�
weese�schipper�Alhier,�die�welcke�heeft�gecedeert�
getransporteert� en� te� vrije� eijgendom� opge�
drachen�ten�handen�ende�ten�behoeve�van�Tijmen�
Willemsz� onse� buijrman,� een� seecker� half� veer�
schip,� met� seijl,� treijl� touwen� en� Ancker� en� alle�
sijn� toebehoort� gelijck� bij� hem� gepossedeert� en�
gebruijckt�is�geweest.7�
Het�eerste�en�vermoedelijk�oudste�document�
van� het� Oud� Archief� Huizen� daterende� van� ca.�
1669�is�het�
Formulier� van� den� Eedt� te� doen� bij� den�
ordinare�beurtschippers�van�hier�op�Amsterdam�
Ick� belove� en� swere� dat� ick� als� ordinaris�
beurtschipper� van� hier� op� Amsterdam,� mij�
getrouwelijck� in� de� voorsz� bediening� sal�
gedragen,� alle� goederen� en� Coopmanschappen�
die� mij� te� laden� sullen� werden� gegeven� in� alle�
getrouwicheijt� sal� bewaren,� en� lossen� tot�
voorkominge�van�Schade,�en�met�alle�t�selven�als�
mede�mette�passagiers�die�met�mijn�schip�comen�
te� varen,� en� na� de� ordonannantie� die� op� t� op�
voorsz� veer� berijts� gemaeckt� moghten� wesen� en�
nogh�gemaeckt�werden,�te�sullen�handelen�en�mij�
gedragen� als� een� eerlijck� en� vroom� veerschipper�
behoort�en�toestaet�te�doen,�soo�waerlijck�moet�
mij�god�almaghtigh�helpen.8�
Na�het�aßeggen�van�de�eed�ontving�de�schip�
per�zijn�vergunning�in�de�vorm�van�een�Akte�van�
Aanstelling.�
Het� vergunningenstelsel� moet� ook� hebben�
gegolden�voor�de�ordinaris�zeerijders,�de�wagen�
voerders� die� met� hun� paard� en� wagen� de� goe�
deren,� kooplieden� en� passagiers� aan� het� op� de�
Rede�van�Huijsen�liggende�veerschip�brachten.9�
�
Eerste�schriftelijke�keur�
De�eerste�schriftelijke�keur�op�het�varen�van�het�
veer� dateert� van� 12� november� 1669� en� lijkt� te�
zijn� opgesteld� zonder� overleg� met� de� bestuur�
ders� van� Amsterdam.10� Het� is,� vergeleken� met�
latere� keuren,� een� uiterst� summier� document�
waarin� Jan� Lambertsz� Swart,� schout,� Jacob� Ger�
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retsen,� buurmeester,� Lambert� gerritsen� backer,�
Gerrit�Jacobsen�de�Jonge,�Jan�Aertsen,�haijndrick�
Wijllemsen�en�Jan�haijn�Þt,�schepenen�tot�huizen,�
bij� plaatselijke� verordening� voorschrijven� dat�
schippers�en�voerlieden�voortaan�op�Zondag�geen�
weekgoed� meer� mogen� vervoeren� of� inschepen�
op� verbeuring� van� 45� stuivers.� Voorts� dat� voort�
aan� op� Zaterdag� 2� schepen� zullen� varen� met� het�
weekgoed�en�dat�op�Zondag�voor�negen�uur�het�
derde,� Amsterdammer,� veerschip� zijn� hoenders�
en� koeien� die� geen� uitstel� kunnen� lijden� heeft�
ingescheept� op� verbeuring� als� voren� en� dat� dit�
veerschip�Zondag�om�12�uur�moet�afvaren.�Voorts�
wordt� uitdrukkelijk� aan� waarden� en� waardinnen�
verboden� om� op� Zondag� na� negen� uur� brande�
wijn�te�schenken�of,�als�voor�de�derdemaal�geluid�
is,� bier� of� wijn� te� haren� huize� te� tappen� of� te�
schenken� op� verbeuring� als� boven� gesteld� voor�
zowel�degenen�die�drinkt�als�wel�die�ze�tapt.�
Het� hypocriete� zondagsverbod� op� het� laden�
van� het� veerschip� in� Huizen� �� de� Amsterdam�
mer� schipper� mocht� wel� in� de� ochtend� inladen�
en� de� schippers� moesten� die� dag� wel� uitvaren�
en� in� Amsterdam� uitladen� �� werd� met� grote�
regelmaat� overtreden.� Alleen� al� in� de� maand�
mei� van� het� jaar� 1670� werden� drie� Rechtdagen�
besteed� aan� de� a�andeling� van� overtredingen�
door�negen�wagenvoerders.11�
Niet� uitgesloten� is� dat� deze� resolutie� op� het�
veer� geleid� heeft� tot� een� geschil� met� de� stad�
Amsterdam,� want� op� 16� juni� 1671� werden� drie�
gerespecteerde� inwoners� van� Huizen� per� no��
tariële�akte�door�schout�en�schepenen�van�Hui�
zen� gemachtigd� om� met� de� regeerders� van� de�
stad�Amsterdam�in�goed�overleg�tot�een�minnelij�
ke� schikking� te� komen� over� het� laden� en� lossen�
van�de�Huizer�veerschepen�aan�de�wal�in�Amster�
dam�en�aan�de�wal�van�huizen.12�
�
Uitsluitende�vaart�
Uit� verslagen� van� de� Rechtdagen� kan� worden�
geconcludeerd� dat� er� vóór� of� tijdens� het� jaar�
van� de� eerste� keur� meerdere� resoluties� op� het�
veer� moeten� zijn� vastgesteld.� Bijvoorbeeld� een�
regeling� omtrent� de� uitsluitende� vaart,� waarbij�
de� benoemde� beurtschipper� een� monopoliepo�
sitie�kreeg�zoals�blijkt�uit�het�verslag�van�16�no�
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�

Tabel�I�
�
Huizen�op�Amsterdam�

�
Vaarschema�
per�29�12�1714�

�
Aantal�schepen:�
3�waarvan�1�bijlegger�

�
Zondag�

�
1.�Huizer�veerschip�
2.�Amsterdammer�veerschip�
3.�Huizer�bijlegger�

�
09.00�uur�
10.00�á�11.00�uur�
13.00�uur�

�
�

�
Maandag�

�
3.�Huizer�bijlegger�

�

�

�
Dinsdag�

�
�

�
�

�
Woensdag�of�
donderdag�

�
�

�
�

�

vember� 1679� waarbij� drie� Huizers,� die� vracht�
hadden� verscheept� in� het� schip� van� Dirck� Jansz�
Starre,�die�geen�ordinaris�veerschipper�was.13�
Een�tweede�voorbeeld�wordt�gegeven�in�het�
verslag�van�de�Rechtdag�van�26�april�1672,�waar�
uit� blijkt� dat� dezelfde� schipper� niet� op� de� buij�
tenbeurt� liggende,� voor� zijn� beurt� vracht� aange�
nomen�had.�Hij�werd�veroordeeld�tot�uitbetaling�
van�het�daarmee�verdiende�loon�aan�de�andere�
veerschippers.14�
�
�

De�Hollandse�Oorlog�

�
Het�Rampjaar�
Op� 12� juli� 1672� breekt� de� Hollandse� Oorlog� uit�
met�rampzalige�gevolgen.�Naarden�werd�op�20�
juli� 1672� ingenomen� door� het� Franse� leger.� Het�
Rampjaar� betekende� tevens� het� einde� van� de�
Gouden� Eeuw.� Het� gaat� bergafwaarts� met� de�
Republiek,� zowel� politiek� als� economisch.� De�
handel� in� Amsterdam� blijft� echter,� zelfs� in� de�
roerige� periode� van� de� tweede� helft� van� de�
zeventiende� eeuw,� goed� op� peil.� In� de� periode�
1672�1795� breekt� voor� Amsterdam� zelfs� een�
nieuwe� periode� van� welvaart� aan.� Deze� stad� is�
�

�
Amsterdam�op�Huizen�

����

�

s�zomers�

14.00�uur�

�

�

s�winters�

13.00�uur�

12.00�uur�

�
direct�na�ontvangst�goederen�
van�veer�van�Gouda�

nog�steeds�een�stapelmarkt�en�blijft�het�belang�
rijkste�Þnanciële�centrum�van�Europa.�Daarente�
gen�was�Huizen�volledig�geruïneerd�en�verarmd�
en� niet� in� staat� de� excessieve� lasten� voor� we�
deropbouw� te� dragen� en� aan� zijn� Þnanciële�
verplichtingen� te� voldoen.� Dit� had� op� verschil�
lende� manieren� ook� gevolgen� voor� de� veer�
schippers�tijdens�en�na�deze�oorlog.�
Zo� liet� de� Huizer� veerschipper� Gerrit� Dircksz�
Schipper� per� notariële� akte� op� 19� januari� 1673�
vastleggen� dat� hij� in� die� periode� dat� door� sijn�
hoocheijt�den�heer�Prince�van�Orangie�ten�behoe�
ve�van�het�Leger�op�schepen�beslag�werd�gelegd,�
een� bestelling� van� enkele� pakjes� met� enig� goed�
voor� Mr.� Gerrit� Pietersz� Mes,� stadschirurgijn� van�
Naarden,� wel� had� opgehaald� uit� het� Westindisch�
huis� in� Amsterdam,� maar� daarna� naar� Durcken�
dam�was�gevaren�en�ze�aldaar�veilig�bij�hem�thuis�
op� zolder� had� opgeborgen� uit� vrees� dat� ook� op�
zijn�schip�beslag�zou�worden�gelegd.15�
Na� de� oorlog� speelden� de� veerschippers� en�
wagenvoerders� een� belangrijke� rol� bij� het� ver�
lichten�van�de�armoede�van�het�dorp.�
�
Armoedebestrijding�
Om�het�dorp�niet�verloren�te�laten�gaan�verleen�
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�
�

Vaarschema�
per�28�02�1732�
�

Tabel�II�
�

Aantal�schepen:�
3�waarvan�1�bijlegger�

�

Huizen�op�Amsterdam�

�
�
zomermaanden�
vanaf�1�april�

s�winters�

�
�

�
1.�Huizer�veerschip�
2.�Amsterdammer�veerschip�
3.�Huizer�bijlegger�

�
09.00�uur�
10.00�á�11.00�uur�
16.00�uur�

�
Maandag�

�
3.�Huizer�bijlegger�

�
�

�

�
Dinsdag�

�
2.�of�3.�

�
�

�

�
Woensdag�of�
donderdag�

�
2.�of�3.�

�
�

�
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s�zomers�

�

s�winters�

�
�
09.00�uur�
�
10.00�á�11.00�uur�
13.00�uur�

�
Zondag�

den� de�Staten�van�Holland�en�Westvriesland�op� 3�
augustus� 1679� aan� buurmeesteren� en� gerecht�
van�Huijsen�een�Octrooi�tot�het�he�en�van�belas�
tingen� op� de� veerschippers� voor� het� lossen� en�
laden� van� vracht� voor� inwoners� van� Huizen� en�
op� de� handel� en� consumptie� door� de� inwoners�
van� bier,� brandewijn,� rogge;� geamplieerd� (=�
aangevuld)� met� een� he�ng� op� koren� op� 30�
augustus�1680�en�op�boekweit�in�1682.16�
Ook�de�wagenvoerders�droegen�hun�steentje�
bij.� Omstreeks� de� kersttijd� in� 1693� sloten� de�
voerluijden� van� Huijsen� met� de� armmeesteren�
alhier� t� volgende� contract� namentlijck� dat� alle�
soort�van�vraght�die�sijluijden�met�haer�paerd�en�
wagen�souden�halen�ofte�brengen�van�en�aen�de�
veerschepen� alhier� op� de� rhede� leggende,� en�
waer�voor�sij�maer�aght�Stuijfers�soude�comen�te�
bedingen�ofte�genieten,�1�Stuijfer�voortaen�soude�
comen�ten�proÞjte�van�den�armen�deses�dorps.17�
En�op�15�januari�1712�werd�per�Resolutie�vast�
gesteld,�dat�als�een�veerschipper�kwam�te�over�
lijden,� de� nieuw� aan� te� stellen� schipper� het�
voorsz� veer� niet� sal� mogen� aenvaerden� ofte� be�
dienen,�voor�en�aleer�sij�aen�de�besorgers�van�de�

Amsterdam�op�Huizen�

16.00�uur�

�

13.00�uur�

12.00�uur�
direct�na�ontvangst�goe�
deren�
van�veer�van�Gouda�

huijsarmen� sal� hebben� betaelt� een� somme� van�
drie�hondert�guldens.18�
�
�

Nieuwe�Willekeuren�en�Ordonanties�op�
het�veer�

�
Uitkoop�veerschippers�
Het� afnemende� goederenvervoer� per� beurt�
schip� als� gevolg� van� de� economische� terugval�
van�Huizen�had�directe�gevolgen�voor�de�inkom�
sten� van� de� schippers� en� het� onderhoud� en� in�
de� vaart� houden� van� hun� schepen.� De� in� 1680�
getro�en� regeling� voor� het� vervoer� van� goe�
deren�uit�Blaricum�per�beurtveer�van�Huijsen�op�
Amsterdam,�gaf�geen�soelaas.19�
Op�31�mei�1698�stemde�de�Raadt�van�het�dorp�
Huijsen� in� met� een� overeenkomst� waarin� de�
Amsterdammer� veerschipper� Wijchert� Willemsz�
werd� uitgekocht� door� de� Huizer� veerschippers�
Adriaan� Huijbertsz,� Gijsbert� Tijmensz� en� Pieter�
Lambertsz�Smit,�tegen�een�jaarlijkse�betaling�van�
425�gulden�tot�aan�zijn�dood�alsmede�één�zilve�
ren�lepel.�Opvallend�is�dat�Wijchert�Willemsz�zelf�
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moest�aantonen�dat�dit�contract�het�welgevallen�
van� het� Amsterdams� bestuur� had.20� Wijchert�
Willemsz�overleed�pas�op�12�september�1718.�
Toch� moet� al� eerder� weer� een� Amsterdam�
mer� veerschipper� in� beeld� zijn� gekomen,� want�
eind� 1714� werd� tussen� Amsterdam� en� Huizen�
een� contract� gesloten� met� een�Reglement�op�t�
bevaeren� van� het� veer� tusschen� Amsterdam� en�
Huijsen.� Gereglementeerd� werd� dat� het� veer�
voor�de�ene�helft�verzorgd�werd�door�een�Am�
sterdammer� veerschipper� en� voor� de� andere�
helft� door� Huizer� schippers.� Het� veer� diende�
met� schip� tegen� schip� bevaren� te� worden.� Om�
ook� tijdens� ongunstige� weersomstandigheden�
aan� dit� principe� te� kunnen� voldoen,� was� het� al�
gebruikelijk� om,� behalve� in� de� zomermaanden,�
een�derde�schip�als�bijlegger�gereed�te�hebben.�
Voortaan� moest� gedurende� het� gehele� jaar�
het� veer� bevaren� worden� met� een� derde� schip�
als�bijlegger.�De�Huizer�schippers�droegen�zorg�
voor� het� bijleggerschap� tegen� een� vergoeding�
van� 12,5� gulden� voor� iedere� week� waarin� het�
veer�met�een�bijlegger�bevaren�werd.�De�kosten�
voor�het�derde�schip�kwamen�voor�de�ene�helft�
ten� laste� voor� de� Amsterdammer� schipper� en�
voor� de� andere� helft� voor� de� Huizer� schippers.�
Op� gelijke� wijze� werden� de� inkomsten� van� het�
veer� verdeeld,� wat� alleen� mogelijk� was� als� er�
door� beide� partijen� wekelijks� deugdelijke� afre�
keningen�werden�gemaakt.�
In� Tabel� I� (p.� 193)� staan� de� voorgeschreven� af�
vaarttijden�vermeld.�Het�Reglement�sluit�af�met�
Eijndelijk�op�dat�de�Coopluijden�en�alle�andere�
die�sigh�van�dit�veer�komen�te�bedienen,�te�beter�
gerieft�mogen�werden,�sullen�alle�de�voorz�schip�
pers� en�hunne� knegts�t�sij� tot�Amsterdam,�t�sij�
tot� huijsen� soo� vele� als� sij� hier� of� daer� sigh� te�
samen� bevinden,� malkanderen� getrouwelijk�
moeten� helpen� lossen� en� Laden,� als� ook� in� alle�
andere� gelegentheden,� daer� onder� mede� gere�
kent� het� ophaelen� van� de� vragten,� den� een� den�
anderen� alle� mogelijke� behulpsaemheijt� en� goe�
de�wille�moeten�bewijsen,�als�naer�behooren.21�
Alhoewel� er� volgens� dit� vaarschema� maxi�
maal� twee� Huizer� schepen� wekelijks� over� en�
weer� voeren,� waren� er,� behoudens� de� Amster�
dammer� schipper,� drie� veerschippers� door� Hui�
�

zen� benoemd.� Gedwongen� door� de� algehele�
malaise�verzoeken�Gijsbert�Tijmensz�en�Huijbert�
Adriaansz�om,�na�het�overlijden�van�Pieter�Lam�
bertsz� Smit� op� 7� september� 1723,� het� aantal�
schippers� van� Huijzen� op� Amsterdam� terug� te�
brengen� van� drie� tot� twee,� wat� op� 29� oktober�
1723�wordt�toegewezen.�Dat�er�sprake�was�van�
een� sterke� economische� neergang,� moge� blij�
ken� uit� hun� motivatie:� hoe�dat�zedert�een�geruij�
men�tijd,�door�het�seer�gering�transport�der�goe�
deren,� en� passagiers� het� voorsz� veer� van� tijd� tot�
tijd� in� soo� verre� is� afgenomen� en� verminderd�
geworden.22��
Aan� de� toewijzing� werd� wel� een� dwingende�
voorwaarde� verbonden:� de� Huizer� veerschip�
pers� moesten� aan� Wijgertje� Pieters� Smit,� de�
dochter� van� de� overleden� schipper,� zo� lang� zij�
leeft� jaarlijks� een� som� van� vijftig� gulden� uitke�
ren.�Nog�bij�de�benoeming�van�Willem�Dirksz�de�
Oude�als�veerschipper�op�31�januari�1766,�wordt�
deze� uitkering� in� zijn� Akte� van� Aanstelling� ge�
noemd.23� Wijgertje� overleed� op� 13� november�
1782,� 74� jaar� oud.� Het� was� dus� een� kostbare�
pensioenvoorziening.�
�
Akte�van�erkenning�en�een�nieuwe�he�ng�
De� Staten� van� Holland� en� Westvriesland� verleen�
den�per�Octrooi�op�22�juni�1731�officieel�het�recht�
aan� Huizen� om,� zoals� het� dorp� al� van� alle� oude�
tijden�heeft�geexerceert,� de� veerschippers� binnen�
dat� dorp� aan� te� stellen.� In� diezelfde� akte� wordt�
nadrukkelijk� gewezen� op� klachten� over� de� wijze�
waarop� Huijbert� Adriaensz� zijn� schippersplaats�
waarneemt.�Het�document�sluit�af�met�een�nieu�
we�vorm�van�belasting,�zijnde�25�gulden.24�
Op� 28� februari� 1732� wordt� een� nieuw� regle�
ment�op�het�bevaren�van�het�veer�van�kracht.�In�
grote� lijnen� was� dit� identiek� aan� dat� van� 1714,�
met�dien�verstande�dat�er�een�zomer��en�winter�
dienstregeling� werd� ingevoerd� en� enkele� af�
vaartijden�(Tabel�II)�waren�aangepast.25�
In�1740�volgt�een�Ampliatie�(=�aanvulling)�van�
het�contract�met�betrekking�tot�de�omgang�met�
vrachtlonen�en�goederen�bij�het�vastvriezen�van�
de�veerschepen.26�De�regeling�hield�in:�
�� Gekomen� tot� Muiden:� goederen� uitladen� voor�
de�Huizer�kooplieden;� volle�vrachtprijs�betalen�
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�
3.�Ordonnantie�op�de�vrachtlonen�van�de�veerschippers�
tussen�de�Stad�Amsterdam�en�het�Dorp�Huizen�(1753).�

een� jaar� het� eene� door� het� andere� geslagen� vrij�
geld�een�somma�van�f�150:10.27�
Op� 7� november� 1785� wordt� het� veerregle�
ment� nog� eenmaal� aangepast.� Het� vanaf� 3� no�
vember� 1714� gereglementeerde� principe� om�
gedurende� het� gehele� jaar� een� derde� schip� als�
bijlegger� ter� beschikking� te� hebben,� wordt� on�
gedaan�gemaakt.�In�het�vervolg�wordt�het�veer�
bevaren� door� twee� beurtschippers,� één� van�
Amsterdam� en� één� van� Huizen,� met� twee� be�
kwame�schepen.�Bij�geringe�lading�mag�een�dag�
later�uit�Amsterdam�worden�vertrokken.�Op�het�
strand� van� Huizen� dient� altijd� een� wagen� ge�
reed�te�worden�gehouden�voor�de�passagiers.28�
�
�

Vracht�Loonen�

als� zijnde� gekomen� tot� de� Reede� van� Huizen,�
met� korting� voor� de� zeewagen� die� voor� het�
lossen�wordt�gebruikt.�
�� Binnen� Amsterdam� vastgevroren:� geen� ver�
goeding� voor� laden/lossen� van� teruggeëiste�
Amsterdammer�goederen;�
�� voor� teruggeëiste� goederen� uit� andere� plaat�
sen�bergloon:� 1�stuiver/honderd�pond�voor�de�
eerste�8�dagen,� 2�stuivers/honderd�pond�8���14�
dagen,� volle� vrachtprijs� voor� meer� dan� 14� da�
gen,� alsof� zij� op� de� Huizer� Reede� waren� ver�
voerd.�
�
Geen�vetpot�
Dat�het�beroep�van�veerschipper�bepaald�geen�
vetpot� was,� blijkt� uit� de� Lijst� van� alle� ambten,�
tractementen,� recognitiën� en� emolumenten� in�
het� Dorp� Huizen,� vastgesteld� op� 4� september�
1749,� waarin� ook� het� veer� als� volgt� ter� sprake�
komt:� Tijmen� Gijsbertsz� een� van� de� veerschip�
pers� alhier� heeft� geen� tractement.� t� beloop� en�
voordeel� van� sijn� veer� geeft� hem� in� de� tijd� van�
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�
De�oudst�bekende�lijst�met�vrachtlonen�(a�.�3)�
van� de� veerschippers� tussen� Amsterdam� en�
Huizen�werd�op�8�augustus�1753�te�Amsterdam�
gepubliceerd.29� In� deze� Ordonnantie� staat� een�
zeer�uitgebreide�lijst�van�vrachtlonen�van�goe�
deren� variërend� van� Spaanse� wol,� kruideniers�
waren,� drogistwaren,� vaatwerk,� granen,� meu�
belen,� levend� vee,� molensteen,� bomen,� grut�
terswaren,� houtwaren� tot� zelfs� guldens� aan�
geld,�en�wordt�afgesloten�met��
Wanneer� des� Winters� de� Veerschipper� /� die�
van�Amsteldam�naar�Huijsen�is�afgevaren�/�door�
t�IJs�belet�word�op�de�Rede�te�Huijzen�te�lossen�/�
en� daarom� te� Muijden� inloopt� /� tot� berging� van�
Schip� en� Goed� /� zoo� zal� de� Schipper� of� zijn�
knecht� /� geduurende� den� tijd� van� drie� dagen� na�
t� arrivement� te� Muyden� /� op� het� Schip� moeten�
blijven�/�om�aldaar�de�ingeladen�Goederen�uit�te�
leveren�/�aan�de�genen�die�dezelve�van�daar�wil�
len� laten� halen� /� en� met� de� resteerende� Goe�
deren� zal� het� Schip� /� op� t� eerste� open� Water� /�
zijn� reijze� moeten� voortzetten� :� zullende� in� het�
voorsz.� geval� /� zoo� wel� van� de� Goederen� die� te�
Muijden� worden� afgehaald� /� als� van� de� anderen�
die� met� het� Schip� te� Huijzen� worden� aange�
bragt�/�het�volle�Vracht�Loon�/�hier�voren�gespe�
ciÞceerd�/�ten�behoeve�van�den�Schipper�betaald�
moeten�worden.�En�de�Goederen�die�/�op�beslo�
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4.�Vermoedelijke�ankerplaats�(gele�cirkel)�van�de�Huizer�
veerschepen�aangegeven�op�deze�uitsnede�van�de�Nieu�
we�Kaart�van�Gooilandt�van�ca.�1725,�Cartograaf�H.�Post�
(coll.�Noord�Hollands�Archief).�

ten�Water�/�van�Amsteldam�naar�Huijzen�/�of�van�
Huijsen�naar�Amsteldam�gevoerd�worden�/�zullen�
het� dubbeld� van� het� voorgemelde� Vracht�Loon�
moeten�betalen.�
In� 1807� is� er� een� briefwisseling� tussen� Am�
sterdam� en� Huizen� over� de� vrachtlonen.� Deze�
vangt� aan� met� een� Ordonnantie� in� dato� 16� fe�
bruari�1807,�waarin�de�wethouders�van�Amster�
dam� het� gemeentebestuur� van� Huizen� eraan�
herinneren� dat� Bij� het� 32ste� Artikel� der� Ordon�
nantie� op� het� Binnenlandsch� Last�,� Water�,� Plai�
zier�� en� Passage�Geld,� is� gestatueerd,� dat,� ten�
einde� alle� geschillen� over� de� hoegrootheid� dier�
belastingen� voor� te� komen,� .......� vóór� medio�
1806� met� elkanderen� zouden� overeenkomen� en�
vaststellen�de�Vrachtloonen,�welke�de�Schippers�
of�Voerlieden�voor�het�vervoeren�van�Passagiers�
zouden� vermogen� te� vorderen,� de� Passage�
gelden�daaronder�niet�begrepen.�
Daar� het� Passage�geld� met� 250� procent� ver�
hoogd� was� en� voortaan� een� kwart� van� het�
vrachtloon� zou� gaan� bedragen,� was� het� nood�
zakelijk� eenduidig� de� vrachtlonen� vast� te� stel�
len� die�Schippers�of�voerlieden�voor�het�vervoe�
ren� van� passagiers� zouden� mogen� te� vorderen�
van�het�veer�van�Amsterdam�op�Huijsen.30�
In� datzelfde� jaar� 1807� stuurde� Amsterdam�
een� brief� aan� Huizen� met� het� verzoek�tot�ver�
hooging� van� de� vragt� [ ]� om� reeden� dat� de�
onkoste� welke� de� Schippers� teegenswoordig�
hebben� voor� alle� Scheeps� Materiaalen� zeer� in�
prijs� gereezen� zijn,� dat� ten� tweede� de� Laste� die�
het� Land� op� de� vaartuigen� en� Paarden� gelegt�
heeft� veel� zwaarder� zijn,� en� ten� derde� dat� de�
verdienste�oneindig�minder�zijn.�Daarbij� was� als�
concept�Vrachtlijst�die�van�Amsterdam�op�Buik�
sloot,�Vice�Versa�gevoegd.31��
Na� een� schriftelijke� afwijzing� van� dit� ver�
zoek,32� vroeg� Amsterdam� om� een� motivatie�
voor� deze� afwijzing,33� waarop� Huizen� als� ant�
woord� gaf� dat� het� veer� zoo� als� het� thans� door�
een� schipper� bevaaren� wordt,� een� genoegzaam�
bestaan�opleeverd���dat�ons�in�dit�gevoelen� ver�
sterkt�is,�om�dat�de�veerschipper�van�Huijzen�op�
Amsterdam;� zeker� in� zijnen� post� zoude� hebben�
gecontinueerd,� indien� in� het� voorbije� Jaar� 1806�
de� toen� bij� de� gezamentlijke� schippers� verzogte�
�

verhooging�van�de�vragtloonen�waare�geconsen�
teerd� geworden,� en� dus� daardoor� 2� schippers�
hun� onderhoud� met� 2� schepen� hadden� moeten�
zoeken.34�
Uit� dit� cryptisch� gestelde� schrijven� zou� ge�
concludeerd� kunnen� worden� dat� de� gezamen�
lijke�schippers�al�in�1806�een,�door�Amsterdam�
afgewezen,� verzoek� tot� verhoging� van� de�
vrachtlonen� hadden� gedaan,� waarop� de� enige�
Huizer� veerschipper� zich� in� 1807� had� terugge�
trokken� en� het� veer� sindsdien� nog� door� één�
Amsterdammer�schipper�bevaren�werd.�
�
�

Het�dagelijkse�reilen�en�zeilen�van�het�
veer�

�
De�Rede�van�Huijsen�
De� veerschepen� werden,� aangekomen� op� de�
rede�van�Huizen,�per�paard�en�wagen�gelost�en�
weer� geladen.� De� gele� cirkel� op� de� uitsnede�
van� de� Nieuwe� Kaart� van� Gooiland� van� 1725�
(a�.�4)�markeert�de�vermoedelijke�ankerplaats�
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5.�Een�Beurtschip.�Uit:�G.�Groenewegen,�Verzameling�
van�Vier�en�tachtig�Stuks�Hollandsche�Schepen,�Rotter�
dam�1789.�

van� de� Huizer� veerschepen� blijkens� een� no��
tariële�akte�van�1682.35�
�
Leg��en�afvaartplaatsen�in�Amsterdam�
Op�de�deelkaart�van�Amsterdam�(a�.�2)�is�aan�
gegeven� waar� de� Leg�� en� afvaartplaatsen� van�
het�Huizer�veerschip�waren�gelegen�rond�1750:�
het�Water�bij�de�Vrouwensteeg�en�1849:�van�den�
Singel,�tussen�de�Toren��en�Lijnbaan�stegen.�4,�36�
�
De�veerschepen�
Er�zijn�slechts�twee�documenten�die�enige�infor�
matie�geven�over�de�afmetingen�en�de�bouwer�
van�de�op�het�Huizer�veer�gebruikte�schepen.�In�
beide� gevallen� betreft� het� schuiten� van� veer�
schipper�Huijbert�Adriaensz�Kleijn.�Op�27�maart�
1733� ging� hij� een� lening� aan� van� 1.200� gulden�
met�zijn�schip,� gebouwd�door�Arij�van�Os�op�'t�
Realeneiland�te�Amsterdam,�als�onderpand.37�
Op�basis�van�1�voet�(=�28,3�cm)�kan�berekend�
worden�dat�het�schip�16,4�m�lang�en�4,2�m�wijd�
was.� Deze� schipper� ging� vier� jaar� later� failliet.�
Maar� op� 20� oktober� 1741� probeerde� hij� het�
weer� en� ging� nu� een� lening� aan� van� 400� gul�
den.�De� afmetingen� van� dit� schip� waren� 16� m�
lang� en� 3,7� m� breed.38� Mogelijk� leken� deze�
schepen� op� het� beurtschip� afgebeeld� op�
a�eelding� 5� als� geteekend�en�in�koper�gebragt�
door�G.�Groenewegen�in�1789.39�
�
Het�schippersschuitje�
Om� met� droge� voeten� van� en� naar� hun� voor�
anker� liggende� veerschip� te� kunnen� gaan�
maakten� de� schippers� en� hun� knechten,� als�
gezamenlijke� eigenaars,� gebruik� van� het� schip�
persschuitje.� Dit� schuitje,� waarvan� de� waarde�
op� 40� gulden� was� gesteld,� behoorde� te� allen�
tijde�op�de�Rede�klaar�te�liggen.�Helaas�werd�er�
regelmatig� misbruik� van� gemaakt,� wat� in� 1739�
en� in� 1755� leidde� tot� een� verbod� op� het� onge�
oorloofd�gebruik�van�het�schuitje.40�
�
Het�ordinaris�veerhuis�
De� vanuit� Amsterdam� op� Huizen� aangevoerde�
goederen� werden,� volgens� een� verklaring� ge�
daan� op� de� Rechtdag� van� 1� juli� 1676,� al� ca.� 30�
jaar�als� regel� eerst� gebracht� naar� het� ordinaris�
198�

veerhuis�annex�herberg�De�Blauwe�Starre,�waar�
ze� door� de� eigenaren� werden� opgehaald.� De�
bergschuur� bij� het� huis� werd� gemeenschappe�
lijk� door� de� schippers� gehuurd� en� jaarlijks� be�
taald.� In� 1676� werd� het� huis� bewoond� door�
Dirck� Jansz� Starre,� een� persoon� die� een� tapper�
van�bier�en�wijn,�een�vercoper�van�Toebacq�is�in�
t� Cleijn� en� een� schipper� die� met� o�� om� vraght�
vaert.41� Hij� werd� met� grote� regelmaat� bezocht�
door� de� pachters� of� hun� collecteurs� van� de�
diverse� Imposten� om� bijvoorbeeld� peiling� te�
doen� over� de� Impost� van� de� Toebacq.� De� vele�
verslagen�van�Rechtdagen�tonen�aan�dat�belas�
tingontduiking�van�alle�tijden�is.��
Des�te�delicater�was�het,�toen�een�predikant�
van� Huizen� de� Impost�op�Bieren�en�Wijnen� ont�
dook,� zoals� beschreven� in� het� Verslag� van� de�
Rechtdag� gehouden� op� 16� november� 1664.�
Daarin� doen� schepenen� ter� register� aanteke�
nen� dat� Jacob�Thomas�Groen�als�zorg�en�mede�
stander�van�paght�van�de�Bieren�en�Wijnen�over�
het� voorsz� Dorp� [..].� In� presentie� en� ten� over�
staen� van� henlieden� nevens� Elbert� Jansz� Swart�
schout�des�voorsz�dorps�uijt�de�herberge�van�de�
Blauwe� Starre� aldaer� gehaelt� heeft� een� ancker�
wijn�t�geen�Hendrick�Jansz�Cop�Veerschipper�op�
Amsterdam� seijde� gebracht� te� hebben� van� Am�
sterdam� om� te� bestellen� aen� De� Lambertus� Vis�
vliet� predicant� aldaer� aen� den� welcke� hij� Schip�
per� seijde� genotiÞceert� te� hebben� door� sijn�
knecht�dat�hij�de�voorsz�wijn�voor�hem�medege�
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bracht� hadde,� en� dat� gemelte� De� Visvliet� hem�
geantwoort� hadde� dat� hij� deselve� wijn� soude�
laten� aenbrengen.� Dat� voorts� sij� schepenen� ne�
vens�de�voorsz�Schout�met�de�voorn�Jacob�Tho�
masz� Groen� gegaen� sijn� ten� huijse� van� de� voorn�
De�Visvliet,�en�dat�hij�Jacob�Thomasz�Groen�desel�
ve�in�haerlieden�presentie�bekeurt�heeft�van�dat�
hij� in� t� aenbrengen� van� de� voorsz� wijn� nalatich�
geweest�hadde.42�
�
De�passagiers�
Van�het�veerschip�werd�gebruik�gemaakt�door�
een� breed� publiek.� Zo� telde� Huizen� in� 1689�
tenminste� achttien� kooplieden� die� met� grote�
regelmaat� voor� hun� Coopmanschap� naar� Am�
sterdam�voeren,�als�blijkt�uit�een�notariële�akte�
waarin� zij� op� verzoek� van� vijf� veerschippers�
verklaren� dat� sij� elcke� geduerende� de� tijt� van�
jaren� gedaen� Coopmanschap,� van� tijt� tot� tijt�
over� zee� met� de� Veerschippers� van� huijsen� op�
amsterdam� en� van� amsterdam� op� huijsen� ge�
vaeren�sijn�,�ende�dat�sij�luijden,�soo�wanneer�sij�
dorst�op�zee�hadden�(maer�anders�niet)�wel�bier�
van�de�schippers�gekocht�hebben,�ende�daer�van�
betalinge� en� contentement� aen� deselve� schip�
pers� hebben� gedaen,� sonder� nochtans� dat� sij�
luijden� oijt� gesien� hebben� dat� de� schippers� ge�
lagh� hebben� geset,� noch� selfs� haer� bier� hebben�
aangepresenteert.43��
Alle� attestanten� worden� aßopend� naar� seni�
oriteit� genoemd,� beginnende� en� eindigende�
met�respectievelijk:�
�� Gerrits�Jansz�out�ontrent�67�Jaeren�Coopman�
schap� op� Amsterdam� gedaen� hebbende�
ontrent�44�Jaeren,�
�� Leendert�Jansz�Vergoes�out�ontrent�22�Jaeren�
Coopmanschap� op� Amsterdam� gedaan� heb�
bende�ontrent�2�Jaeren.�
Maar� ook� de� gewone� burger� maakte� gebruik�
van� het� veerschip� voor� privébezoekjes� aan�
Amsterdam.� In� een� zaak� aanhangig� gemaakt�
door� de� Collecteur� van� de� Impostmeester� van�
het� veergeld� over� Naarden� en� Gooijland� ver�
klaarden� Gijsbert� Jansen� en� Marritien� Jans� des�
selfs�huijsvrouwe� [ ]� dat�sij�deposanten�in�den�
selven� jaere� 1678� op� een� Sondagh� als� wanneer�
het�amsterdammer�kermis�was,�sonder�nochtans�
�

den� praecisen� datum� te� connen� seggen,� door�
eenen� Harmen� Cornelissen� met� sijn� waegen� en�
paerden�aen�boort�van�de�ordinaris�veerschepen�
tot� huijsen� sijn� gebraght,� en� dat� sij�daer� vooren�
ten� aensien� van� haer;� voor� vraght� betaelt� heb�
ben� twee� Stuijvers� sijnde� juijst� soo� veel� alsser�
ordinaris� gegeven� wordt� voor� twee� persoonen�
van�Strant�aen�boort�te�brengen.�Verclaerden�sij�
getuijgen�wijders,�dat�sij�deposanten�niet�anders�
bij� haer� hebben� gehadt� als� een� kleijn� mantien�
met� kindergoet� en� twee� kinderen� daer� van� het�
eene�noch�geen�half�jaer�en�het�ander�geen�vier�
jaeren�out�was�gevende.44�
Soms�kon�een�bezoek�aan�Amsterdam�leiden�
tot�gemene�dorpsroddel,�zoals�verwoord�in�de�
notariële� akte� van� 18� september� 1680� waarin�
enkele�getuigen�op�verzoek�van�Rutger�Willem�
sen� (Requirant)� verklaren� dat� sij� op� voorleden�
woensdagh,�dat�sij�hadde�hooren�seggen�dat�den�
requirant�in�desen�ten�huijse�van�de�swaeger�van�
Coopman� tot� amsterdam� met� een� Ju�rou� met�
roode� trijpe� muijlen� en� bellen� aen� haer� hooft�
gecomen� was,� ende� aldaer� een� camer� apart� ge�
commandeert� hadde� waerinnen� hij� met� deselve�
Ju�rou� oock� gegaen� was,� eijschende� verders�
warme� wijn� met� suijcker,� een� glaesje� bier,� nieu�
we�nueten�en�appelen.45�
�
Comfort�aan�boord�
Het�moet�aan�boord�van�een�zeilend�veerschip�
niet� altijd� even� comfortabel� zijn� geweest� voor�
de� passagiers.� Regelmatig� werden� klachten�
geuit� over� een� te� vol� veerschip.� Op� de� Recht�
dag� van� 30� mei� 1675� verclaerden� Lambert� Gijs�
bertsz�Smits�en�Gerrit�hendricksz�Snijer�dat�sij�op�
den�13�deser�sich�begeven�hebbende�in�t�huijser�
veerschip�dat�op�de�voorsz�dach�van�Amsterdam�
op� huijsen� most� vaeren� genootsaeckt� sijn� ge�
weest� boven� op� het� schip� te� sitten� en� nevens�
verscheijde�andere;�veel�ongemack�te�lijden,�om�
dat� het� van� binnen� overal� soo� vol� was� dat� nie�
mandt� daar� in� konde,� t� geen� hij� Gerrit� hen�
dricksz� verclaerde� hem� acht� dagen� te� vooren�
oock� gebeurt� te� sijn.� Verders� verclaerden� Jan�
hendricksz� Þt� en� Cornelis� Lambertsz� dat� sij� ter�
voorsz� dage� oock� sijn� geweest� in� het� voorsz�
veerschip,�en�dat�haer�wel�bekent�is�dat�het�soo�
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�
6.�Huizen�op�de�kaart�van�Ottens�(1730).�

vol� was� datter� verscheijde� luijden,� boven� op�
masten� sitten� sulx� dat� sij� verscheijde� personen�
daer�over�hoorden�klagen.46�
Maar�het�kon�nog�veel�erger.�Op�de�Rechtda�
gen� van� 1� december� 1713� en� 18� augustus� 1719�
werd� door�Reders�en�koopluijden�van� het� dorp�
Huizen�een�lange�reeks�van�klachten�geuit�over�
de� dienstverlening� van� in� het� bijzonder� Arij�
Michielsz,� ordinaris� veerschipper� van� Amster�
dam�op�Huijsen,�waarvan�de�ergste�waren:�
�� het�vervloeken�van�zijn�passagiers;�
�� door� dronkenschap� en� onbekwaamheid� het�
nat� laten� worden� van� lading� en� zelfs� aanva�
ringen�met�andere�schepen;�of�nog�veel�ern�
stiger;�
�� tot�tweemaal�toe�in�diepe�dronkenschap�het�
schip� verlaten� en� de� passagiers� aan� boord�
volledig� aan� hun� lot� overlatend,� die� vervol�
gens� de� grootst� mogelijke� moeite� hebben�
om�aan�land�te�komen�en�via�een�lange�om�
weg� en� veel� vertraging� hun� plaats� van� be�
stemming�te�bereiken.47,�48�
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Seksueel�wangedrag�aan�boord�
Niet�alleen�veerschippers,�maar�ook�passagiers�
konden� zich� misdragen.� In� de� navolgende,�
ongekuiste� transcriptie� van� een� notariële� akte�
van� 22� november� 1653� wordt� het� zedeloze�
gedrag� van� Borgermeester� Dirck� Visnicht� van�
Naerden�aan� boord� van� het� veer� van� Naarden�
op� Utrecht� in� beeldende� taal� beschreven:� ge�
tuige� Pieter� Gijsen� (Attestant)� woonende� tot�
Muijden�verclaerde�ten�versoecke�van�Hillebrant�
Jansz� (Requirant)� Schipper� van� Naerden� op�
Utrecht�[...]�wel�te�weeten�mitsgaders�mede�aen�
ende�present�als�in�de�voorsz�schuijt�geweest�te�
sijn� ontrent� tien� weecken� geleden� de� requirant�
met�sijn�schuijt�van�Naerden�op�Utrecht�varende�
dat�inde�selve�schuijt�mede�waren�Borgemeester�
Dirck� Visnicht� ne�ens� meer� andere� vrouws� en�
mans� persoonen,� ende� dat� onder� andere� mede�
gebeurt� is� naer� voorsz� Visnicht� met� seeckere�
vrouws� persoonen� vrij� wat� brandewijn� gedron��
cken�hadde�in�voegen�dat�de�voorsz�vrouwsper�
soonen�genoechsaem�heel�beschonken�waren�en�
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met� den� anderen� gestommelt� en� getommelt�
hadden� voorn� Visnicht� in� de� schoot� van� eenen�
Saertie� de� Walonre� eijntelijck� heeft� comen� te�
sitten�maecken�ofte�ontknoopen�sijn�voorbroeck�
ende�Itie�in�de�Blauwe�Bijll�daer�oock�bij�sittende;�
haelden� de� mannelijckheit� uit� voors� Visnicht� sijn�
broeck� ende� hij� attestant� soo� danich� wiettewuij�
ten� en� lichtvoerdicheijt� niet� langer� connende� te�
verdragen�ofte�aensien,�heeft�eijntelijck�een�hoet�
met� water� door� den� requirant� laten� scheppen,�
gietende� hij� attestant� t� selve� water� in� voorn.�
Dirck� Visnichtens� voorbroeck� sijnde� hij� attestant�
doen�voorts�gaen�liggen�slapen�sonder�opte�saec�
ken�vorder�te�letten.49�
Een�dergelijke�misdraging�op�een�Huizer�veer�
schip�lijkt�onvoorstelbaar!�
�
�

De�veerschippers�

�
In�de�periode�tussen�1600�en�1850�werden�ten�
minste�38�schippers�benoemd�tot�ordinaris�veer�
schipper� op� het� veer� van� Huizen�op�Amsterdam�
vice�versa,�van�wie�32�door�Huizen�en�zes�door�
Amsterdam.� Er� zijn� twee� families� aan� te� wijzen�
waarbinnen� het� veerschipperschap� overging�
van�vader�op�(schoon)zoon.�Het�gemeenschap�
pelijke� startpunt� van� deze� twee� verschillende�
familielijnen�is�de�veerschipper�Goossen�Evertsz�
Net�die,�kort�na�de�geboorte�van�zijn�tiende�kind�
verwekt�bij�zijn�vrouw�Stijntje�Jans�Backer,�op�2�
maart�1679�overleed.�
�
De�schippersfamilie�Kleijn�
De� eerste� familielijn� loopt� via� zijn� schoonzoon�
Adriaen� Huijbertsz� Kleijn� die� in� 1676� in� een� ver�
klaring� van� de� gezamenlijke� veerschippers� ge�
noemd� wordt� als� een� van� de� schippers.50� Adri�
aen�vervulde�deze�functie�tot�aan�zijn�overlijden�
op� 1� februari� 1712.� Zijn� weduwe� Marritje� Goos�
sens� Net� nam� zonder� formele� aanstelling� zijn�
functie�waar�tot�28�oktober�1712,�toen�haar�zes�
tienjarige� (!)� zoon� Huijbert� Adriaansz� Kleijn� be�
noemd� werd� tot� veerschipper.� Op� deze� gang�
van�zaken�werd�nog�teruggekomen�in�het�op�22�
juni� 1731� aan� Huizen� verleende� octrooi� op� het�
aanstellen� van� veerschippers,� waarin� tevens�
�

klachten� over� zijn� functioneren� werden� geuit.24�
Hoewel� hij� in� 1737� failliet� ging,� werd� hij� in� dat�
zelfde� jaar� herbenoemd.51� Na� 1741� werd� het� stil�
om� hem,� waarna� hij� in� mei� 1761� voor� rekening�
van� Ebbe� Spilt� en� Dirk� Boor� weer� werd� aange�
steld� als� veerschipper.52� Zijn� zoon� Gerrit� Huij�
bertsz� Kleijn� volgde� hem� op� in� 1765� maar� bleef�
slechts� één� jaar� in� functie.53� Gerrit� probeerde�
het� nog� eens� in� 1783� in� de� plaats� van� Dirk� van�
As,54�waarna�het�weer�stil�werd.�Diezelfde�Gerrit�
Klein� en� diens� zoon� Elbert� Klein� bleken� later�
volgens� het,� uit� hun� naam,� in� 1807� gedane� ver�
zoek�van�Amsterdam�aan�Huizen�tot�verhoging�
van� de� vrachtlonen,� door� Amsterdam� te� zijn�
aangesteld�als�veerschippers�van�Amsterdam�op�
Huijsen.55�
�
De�schippersfamilie�Schipper�
De� tweede� familielijn� loopt� via� zijn� zoon� Jan�
Goossens� Net� die� al� in� zijn� eerste� huwelijksjaar�
met� Neeltien� Jans� Ouwes� in� 1682� overleed.� De�
weduwe� hertrouwde� met� Gijsbert� Tijmensz� op�
24� oktober� 1683.� Op� 14� januari� 1684� deed� Gijs�
bert,�overgekomen�uit�het�Mennistendom,�Belij�
denis� voor� de� Gereformeerde� Kerk� te� Huizen.�
Op�de�Rechtdag�van�12�juni�1712�verklaarde�Gijs�
bert� Tijmensz� al� sinds� 1683� het� veer� te� hebben�
bediend� en� hij� het� veerschipperschap� van� nie�
mand�anders�hebben�verkregen�als�van�de�buijre�
meesteren� van� dese� dorpe.56� Vermoedelijk� was�
dat� in� compagnonschap� met� Jan� Teuwisse�
Schipper,� die� op� 6� juni� 1705� de�helft�van�een�ze�
ker�veerschip�transporteert�aan�Gijsbert�Tijmensz�
Schipper� waarvan� de� wederhelft� aan� de� koper�
toebehoort.57�
Neeltien� overleed� in� de� kraam� op� 11� februari�
1695� en� Gijsbert� hertrouwde� op� 15� september�
1697� met� Jannetien� Jans� Boor.� Op� 10� januari�
1727,� na� bijna� 44� jaar� klachtenvrij� veerschipper�
schap,� stond� hij� zijn� schippersplaats� af� aan� zijn�
eerste� zoon� uit� het� tweede� huwelijk:� Tijmen�
Gijsbertsz.58� Tijmen� vervulde� deze� functie� tot�
aan�zijn�overlijden�op�22�januari�1750.�Diens�eni�
ge,�zeventienjarige�zoon�Hendrik�Tijmensz�werd�
op� 30� december� 1750� aangesteld� op� de� vrij� ge�
komen�schippersplaats,�met�dien�verstande�dat�
zijn�moeder�Annetien�Klaasse�Schram,�weduwe�
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7.�Advertentie�uit�het�Dagblad�Het�Nieuws�van�den�Dag�
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nelijke� lijn� af� van� de� eerste� schipper� in� deze�
familie:�Gijsbert�Tijmensz�Schipper.�
�
�

Het�einde�van�de�beurtvaart�

van� Tijmen� Gijsberts,� werd� gesteld� tot�borge�en�
principaal�voor�alle�sodanige�Schaden�als�gemelde�
haar�soon�door�sijn�schip�als�anders�soude�mogen�
toebrengen� aan� goederen� de� Coopluijden� en� an�
dere�toebehoren.59��
Hij� bezette� deze� schippersplaats� tot� aan� zijn�
overlijden�op�22�oktober�1790.�Op�10�december�
1790� werd� in�de�plaats�van�de�overleedene�Schip�
per� Hendrik� Tijmensz� tot� veerschipper� in� het�
voorschreven� veer� aangesteld,� de� persoon� van�
Nelletje� Jacobs� Vos,� weduwe� van� de� opgemelde�
Hendrik� Tijmensz.60� Na� haar� overlijden� op� 13�
januari� 1797,� werd� haar� zoon� Tijmen� Hendriksz�
Schipper�op�27�jarige�leeftijd,�als�laatste�in�deze�
Schippersdynastie,� op� 23�jarige� leeftijd� aange�
steld� tot�veerschipper�op�het�veer�van�Huijzen�op�
Amsterdam.61� Hij� heeft� zich,� volgens� het� schrij�
ven�de�dato�31�juli�1807�van�Huizen�aan�Amster�
dam,34� in� datzelfde� jaar� teruggetrokken� als�
schipper.�Vermoedelijk�was�dit�niet�uit�armoede�
maar�wegens�ziekte,�want�hij�overleed�één�jaar�
later� �� vierendertig� jaar� oud� �� op� 18� september�
1808� en� werd�twee� dagen� later� begraven� in� de�
kerk�in�het�familiegraf�nr.�72.�Hij�liet�zes�minder�
jarige�kinderen�na.�
De�auteur�van�dit�artikel�stamt�in�rechte�man�
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�
De� uitsluitende� vaart�begon� in� de� negentiende�
eeuw�te�klemmen�en�werkte�als�een�rem�op�de�
vrije� handel� en� de� economische� ontwikkeling�
van� het� land.� In� Amsterdam� verkondigde� de�
Kamer� van� Koophandel� in� 1858� de� mening,� dat�
het� beginsel� van� uitsluitende� bevoorregting� der�
beurtvaart� [...]� niet� langer� gehandhaafd� zal� kun�
nen�worden.�Reeds�het�volgende�jaar�werden�de�
beurtveren� op� Rotterdam� en� Leiden� als� zinne��
en� nutteloos� opgeheven,� terwijl� een� jaar� later�
die� op� Den� Haag� en� Utrecht� volgden.� Daarop�
volgde�de�ophe�ng�van�meerdere�beurtveren.1�
Alhoewel� bijgaande� advertentie� uit� het� dag�
blad�Het�Nieuws�van�den�Dag�van�14�januari�1887�
(a�.�7)�anders�doet�vermoeden,�is�deze�traditio�
nele� vervoersvorm� thans� geheel� verdwenen,�
ook�die�van�Huizen�op�Amsterdam.62�
�
Dr.�ir.�Jan�Schipper�studeerde�Technische�Natuur�
kunde� aan� de� TU� Delft,� afstudeerrichting� Kernfy�
sica.� Vanaf� 1967� werkte� hij� als� Hoofd� Klinische�
Fysica� Radiotherapie� in� respectievelijk� het� AZU,�
thans�UMCU,�tot�1988�en�het�Arnhems�Radiothe�
rapeutisch� Instituut� tot� aan� zijn� pensionering� in�
2006.�
�
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Water en vuur

Het Rampjaar in de regio (deel 2b)

Hans�Mous�

In�deel�1�van�dit�artikel�stond�al�beschreven,�hoe�Muiden�in�juni�1672�ternauwernood�
aan�een�Franse�bezetting�ontsnapte.�Volgens�latere�geschiedschrijvers�zou�dit�niet�
alleen�aan�de�grijze�vorst�Johan�Maurits�te�danken�zijn�geweest.�Een�moedige�
dienstmaagd�van�het�Muiderslot,�de�wakkere�Walburg,�zou�de�Fransen�de�sleutels�
van�de�stad�ontfutseld�hebben,�de�valbrug�hebben�opgehaald�en�de�poort�gesloten!�
In�contemporaine�bronnen�is�over�deze�dappere�vrouw�echter�niets�terug�te�
vinden.�
Muiden�en�Muiderberg�

�
Ook� al� was� de� Franse� bezetting� niet� doorge�
gaan,�toch�zag�het�er�voor�Muiden�in�de�zomer�
van� 1672� niet� goed� uit.� De� wallen� stelden� vol�
gens�Johan�Maurits�niet�veel�voor�en�dat�bleef�
zo� tot� in� de� volgende� winter.� Vooral� wanneer�
het�stevig�regende�(zoals�in�september�en�janu�
ari)� spoelden� grote� delen� van� de� omwalling�
weg.� Bovendien� waren� er� aanvankelijk� in� Mui�
den�schrikbarend�weinig�kanonnen.�De�Staatse�
troepen�tro�en�er�slechts�zes�ijzeren�stukjes�op�
verrotte�a�uiten�aan.�Pas�in�de�loop�van�juli�en�
augustus� werd�de� hoeveelheid� geschut� min� of�
meer� voldoende.� Ook� aan� munitie� was� er� aan�
vankelijk� een� enorm� gebrek.� Johan� Maurits�
ging�energiek�aan�het�werk�om�in�dit�alles�ver�
betering� aan� te� brengen.� Hij� liet� de� Vechtoe�
vers�doorsteken,�evenals�de�dijk�tussen�Muiden�
en� Muiderberg.� In� de� Vecht� liet� hij� een� dam�
aanleggen�om�de�inundatie�in�stand�te�houden.�
Direct�buiten�Muiden�liet�hij�op�de�zeedijk�ver�
schansingen� opwerpen� om� een� Franse� aanval�
vanuit� Naarden� te� kunnen� opvangen.� Pas� in�
1673� kreeg� Muiden� nieuwe� stadswallen� en� zijn�
zeesluis.�
De�verdedigers�vormden�een�nog�groter�pro�
bleem�dan�de�wallen�of�de�bewapening.�Johan�
Maurits�was�op�20�juni�1672�met�een�paar�hon�
derd� ruiters� in� Muiden� gearriveerd.� Maar� aan�
ruiters�had�je�voor�de�verdediging�van�een�stad�
en�voor�operaties�in�moerasgebied�niet�zoveel.�
Bovendien�voelden�velen�van�zijn�ruiters�zich�te�
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goed� om� wacht� te� lopen� of� om� graafwerk� te�
doen.�In�de�loop�van�juni�en�juli�kwam�er�steeds�
meer� voetvolk� naar� Muiden,� onder� wie� mari�
niers.�De�discipline�was�aanvankelijk�ver�te�zoe�
ken.�De�soldaten�werden�laat�of�niet�betaald�en�
hadden� gebrek� aan� van� alles.� Johan� Maurits�
was� zelf� in� het� Muiderslot� getrokken� en� voor�
zijn�o�cieren�was�er�ook�nog�wel�onderdak�ge�
vonden,� maar� voor� de� manschappen� waren� er�
veel�te�weinig�slaapplaatsen.�Ze�dreigden�er�op�
grote�schaal�vandoor�te�gaan.�
Verder�was�er�sprake�van�veel�diefstal�en�af�
persing.� Het� bontst� maakte� het� een� regiment�
Walen�dat�in�september�arriveerde.�Johan�Mau�
rits� berichtte� over� hen:� dewelcke�met�roven�en�
stelen,� en� opbreecken� der� huijsen,� groote� dis�
ordre� veroorsaecken,� ende� bij� nacht� van� de� pa�
trouilles�niet�kunnen�afterhaelt�worden.1�De� op�
lossing� bestond� uit� drie� dozijn� straatlantarens�
die� in� de� loop� van� oktober� vanuit� Amsterdam�
werden�aangevoerd�(met�lampen�en�cattoen�en�
een� lampversorgher).� Ook� een� beul� en� twee�
ondervragers� moesten� voor� de� handhaving�
van� de� krijgstucht� gaan� zorgen.� Maar� om� de�
wind�eronder�te�houden�was�geld�nodig:�in�fe�
bruari� 1673� verzuchtte� Johan� Maurits� dat� de�
beul�op�credit�niet�meer�hangen�will �
Het�was�onmogelijk�om�het�garnizoen�op�vol�
le� sterkte� te� houden.� Eind� december� schreef�
Johan� Maurits�dat� er� niet� genoeg� troepen� wa�
ren�om�s�nachts�voor�voldoende�bewaking�van�
de� wallen� te� zorgen.� En� eind� januari� was� het�
garnizoen� ten� gevolge� van� sterfte� en� ziekte�
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�
Muiden�in�het�Rampjaar�1672.�De�lezer�kijkt�in�zuidelijke�richting.�In�de�verte�ziet�men�Naarden,�de�Hinderdam�en�
Weesp.�Hier�is�heel�duidelijk�te�zien,�dat�het�Vechtgebied�één�groot�watervlak�was.�

nog� maar� vij�onderd� man� sterk.� De� Fransen�
waren� hiervan�op� de� hoogte:�Vermits�den�vijant�
de� swackte� van� ons� volck,� ende� het� openleggen�
van� onse� wercken,� door� onse� verraeders� ge��
nuchsaem�bekent�gemaeckt�wordt.�Van� het� gar�
nizoen� van� Muiden� zou� bij� de� Fransen� bekend�
zijn,� dat� daer� onder� veel� jonck� volcks� is,� dat� de�
wachten� daer� niet� wel� sijn� versien,� ende� de� o��
cieren�altijt�in�de�kroegh�sitten�spelen,�mette�pijp�
inde� mont,� soo� naeuw� weet� de� Goeverneur� [van�
Naarden]�watter�passeert.2�
Johan�Maurits�kreeg�dan�ook�regelmatig�van�
uit� de� bezette� steden� Utrecht� en� Naarden� be�
richt�dat�een�Franse�aanval�op�Muiden�ophanden�
was.�Hij�vreesde�deze�aanvallen�des�te�meer,�nu�
door� het� winterweer� zijn� troepen� gedecimeerd�
raakten:� Het� is� ongelooffelijck� de� meenigte� der�
siecken�en�doden�die�wij�alhier�becomen,�behalven�
Godts� versieninge� soo� veroorsaeckt� veel� de� dae�
gelijckse�travalie�in�cout�en�vuijl�weer,�van�de�over�
gesondene�rocken,�cousen�en�schoenen�naer�adve�
nant� hebbe� niet� meer� als� ses� hondert� en� eenige�
rocken�alhier�tot�Muijden�ontfangen.�
De� Fransen� hebben� inderdaad� verschillende�
aanvallen�op�Muiden�uitgevoerd.�In�oktober�en�
�

december�1672�probeerden�ze�s�nachts�de�stad�
in� te� nemen.� Deze� aanvallen� hadden� geen� suc�
ces,�maar�de�eerste�keer�scheelde�het�niet�veel.�
In� de� eerste� aßevering� schreef� ik� al� over� de�
Franse�aanval�op�Muiden�in�juni�en�juli�1673,�die�
uitliep� op� een� wederzijdse� kanonnade.� Ook�
toen�konden�de�Fransen�Muiden�niet�veroveren.�
Voor�Amsterdam�was�Muiden�de�dichtstbijzijn�
de� frontplaats.� Het� was� in� het� Muiderslot� dan�
ook� een� komen� en� gaan� van� hooggeplaatste�
Amsterdammers�die�de�oorlog�eens�wilden�zien.�
Johan�Maurits�klaagde�over�de�hoge�kosten�die�
hij�moest�maken�om�al�deze�heren�aan�zijn�tafel�
te�onderhouden.�Het�was�niet�goed�mogelijk�om�
hun�de�toegang�te�weigeren:�Amsterdam�betaal�
de� immers� alles� wat� de� garnizoenen� langs� de�
Vecht� nodig� hadden.� Maar� de� Amsterdamse� re�
genten�waren�niet�de�enige�slagveldtoeristen�in�
Muiden.� Ook� gewone� burgers� wilden� wel� eens�
zien,� hoe� het� eraan� toeging� aan� het� front.� Zo�
kwam� Claes� Caeskoper,� een� ondernemer� uit�
Koog� aan� de� Zaan,� op� 19� augustus� 1672� met�
vrouw�en�kind�eens�een�kijkje�in�Muiden�nemen.�
Na� de� Franse� aftocht� in� november� 1673� was�
Muiden�nog�steeds�niet�van�alle�ellende�verlost.�
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Stukje�plattegrond�van�Naarden�met�vertrouwelijke�
informatie�toegezonden�aan�Johan�Maurits.�

Het� Vechtwater� werd� uit� de� polders� geleid,�
maar� het� land� was� nog� jarenlang� onbruikbaar�
voor� landbouw� en� veeteelt.� Bovendien� brak� in�
1675� de� zeedijk� ten� westen� van� Muiden� door,�
waardoor� een� deel� van� het� land� onder� (zout)�
water�kwam�te�staan.�
�
�

Naarden�

�
In� de� eerste�aßevering� van� dit�artikel� stond� be�
schreven� hoe� Naarden� op� 20� juni� 1672� voor� de�
Fransen� capituleerde.� Het� garnizoen� wist� niet�
hoe�snel�het�er�vandoor�moest�gaan�en�de�poor�
ten� werden� geopend� voor� een� groep� van� 160�
Franse� dragonders.� Ook� de� meeste� stadsbe�
stuurders� (onder� wie� schout� Gansneb� Tengna�
gel�en�stadssecretaris�Thierens)�waren�gevlucht�
en� hadden� de� sleutels� van� de� stad� op� de� brug�
gelegd.�Op�dat�moment�hadden�afgezanten�uit�
Naarden,� dankzij� bemiddeling� van� dominee�
Jean� Louis� Grouwels� van� de� Waalse� kerk,� in�
Amersfoort� al� een� akkoord� gesloten� met� de�
Franse� bevelhebber� markies� de� Rochefort.� Dit�
akkoord�beloofde�gewetensvrijheid,�garandeer�
de� veiligheid� van� het� bezit� en� handhaving� van�
de�stadsrechten.�
Niet� alleen� het� stadsbestuur� was� er� vandoor�
gegaan,�ook�veel�burgers�hadden�Naarden�in�juni�
1672� verlaten.� Luxembourg� schreef� in� juli� aan�
Louvois,� dat� er� in� Naarden� bijna� geen� burgers�
meer�waren.3�De�Franse�gouverneur�van�Naarden�
vertelt� over� de� inwoners� dater� weynigh� gevon�
den� wierden,� en� de� selfden� ten� meestendeel�
doodt,�of�vertrocken�waren.�Hij�zou�later�beweren�
dat� een� groot� deel� van� hen� teruggekeerd� was,�
maar�dat�waag�ik�te�betwijfelen.�In�het�doopboek�
van� de� gereformeerde� gemeente� staan� in� de� ja�
ren�1670�1672�jaarlijks�zon�90�dopen�vermeld,�in�
1673� zijn� dat� er� 51.� Ook� het� aantal� huwelijken�
daalde�tijdens�de�Franse�bezetting.�Een�van�deze�
huwelijken�was�tussen�een�Franse�soldaat�en�een�
vrouw� uit� Naarden.� De� gouverneur� wilde� wel� in�
de� gaten� houden� met� wie� zijn� soldaten� trouw�
den:� Heeft�verder�de�Hr.�Gouverneur�ons�geboden�
geen� soldaten� inteschrijven� en�te�trouwen�sonder�
sijn�expresse�last�en�consent.�Als�er�niet�getrouwd�
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werd,�dan�nog�konden�Naardense�vrouwen�met�
Franse� soldaten� omgaan.� Bijvoorbeeld� Maddale�
na,� dienstmaagd� van� kolonel� Backer,� die� zich�
door� een� Franse� kwartiermeester� een� rijksdaal�
der�had�laten�betalen�omme�met�den�selven�vlees�
selijck�te�converseren.�Ze� waren� in� de� turfschuur�
van� haar� werkgever� tijdens� het� minnekozen� ge�
stoord�en�vervolgens�achtervolgde�de�Fransman�
Maddalena� met� zijn� eis� dat� de� transactie� alsnog�
zou�worden�afgerond.4�
Naarden�kreeg�een�Frans�garnizoen�onder�lei�
ding�van�Philippe�de�Procé,�seigneur�Du�Pas.�Dit�
garnizoen� bestond� steeds� uit� een� aantal� regi�
menten�die�regelmatig�door�andere�regimenten�
vervangen�werden.�Het�aantal�garnizoenssolda�
ten� varieerde� van� 1500� tot� zon� 3000.� Naast�
Franse�soldaten�zijn�er�ook�Zwitsers�en�Ieren�in�
Naarden� geweest.� Du� Pas� beklaagde� zich� er� na�
aßoop�over,�dat�na�verloop�van�tijd�steeds�meer�
ervaren�soldaten�werden�weggehaald�en�steeds�
meer� nieuwe� en� slechte� recreutes� en� nieuw� ge�
worven�volck� hun� plaatsen� innamen.� Waar� zijn�
soldaten�werden�ondergebracht,�in�kazernes�of�
bij� burgers,� heb� ik� niet� kunnen� ontdekken.� Du�
Pas� trad� op� als� een� soort� stadhouder� voor� het�
Gooi:� hij� stelde� in� verschillende� plaatsen�sauve�
gardes�aan,�trad�op�bij�lokale�conßictsituaties�en�
verzocht� om� als� enige� te� mogen� fourageren� in�
de�drie�dorpen�die�wij�nog�in�de�buurt�van�de�Zui�
derzee�bezitten�en�in�Hilversum.5�
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Ruiters�uit�het�leger�van�Willem�III�tijdens�het�beleg�van�
Naarden.�

Niet�voor�niets�waren�de�Staatse�soldaten�er�in�
juni� 1672� zo� snel� vandoor� gegaan:� de� verdedi�
gingswerken�van�Naarden�verkeerden�in�slechte�
staat.� De� bekende� Franse� vestingbouwer�
Vauban� schreef� in� augustus� 1672� dat� Naarden�
een� verwaarloosd� vestingstadje� zonder� buiten�
werken� was.6� Er� waren� heel� wat� tuinen� en� bo�
men� naast� de� gracht.� Du� Pas� liet� nieuwe� ver�
schansingen� aanleggen,� vooral� enkele� buiten�
werken� en� palissaden.� Hij� zou� zich� later� erover�
beklagen� dat� de� zuinigheid� van� de� legerleiding�
hem� verplichtte� om� een� ontwerp� te� laten� uit�
voeren� dat� hij� onvoldoende� achtte.� Hij� liet� alle�
gebouwen� rond� Naarden,� waaronder� verschei�
dene�speel�huysen�en�tabaksschuren,�slopen.�Al�
le�tuinen,�bomen�en�heggen�in�de�omtrek�liet�hij�
verwijderen�en�enkele�heuvels�afgraven.�Luxem�
bourg� zou� tijdens� zijn� bezoek� aan� Naarden� in�
oktober�1672�nog�een�enkel�resterend�huis�heb�
ben� laten� a�reken.� De� opperbevelhebber�
meende� dat� de� stad� nu� onaantastbaar� was� ge�
worden.7�Du�Pas�liet�ovens�en�bakkerijen�inrich�
�

ten� evenals� voedselmagazijnen� en� een� zieken�
huis.� De� beroemde� Franse� veldheer� Condé� liet�
na� zijn� bezoek� in� mei� 1673� weten� dat� hij� deze�
plaats�en�assez�bon�état�aantrof.8�
We� zagen� al� eerder� dat� de� katholieke� inwo�
ners� van� Naarden� reden� hadden� tot� tevreden�
heid:�de�Grote�Kerk�werd�aan�hen�toegewezen.�
Minder�tevreden�zullen�zij�(en�de�overige�geble�
ven�inwoners)�zijn�geweest,�toen�de�Fransen�in�
augustus�1672�Naarden�een�brandschatting�van�
10.000� francs� oplegden.� De� burgemeester� zou�
gezegd�hebben,�dat�ze�dan�maar�eerst�zijn�huis�
in�brand�moesten�steken.9�Dit�klonk�heel�stoer,�
maar� waarschijnlijk� is� er� (na� onderhandelingen�
over� de� hoogte� van� de� a�oopsom)� net� als� el�
ders�gewoon�betaald.�
We�zagen�al�dat�de�Fransen�goed�op�de�hoog�
te�waren�van�de�situatie�in�Muiden.�Maar�de�lei�
ding�van�het�Staatse�leger�wist�zeker�zoveel�van�
de� situatie� in� Naarden.� Johan� Maurits� wist�
voortdurend�welke�regimenten�er�nu�weer�gele�
gerd�waren.�Niet�alleen�waren�er�bewoners�die�
contact�legden�met�de�Staatse�kant,�ook�waren�
er�Staatse�verkenners�die�bij�of�zelfs�in�Naarden�
kwamen.�Zo�waren�er�in�juli�1672�een�kapitein�en�
een� marinier,� verkleed� als� boeren,� binnen� de�
stad�geweest�om�de�situatie�daar�eens�goed�op�
te�nemen.�Er�was�zelfs�contact�met�een�Zwitser�
se�o�cier�in�de�stad,�die�toegezegd�zou�hebben�
dat�de�Zwitsers�de�poort�bij�een�Staatse�aanval�
zouden�openen.10�
In� de� eerste� aßevering� van� Water� en� vuur�
schreef� ik� over� een� commandoactie� in� decem�
ber� 1672:� zeven� soldaten,� vermomd� als� vissers,�
hadden� buiten� Naarden� een� Franse� o�cier� ge�
vangen�genomen�en�naar�Muiden�gebracht.�De�
ze� kapitein� Bellegarde� was� vanuit� Muiden� naar�
Amsterdam�gebracht,�waar�hij�een�tijdje�gevan�
gen� had� gezeten,� alvorens� hij� was� uitgewisseld�
tegen� kapitein� Cornelis� Witsen,� de� verdediger�
van� kasteel� Kronenburg� (zie� deel� 2a,� paragraaf�
Loenen),� die� in� Franse� gevangenschap� zat.� Te�
ruggekomen� in� Naarden� liet� Bellegarde� weten�
dat�hij�een�van�zijn�overvallers�herkend�had:�Ni�
colaes� Verhoe�,� zoon� van� een� aanzienlijke� bur�
ger�van�Naarden,�Tijmen�Verhoe�.�De�Franse�ka�
pitein� had� in� Amsterdam� bezoek� gehad� van� de�
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broer� van� Cornelis� Witsen.� Deze� had� hem� ver�
teld� dat� hij� enkele� soldaten� geronseld� had� om�
een�Franse�o�cier�gevangen�te�nemen.�Die�o��
cier�zou�dan�tegen�zijn�gevangen�broer�kunnen�
worden�uitgewisseld.�Het�ligt�voor�de�hand�dat�
die�broer�de�latere�Amsterdamse�burgemeester�
Nicolaes�Witsen�was.�Luxembourg�heeft�vervol�
gens� opdracht� gegeven� om� vader� Verhoe�� ge�
vangen�te�zetten.�Hij�werd�tegen�een�borgtocht�
van� honderd� rijksdaalders� op� vrije� voeten� ge�
steld.�Daarna�heeft�Verhoe��aan�Bellegarde�nog�
een� schadevergoeding� van� 250� livres� moeten�
betalen.11�
Er� zijn� verschillende� pogingen� geweest� om�
Naarden�te�heroveren.�Er�waren�plannen�om�de�
stad� al� in� juli� 1672� (dus� één� maand� na� de� inna�
me)� te� heroveren,� maar� Willem� III� en� Johan�
Maurits�besloten�toen�om�ervan�af�te�zien.�Een�
208�

serieuze�poging�vond�plaats�in�september�1672.�
Vier� Staatse� colonnes� waren� de� stad� tot� zeer�
dichtbij� genaderd� en� konden� de� bezetters� met�
elkaar� horen� praten.� Maar� een� vijfde� colonne,�
die� over� zee� zou� komen,� liet� het� vanwege� een�
windstilte� afweten.� De� aanvallers� zijn� er� toen�
stilletjes�vandoor�gegaan.�Een�maand�later�werd�
een� nieuwe� poging� afgeblazen,� omdat� er� een�
zeer�grote�storm�woedde.�
Pas� in� september� 1673� vond� de� deÞnitieve�
aanval� op� Naarden� plaats.� In� de� vorige� aßeve�
ring� staat� beschreven,� hoe� deze� binnen� enkele�
dagen�tot�de�herovering�van�de�stad�leidde.�Het�
garnizoen� verliet� Naarden� in� optocht:� 50� wa�
gens�met�bagage,�30�wagens�met�zieken�en�ge�
wonden,�twee�stukken�geschut�waarvan�er�één�
door�het�breken�van�het�a�uit�achterbleef,�eni�
ge� vrouwen� te� paard,� een� karmelieter� monnik�
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Plundering�van�Overmeer�door�de�Fransen�in�november�1672.�

te�paard,�een�goed�gedekt�bed�met�een�gewon�
de� o�cier� gedragen� door� twee� muilezels,� een�
compagnie� ruiters,� de� gouverneur� Du� Pas,� de�
commandant�van�de�Zwitsers,�vier�vendels�Zwit�
sers,� de� Franse� infanterie,� ongeveer� 2000� man�
sterk,�en�twee�compagnieën�ruiters�(al�deze�ge�
gevens� heeft� Romeyn� de� Hooghe� afgebeeld� in�
zijn�ets�die�bij�dit�artikel�staat).�
De�snelheid�waarmee�Naarden�viel,�leidde�bij�
de� Fransen� in� eerste� instantie� tot� verbijstering.�
Louvois� schreef� aan� Luxembourg� dat� hij� toch�
wel� meer� had� kunnen� doen:� hij� had� een� extra�
bataljon� en� een� bevelhebber� van� hogere� rang�
dan� Du� Pas� kunnen� sturen.� Naarden� was� mis�
schien�niet�te�houden�geweest,�maar�had�het�in�
elk� geval� langer� vol� kunnen� houden.12� Du� Pas�
schreef� dat� hij� herhaaldelijk� om� versterkingen�
gevraagd� had,� ook� toen� de� belegeraars� in� aan�
tocht�waren,�maar�dat�Luxembourg�het�niet�no�
dig� had� gevonden� om� extra� troepen� te� sturen.�
De� Zwitserse� kolonel� Pierre� Stouppa,� gouver�
neur�van�Utrecht,�had�op�7�september�1672�ge�
schreven� dat� men� in� Utrecht� besloten� had� om�
noch�de�Staatse�troepen�bij�Naarden�aan�te�val�
len�noch�het�garnizoen�van�Naarden�te�verster�
�

ken.� De� in� Naarden� aanwezige� troepenmacht�
moest� het� kunnen� volhouden� tot� een� ontzet�
tingsleger� de� plaats� had� kunnen� bereiken.� Lou�
vois� en� ook� Lodewijk�XIV� zelf� waren� er� tot�dan�
toe� vanuit� gegaan,� dat� Du� Pas�een� goede� com�
mandant�was.�Maar�na�enkele�dagen�keerde�het�
tij� voor� de� gouverneur:� Lodewijk� XIV� eiste� dat�
de�schuldige(n)�aan�de�val�van�Naarden�bestraft�
zou(den)� worden,� als� voorbeeld� voor� de� com�
mandanten�van�andere�plaatsen.�
Alles�kwam�nu�neer�op�het�hoofd�van�Du�Pas.�
De�hertog�van�Luxembourg�legde�alle�schuld�bij�
de� ongelukkige� commandant.� Deze� werd� in�
Utrecht� gevangen� gezet� en� voor� de� krijgsraad�
gesleept.�Tijdens�het�proces�getuigde�een�groot�
aantal�ondergeschikten�van�de�voormalige�gou�
verneur� dat� deze� na� de� eerste� bestorming� het�
hoofd�had�verloren.�Het�vonnis�werd�in�oktober�
1673� voltrokken:� Du� Pas� werd� onder� de� galg�
door�geleid,�zijn�zwaard�werd�enkele�malen�bo�
ven�zijn�hoofd�gezwaaid�en�voor�zijn�voeten�ge�
broken�en�hij�werd�tot�levenslange�gevangenis�
straf� veroordeeld.� Dat� leven� heeft� niet� lang�
meer� geduurd:� in� 1674,� toen� Du� Pas� gevangen�
zat� in� Grave,� werd� deze� vesting� belegerd� door�
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Staatse�troepen.�Hij�kreeg�de�gelegenheid�om�in�
vrijheid�de�heldendood�op�de�wallen�te�sterven�
en� heeft� die� gelegenheid� met� beide� handen�
aangegrepen.13�
Du�Pas�was�niet�de�enige�die�na�de�verovering�
van� Naarden� bestraft� werd.� Dit� overkwam� ook�
Charles� de� Lalande,� inwoner� van� deze� stad.� Hij�
stamde�uit�een�koopmansfamilie�uit�Bayonne�en�
had� zich� vóór� 1648� in� Amsterdam� gevestigd.� In�
1672�woonde�hij�al�een�aantal�jaren�in�Naarden.�
Predikanten�uit�Naarden�hebben�hem�na�de�her�
overing� van� de� stad� bij� de� garnizoenscomman�
dant� Stockheim� aangegeven� als� een� vervolger�
van� de� kerck,� een� Espion� ende� die� verscheyde�
quade� Actien� tegens� dIngesetenen� gepleeght�
hadde.�Hij�werd�er�o�cieel�van�beschuldigd�dat�
hij�gemene�zaak�met�de�Franse�bezetter�had�ge�
maakt,� omdat� hij� enkele� inwoners� van� de� stad�
bij�de�Fransen�zou�hebben�beschuldigd�van�spio�
nage�voor�Johan�Maurits�en�omdat�hij�een�gids�
van�de�Franse�troepen�de�route�naar�Ankeveen�
zou� hebben� aangeduid.� Hij� werd� veroordeeld�
tot�een�boete�van�60.000�gulden�en�verbanning�
uit� de� Republiek.� In� 1675� zat� De� Lalande� nog�
steeds� vast.� In� september� van� dat� jaar� werd� er�
nog�met�hem�onderhandeld�over�de�hoogte�van�
de�boete.14�De�aßoop�is�mij�niet�bekend.�
�
�

Nederhorst�den�Berg�

�
In� oktober� 1672� werd� er� op� Franse� troepen� in�
Overmeer�geschoten.�Volgens�Everard�Booth�ge�
beurde� dit� door� Staatse� troepen� aan� de� over�
kant�van�de�Vecht.�Maar�de�bevelhebber�van�de�
Franse�troepen�in�Utrecht,�Stouppa,�dacht�dat�er�
vanuit�Overmeer�zelf�was�geschoten�en�beval�de�
plaats� in� brand� te� steken.� Luxembourg� schreef�
op�8�november�aan�Louvois,�dat�hij�die�nacht�de�
boeren�zou�laten�straffen�die�onlangs�op�een�van�
onze� afdelingen� hebben� geschoten.� Het� waren� er�
zeker� twaalf�� of� vijftienhonderd.� Ik� denk� dat� we�
veel�van�hen�zullen�ombrengen,�als�we�ze�te�pak�
ken�krijgen,� en� dat�we�daarna�twee�van�hun�dor�
pen�zullen�afbranden.� Twee� dagen� later� schreef�
hij,� dat� men� de� boeren� daar� niet� bijeen� had� ge�
vonden.� Daardoor� zagen� de� Fransen� zich� ge�
210�

dwongen� alleen� maar� hun� dorp,� dat� Overmeer�
heette,� en� dichtbij� de� Hinderdam� lag,� af� te� bran�
den.� En� aangezien� het� nacht� was,� toen� we� daar�
kwamen,� en� de� huizen� in� die� streek� heel� brand�
baar�zijn,�heeft�niets�wat�zich�daarin�bevond,�paar�
den�koeien,�en,�naar�men�zegt,�nogal�wat�boeren,�
vrouwen,� en� kleine� kinderen,� daaruit� kunnen� ko�
men.�Volgens�Booth�was�het�dorp�gansch�geplon�
dert�ende�verbrand.� Op� 11� februari� 1673� hebben�
de�Fransen�kasteel�Nederhorst�in�brand�gestoken�
en� mogelijk� ook� het� dorp� Nederhorst� zelf� (zie�
hiervoor�paragraaf�Nigtevecht).15�
�
�

Nieuwersluis�

�
We�zagen�al�eerder�dat�Nieuwersluis�in�mei�van�
1673�werd�bezet�door�het�regiment�van�kolonel�
Van� Stockheim,� die� hier� binnen� enkele� dagen�
een� schans� liet� aanleggen.� Dit� bleek� een� mees�
terzet� te� zijn.� Niet� alleen� zou� men� hiermee� de�
Fransen� (die� iets� soortgelijks� van� plan� zouden�
zijn�geweest)�vóór�zijn�geweest,�maar�ook�werd�
de�waterlinie�verder�naar�het�oosten�verlegd�en�
tegelijkertijd� versterkt.� De� greep� van� het� Staat�
se�leger�op�de�noordelijke�Vechtstreek�werd�er�
door� aanzienlijk� versterkt,� temeer� doordat� in�
dezelfde� tijd� de� schansen� bij� de� Hinderdam� en�
Uitermeer� vervangen� werden� door� forten.�
Luxembourg�reageerde�onmiddellijk.�Hij�vertrok�
vanuit� Utrecht� met� een� paar� duizend� man� om�
Nieuwersluis� te� heroveren.� In� Breukelen� geko�
men� zag� hij� dat� zijn� onderneming� kansloos� en�
riskant� was,� dus� werd� de� aftocht� geblazen.�
Luxembourg� zou� vervolgens� verkondigen,� dat�
de� aanleg� van� de� schans� bij� Nieuwersluis� een�
zinloze�onderneming�was,�die�het�Staatse�leger�
geen� enkel� voordeel� opleverde:� deze� post� gaf�
slechts�de�controle�over�geïnundeerd�land.16�
Met� de� Franse� terugtocht� was� de� rust� rond�
Nieuwersluis�niet�weergekeerd:�Als�men�nu�alles�
klaar� hadde,� soo� wirdet� er� seer� hevig� uijt� de�
Niwersluijs� op� Breukelen� geschoten,� 'twelk� de�
France� met� haar� geschut� weder� beantwoorde,�
waardoor� er� aan� wedersijde� alsoo� vrij� wat� volk�
dood� bleef� en� alomme� soo� slegt� gesteld� werd,�
dat�sij�eijndelijk�soowel�aan�de�eenen�sijde�als�de�
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Plundering�van�Nigtevecht�in�februari�1673.�

andere� sijde� moede� wierden� en� voortaan� hare�
posten�met�vlijt�bewaarden.17�
Net�als�bij�de�andere�garnizoenen�was�er�ook�
in� Nieuwersluis� sprake� van� grote� aantallen� zie�
ken,� doden� en� deserteurs.� In� juni� 1673� schreef�
kolonel� Van� Stockheim� aan� de� graaf� van�
Waldeck� dat� hij� een� tekort� aan� strozakken� en�
dekens�had.�Het�heeft�niet�erg�geholpen:�in�au�
gustus� 1673� bleek� ongeveer�een� vierde� van� zijn�
manschappen� ziek� te� zijn.� Later� moest� hij� naar�
Duitsland� gaan� om� nieuwe� soldaten� te� wer�
ven.18�We�zagen�al�eerder�(zie�paragraaf�Hilver�
sum)�dat�zelfs�een�jongen�van�veertien�jaar�voor�
Nieuwersluis�geronseld�werd.�
De�classis�van�Amsterdam�maakte�zich�zorgen�
om� het� zielenheil� van� het� garnizoen� van� de�
schans.�Al�op�29�mei�1673�werd�besloten�dat�de�
predikant� van� Loenen� om� en� om� Loenen� en�
Nieuwersluis� zou� bedienen.� Opmerkelijk� is� dat�
hij�hierin�moest�worden�bijgestaan�door�de�pre�
dikanten� van� Loosdrecht,� Huizen� en� s�
Graveland.� Ook� in� dit� geval� bleek� de� waterlinie�
dus�niet�waterdicht�te�zijn.�Later�dat�jaar�(maar�
nog� tijdens� de� oorlog)� werden� dezelfde� domi�
nees� ook� ingeschakeld� voor� de� bediening� van�
�

de� forten� aan� de� Uitermeerse� sluis� en� aan� de�
Hinderdam.�
�
�

Nigtevecht�

�
Vele� inwoners� waren� in� juli� 1672� bij� de� komst�
van�de�Fransen�gevlucht,�een�klein�aantal�dorpe�
lingen� bleef� achter.� Ook� dominee� Kuilenburg�
was� gebleven� en� preekte� voor� een� zeer� kleine�
schare� gelovigen.� Daarnaast� bediende� hij� het�
garnizoen� van� de� schans� bij� de� Hinderdam.�
Nigtevecht� ligt� op� de� linkeroever� van� de� Vecht�
en�daardoor�buiten�de�routes�die�de�Fransen�in�
onze�regio�gebruikten.�Maar�het�lag�dicht�bij�de�
Hinderdam� en�dus� in�de� gevarenzone.� Al� in� no�
vember� 1672� is� het� dorp� geplondert�en�gerava�
geert.�Dat�moet�gebeurd�zijn�tijdens�een�Franse�
strooptocht� waarbij� men� Nigtevecht� bezocht�
om� daar� voorraden� te� zoeken.� Deze� expeditie�
leidde�tot�een�heftig�gevecht�met�het�garnizoen�
van�de�Hinderdam.�Maar�het�ergste�moest�toen�
nog�komen�voor�Nigtevecht.�
Op� 20� februari� 1673,� een� ijskoude� winterdag,�
trok�een�Franse�strijdmacht�vanuit�Utrecht�in�de�
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Het�fort�bij�de�Uitermeerse�sluis.�

richting� van� Nigtevecht.� Volgens� sommige�
schrijvers�kwamen�ze�het�dorp�stra�en�voor�het�
niet�betalen� van� de� schatting� die� de� bezetter�
geëist� had.� Volgens� anderen� zochten� zij� wraak�
voor� het� a�randen� van� enkele� watermolens�
langs� de� Vecht.� Kolonel� Stouppa� schreef� na�
drukkelijk,�dat�Luxembourg�vij�onderd�man�er�
opuit� gestuurd� had� om� Neckeveck,� een� groot�
dorp� dicht� bij� de� Hinderdam,� af� te� branden.19�
Hoe� het� ook� zij,� toen� het� bericht� van�de� komst�
van�de�Franse�troepen�in�Nigtevecht�doordrong,�
haastten�bijna�alle�gebleven�inwoners�zich�weg�
naar� Weesp.� De� meesten� trokken� over� het� ijs�
van�de�bevroren�Vecht.�De�commandant�van�de�
Hinderdam,� Domselaar,� stuurde� een� groep� sol�
daten� eropuit� om� te� zien� wat� de� Fransen� van�
plan� waren.� Deze� verkenners� stuitten� op� een�
grote� Franse� troepenmacht� en� moesten� met�
achterlaten� van� enige� doden� en� tientallen� ge�
vangenen� ijlings� terug� naar� de� schans.� Vervol�
gens� stortten� de� Fransen� zich� op� het� weerloze�
dorp.�Wicquefort�schrijft�hierover:�Huis�voor�huis�
wierd� in� brandt� gesteken.� Het� geheel� dorp,� de�
schoone�kerk,�en�alle�de�woningen�en�hofsteeden,�
tot� op� een� half� uur� daer� rontom,� moesten� toen�
212�

voor�houden:� in� voegen� dat� er� in� een� geheele�
streeck�van�drie�vierendeel�uuren�gaens�niet�meer�
dan�een�eenig�huis�bleef�staen;�terwijl�alle�dande�
ren�of�door�de�brandt�seer�beschadigt,�of�geheel�
verteert�waren.20�De� gevangen� genomen� Staat�
se� soldaten� werden,� twee� aan� twee� geketend,�
blootsvoets� over� met� ijs� en� sneeuw� bedekte�
wegen� door� Franse� ruiters� voortgedreven� naar�
Utrecht.�
Stouppa� vermeldde� dat� ook� een� ander� dorp,�
entre�Vesept�&�Inderdam,�door�de�Fransen�is�afge�
brand.� Daar� zou� een� gevecht� met� driehonderd�
Staatse� soldaten� hebben� plaatsgevonden,� waar�
van�een�gedeelte�zich�in�een�kasteel�zou�hebben�
teruggetrokken.21�Het�enige�dorp�dat�min�of�meer�
tussen�Weesp�en�de�Hinderdam�ligt�en�waar�een�
kasteel�in�de�buurt�lag,�was�het�dorp�Uitermeer,�
vlakbij�de�schans� en� bij�Huis�ten�Bosch.� Alleen� lag�
dat�aan�de�verkeerde�kant�van�de�waterlinie.�Het�
lijkt� waarschijnlijker� dat� Stouppa� niet� voldoende�
bekend�was�met�de�ligging�van�verschillende�dor�
pen�en�dat�hij�Nederhorst�den�Berg�bedoelde.�Dat�
ligt�op�korte�afstand�van�Nigtevecht.�We�zagen�al�
eerder�dat�in�dezelfde�maand�februari�kasteel�Ne�
derhorst�in�brand�was�gestoken.�
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Op� 29� april� 1673� werd� bij� Nigtevecht� een� grote�
groep�Fransen,�die�op�weg�was�naar�de�Hinder�
dam,� door� een�uitlegger� (een� met� een� of� meer�
kanonnen�bewapende�platte�schuit)�beschoten.�
Met� achterlating� van� een� aantal� slachto�ers�
moesten�de�Fransen�terug�naar�Utrecht.�
�
�

s�Graveland�

�
Volgens� dominee� Van� Midlum� waren� al� in� juni�
1672,�bij�de�komst�van�de�Fransen,�de�meeste�in�
woners�gevlucht.�Ook�de�meeste�eigenaars�van�
de�buitenplaatsen�zijn�tijdens�het�Rampjaar�niet�
in�s�Graveland�geweest,�maar�lieten�hun�huizen�
door�zaakwaarnemers�of�bewakers�in�de�gaten�
houden.� s�Graveland� was� de� doorgangspoort�
van�het�droge�naar�het�natte�gebied�(en�omge�
keerd).� Aanvallende� legers� maakten� vaak� van�
dit� uitvalspunt� gebruik.� De� aanvoerders� brach�
ten�de�nacht�door�in�een�van�de�buitenplaatsen,�
de�soldaten�hadden�hun�kamp�op�de�heide�ach�
ter�s�Graveland.�
In� oktober� kwam� Luxembourg� met� zijn� leger�
naar�het�Gooi,�toen�hij�gehoord�had�dat�Willem�
III� een� aanslag� op� Naarden� wilde� plegen.� De�
Franse� troepen� waren� op� weg� naar� de� Uiter�
meerse� schans.� Hun� opmars� was� langs� s�
Graveland�gegaan.�Daar�had�een�gevecht�plaats�
gevonden� met� Staatse� soldaten� die� in� het� Ge�
meenlandshuis� lagen.� De� meesten� van� hen� wa�
ren�gevangen�genomen.�De�stemming�onder�de�
Fransen� was� niet� best.� Hilversum,� Loosdrecht�
en�Ankeveen�werden�geplunderd�en/of�in�brand�
gestoken.� Ook� s�Graveland� moest� het� ontgel�
den.� Op� 8� oktober� 1672� schreef� dominee� Van�
Midlum:� (Nu)�hebben�de�Fransze�onze�plaets�ge�
plondert,� de� overgebleven� ingesetenen� uitge�
kleedet�en�mishandelt�en�is�also�een�gansche�ver�
stroyinge�onser�gemeynte�geschiedt,�waarvan�de�
meeste� sich� tot� Amsterdam� hebben� nedergesla�
gen.�Het� treurigste� verhaal� is� dat� van� een� oude�
tuinman� op� een� van� de� buitenplaatsen.� Hij�
kwam� bij� Luxembourg� zelf,� het� Hooft� van� deze�
onbesuisde�hoop,�sijn�beklag�doen�over�sijn�gele�
de�schade�en�over�t�gewelt,�dat�hem�aengedaen�
was.� Maer� de� deernis� vond� geen� plaats� bij� deze�
�

wreede� mensch.� Deze� man� wierd� soo� naeckt� als�
hij� was� gedwongen� noch� eenige� huisdiensten� te�
doen,� te� weten� in� een� kamer� de� vederen,� die� uit�
een� bedtijk� geschud� waren,� op� te� ruimen,� het�
braedspit�te�wenden�en�soo�voort,�totdat�hij�ein�
delijk� een� slecht� kleetje� kreeg,� hetwelck� hij� aen�
schoot.� Katholiek� of� protestants,� het� maakte�
voor� de� Fransen� geen� verschil:� Een�vinnig�Paaps�
Boertje� dat� in� den� aankomst� van� de� Franschen�
voor�gegeven�hadde�nergens�voor�bekommert�te�
zijn�als�alleen�dat�haar�niet�en�soude�kunnen�ver�
staan� leerde� dat� seer� haast� als� sich� van� 26.� soo�
paerden�als�koeyen�al�sijn�koorn�hoy�huysraat�be�
rooft�sag�sijn�vrou�en�kinderen�moesten�door�het�
water�vluchten�de�kleynste�wierde�met�een�boom�
daar�door�gesleept.22�Ook�in�december�1672�is�s�
Graveland�geplunderd.�
De�eigenaars�van�de�buitenplaatsen�moesten�
aan� de� bezetters� grote� sommen� betalen,� wilde�
hun�bezit�gespaard�blijven.�Uit�de�berichten�zou�
kunnen� worden� opgemaakt,� dat� er� meer� dan�
eens� betaald� moest� worden.� Admiraal� Cornelis�
Tromp�heeft�via�een�tussenpersoon�met�Luxem�
bourg� onderhandeld.� Hij� heeft� de� hertog� voor�
gehouden� dat� hij� vele� mensen� in� het� bestuur�
van�Amsterdam�en�van�Holland�kende�en�dat�hij�
op�die�manier�voor�de�Fransen�een�gunstig�vre�
desverdrag� kon� bereiken.� Maar� deze� gesprek�
ken�hebben�niet�het�door�Tromp�beoogde�resul�
taat�gehad.23�Uiteindelijk�zijn�de�buitenplaatsen�
van�Tromp�en�zijn�vrouw,�maar�ook�van�enkele�
anderen,�in�brand�gestoken.�
In�het�voorjaar�van�1673�zijn�de�Franse�legers�
nog� drie� keer� in� s�Graveland� geweest.� Maar�
toen� Willem� III� de� aanval� op� Naarden� inzette,�
bezetten� zijn� troepen� ook� s�Graveland� en� kon�
den� de� bewoners� (de� bezitters� van� de� buiten�
plaatsen� voorop)� terugkeren.� Volgens� dominee�
Van�Midlum�zijn�in�totaal�83�inwoners�ten�gevol�
ge�van�de�oorlog�omgekomen.�
�
�

Soest�

�
Uit� de� rekeningen� van� het� dorpsbestuur� blijkt,�
dat� dit� bestuur� van� de� inwoners� van� Soest� in�
1672� en� 1673� sauvegardegeld� geïnd� heeft.� Dit�
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�
Weesp�op�een�kaart�uit�1749�met�de�nieuwe�wallen�van�
Johan�Maurits.�

geld�werd�gebruikt�om�bewakers�(sauvegardes)�
van�goederen�in�het�dorp�te�betalen.�Net�als�in�
enkele� andere� plaatsen� werden� deze� bewakers�
ingehuurd� om� plundering� en� brandstichting� te�
voorkomen.�In�de�rekeningboeken�staan�enkele�
voorbeelden�van�uitbetalingen�aan�Zwitserse�en�
Franse� sauvegardes.� Maar� met� het� sauvegarde�
geld� bekostigde� men� ook� het� onderhoud� van�
Franse�soldaten.�
Toch�heeft�dit�Soest�niet�gevrijwaard�van�oor�
logsgeweld.� Derks� en� Heurneman24� noemen�
een� drietal� herbergen� in� Soest� die� in� deze� tijd,�
hoogstwaarschijnlijk� door� de� bezetters,� in�
brand�zijn�gestoken.�Dat�zou�wel�eens�geweest�
kunnen� zijn� in� september� 1673,� toen� de� ruiterij�
van� het� Franse� leger� vanuit� Amersfoort� het�
Eemland� teisterde.� Volgens� Van� Bemmel� was�
deze�ruiterij�toen�ook�bij�Soest�gelegerd.25�In�de�
vorige� aßevering� stond� in� paragraaf� Baarn� be�
schreven,�hoe�de�Fransen�en�hun�bondgenoten�
in� het� Eemland� tekeer� zijn� gegaan.� Na� novem�
ber� 1673,� toen� Utrecht� en� Amersfoort� door� de�
Fransen� werden� ontruimd,� was� Soest� nog� niet�
verlost� van� de� lasten� van� de� oorlog.� Meteen�
daarna�moesten�zes�wagens�hooi�aan�het�Staat�
se� leger� worden� geleverd.� Nog� in� juni� 1674�
moest� er� betaald� worden� voor� eenigh�bier�dat�
de�koerlanders�verconsumeerde.26�
�
�

�
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Uitermeer�

�
De�Uitermeerse�sluis�was�van�groot�belang�voor�
de� inundatie� van� de� noordelijke� Vechtstreek.� In�
augustus�1672�liet�Johan�Maurits�om�de�sluis�een�
schans�aanleggen.�Bovendien�liet�hij�enkele�brug�
gen� in� de� Loodijk� (waaronder� de� Ankeveense�
brug)�als�voorposten�van�de�schans,�van�verster�
kingen�voorzien.�In�mei�1673�werd�de�schans�ver�
vangen� door� een� fort.� Hierbij� werden� één� land�
huis,� twaalf� boerenhuizen� en� acht� huizen� afge�
broken.27�De�schans�zelf�is�nooit�aangevallen.�Wel�
werd�het�nabijgelegen�kasteel�Huis�ten�Bosch�ver�
nield,� maar� mij� is� niet� bekend� of� dit� door� het�
Franse�of�door�het�Staatse�leger�gebeurd�is.�
�
�

Vreeland�

�
Vreeland�heeft�een�of�twee�keer�een�plundering�
ondergaan.� Op� 22� december� 1672� heeft� een�
Franse�troepenmacht,�op�weg�naar�Oudewater,�
het� dorp� bezocht� daar�sij�veel�moetwil�bedreven�
met� plonderen� en� branden.� Toen� Vreeland� een�
maal� brandde,� vertrokken� de� soldaten.� De�
tweede� keer� zou� op� 21� februari� 1673� zijn� ge�
weest.�Meer�dan�1000�Fransen�zouden�toen�zijn�
gemarcheert� naer� Vreeland,� hetwelke� sij� hebben�
verbrand.�Ik�heb�het�vermoeden,�dat�het�bericht�
van� Booth� hierover� een� vergissing� is,� en� dat�hij�
op�het�verbranden�van�Nigtevecht�doelt.�
In�maart�1673�trokken�twaalf�Franse�soldaten�
vanuit� Utrecht� naar� Vreeland� om� de� kerkklok�
ken�te�roven.�Een�boer�waarschuwde�het�garni�
zoen�van�de�Hinderdam.�Een�groep�Staatse�sol�
daten� ging� naar� Vreeland� en� trof� daar� nog� net�
de�Fransen,�die�bezig�waren�de�klokken�op�een�
wagen�te�laden.�Zes�Franse�soldaten�én�de�klok�
ken�werden�in�triomf�naar�Weesp�gebracht.�
In�mei�1673,�na�de�bezetting�van�Nieuwersluis�
door�het�Staatse�leger,�kwam�er�ook�een�Staats�
garnizoen�in�Vreeland�te�liggen.28�

�
�
Weesp�

�
Weesp� is� gedurende� een� groot� deel� van� het�
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Waterlinie��
(uiterste�grens�van�het�water)�
�
Gevecht�
�
��Fort�
�

����������
�����������Verwoest�kasteel�
������
������������Brandstichting�
�
�������������Plundering�
�

Rampjaar�een�zorgenkind�van�de�Staatse�leger�
leiding� en� de� bestuurders� geweest.� Herhaalde�
lijk� horen� we� van� zowel� Johan� Maurits� als� van�
het�stadsbestuur�van�Amsterdam�dat�ze�betwij�
felen�of�het�Vechtstadje�behouden�kan�worden.�
De� verdedigingswerken� stelden� niet� veel� voor�
en� het� ging� veel� tijd� en� geld� kosten� om� die��
up�to�date� te� brengen.� De� Amsterdamse� be�
stuurders� lieten� Johan� Maurits� in� juli� 1672� we�
ten:� Wij� sijn� over� de� post� van� Weesp� vry� wat�
swaer� hoofdig.� Drie� maanden� later� schreef� de�
oude� bevelhebber� aan� Amsterdam� dat� Weesp�
op�verre�nae�niet�in�defensie� is.� Er� waren� inmid�
dels� wel� plannen� voor� een� sterke� omwalling,�
maar� die� waren� nog� verre� van� voltooid.� Dit�
kwam� deels� doordat� er� voortdurend� te� weinig�
arbeiders� waren,� maar� ook� door� de� inundaties:�
het� water� stond� dicht� bij� de� wallen,� waardoor�
de�ondergrond�te�nat�was�om�op�te�bouwen.�In�
�

����
�
���1=�Ankeveense�brug�
���2=�Franse�Kamp�
���3=�Santvoortse�molen�

november� 1672� maakte� ook� pensionaris� Hop�
van� Holland� zich� zorgen� over� de� defensie� van�
Weesp.�Met�name�was�hij�bang�dat�als�het�ging�
vriezen�de�vijand�eenvoudig�de�stad�zou�kunnen�
innemen.�Nog�in�december�1672�drong�Amster�
dam�aan�op�een�snelle�voltooiing�van�de�verde�
digingswerken.� De� oorspronkelijke� plannen�
werden� nu� aangepast:� in� plaats� van� acht� basti�
ons�kwamen�er�vier,�en�wel�aan�de�noord��en�de�
oostzijde� van� Weesp.� Uiteindelijk� zijn� alle� zor�
gen� voorbarig� geweest:� Weesp� is� in� het� Ramp�
jaar� nooit� aangevallen.� Dit� is� waarschijnlijk� te�
danken� geweest� aan� de� inundaties,� waardoor�
de�Fransen�Weesp�niet�konden�bereiken.29�
De� Fransen� hadden� inderdaad� al� vroeg� het�
oog� op� Weesp�laten� vallen.� Op� 20� juni� 1672,� de�
dag�waarop�Naarden�viel,�schreef�de�Franse�be�
velhebber� Rochefort� aan� Lodewijk� XIV:� Ik� heb�
zojuist�de�heer�De�Rannes�met�vijftig�dragonders�
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en� honderd� ruiters� naar� Naarden� gestuurd.� Ze�
moeten� ook� naar� het� slot� van� Meinden�
(ongetwijfeld�Muiden)�gaan�om�daar�dragonders�
te�legeren Als�we�Weesp,�dat�een�uur�daar�van�
daan� ligt,� kunnen� innemen,� en� als� die� plaats� ge�
schikt�is,�behouden�we�die.�Luxembourg� blijkt� in�
augustus�1672�verkenningstochten�in�de�richting�
Weesp�gestuurd�te�hebben�om�te�zien,�of�hij�die�
stad�kon�innemen.30�
Net�als�Muiden�kreeg�ook�Weesp�in�juni�1672�
een� garnizoen.� Aanvankelijk� waren� dit� vooral�
Amsterdamse� stadssoldaten,� later� kwamen� er�
ook� reguliere� legercompagnieën� te� liggen.� In�
oktober� 1672� telden� deze� 960� man.� Hiervan� la�
gen�er�360�man�in�en�bij�Weesp�zelf,�300�bij�de�
Ankeveense�brug�en�300�in�de�schans�bij�Uiter�
meer.� Behalve� bij� de� stadspoorten� lag� er� ook�
een� honderdtal� soldaten� in� een� versterking� bij�
de� Geinbrug.� Naast� de� soldaten� zelf� kwamen�
ook�hun�vrouwen�en�kinderen�mee�naar�Weesp.�
Toen� in� januari� 1673� drie� compagnieën� van�
Weesp� naar� Alphen� werden� gestuurd,� was� er�
extra� vervoer� voor� de� zieken� en� gewonden,�
maar� ook� voor� de� vrouwen� en� kinderen� nodig.�
Garnizoenscommandant� was� eerst� kolonel� Wa�
lenburg.� Hij� werd� opgevolgd� door� kolonel� Van�
Stockheim.� In� november� 1672� bleek� het� garni�
zoen�bepaald�niet�op�sterkte,�doordat�er�onder�
de� troepen� veel� verloop� was.�Bovendien� maak�
te� een� epidemie� vele� slachto�ers� onder� de� sol�
daten.�Johan�Maurits�maakte�zich�grote�zorgen�
over� de� mentaliteit� van� het� garnizoen,� met� na�
me�bij�de�o�cieren.�Zo�kwamen�er�in�1673�klach�
ten�over�het�a�reecken�ent�spolijeeren�vant�loot,�
uijtbreecken� en� vernielen� van� all� het� houtwerck�
door� de� militie� aldaer.� De� oude� vorst� had� zelf�
een�plunderaar�in�de�kraag�gegrepen,�maar�dat�
had� geen� eind� aan� de� vernielingen� gemaakt.�
Verder�waren�er�volgens�hem�veel�verraeders�en�
espions,� dewelcke� daegelijcks� aen� den� vijant� on�
sen�toestant�bekent�maecken.31�
Al� meteen� in� juni� 1672� waren� vele� inwoners�
van� Weesp� gevlucht.� Amsterdamse� stadsbe�
stuurders� vonden� het� Vechtstadje� in� de� zomer�
van� 1672� gans� leech� en� van� alle� menschen� verla�
ten.� Degenen� die� gebleven� waren,� hebben� het�
zwaar�gehad.�Ook�onder�hen�vielen�slachto�ers�
216�

van� de� epidemie� die� het� garnizoen� teisterde.�
Het�aantal�wezen�in�het�Armenweeshuis�nam�tij�
dens�de�oorlog�met�bijna�50%�toe.�Naast�300�sol�
daten�stierven�in�Weesp�ook�52�kinderen�tijdens�
het�Rampjaar.32�
Na� de� oorlog� bleek� het� aantal� inwoners� van�
Weesp�ßink�gedaald�te�zijn:�van�3300�naar�min�
der� dan� 3000.� Dit� kwam� mede� (mogelijk� zelfs�
grotendeels)�door�het�vertrek�van�vele�katholie�
ke� inwoners.� Die� werden� blijkbaar� (terecht� of�
niet)�voor�collaborateurs�aangezien.�De�brouw�
nijverheid� in� Weesp� is� hierdoor� ten� onder� ge�
gaan.�
Hiermee�eindigt�(voorlopig?)�mijn�verslag�van�
het�Rampjaar�1672�1673.�Ik�hoop�dat�plaatselijke�
onderzoekers� hierin� een� aanzet� zullen� vinden�
om� voor� hun� woonplaats� nog� meer� onderzoek�
te� doen.� Notariële� archieven� zullen� misschien�
nog� nieuwe� vondsten� opleveren.� Aanvankelijk�
dacht�ik�dat�er�over�de�dorpen�in�het�Gooi�nau�
welijks�iets�te�vinden�was,�totdat�ik�de�notariële�
archieven� van� Naarden� aanboorde.� Voor� Eem�
land� zou� in� de� notariële� archieven� van� Amers�
foort�gekeken�kunnen�worden,�voor�Muiden�en�
Weesp�in�Amsterdam.�Ook�de�archieven�van�de�
kerkenraden�en�die�van�de�dorpsgerechten�kun�
nen� nog� nieuwe� informatie� opleveren.� De� ar�
chieven� van� de� heerlijkheden� (Loosdrecht� en�
Kronenburg)� heb� ik� niet� gezien.� Wellicht� is� er�
ook� nog� van� alles� te� vinden� in� het� Utrechts� Ar�
chief�en�het�Nationaal�Archief,�waar�ik�geen�on�
derzoek�gedaan�heb.�Een�uitdaging�voor�lokale�
onderzoekers?�
�
Bronnen�
�
Archieven�
�
Streekarchief�Gooi�en�Vechtstreek,�Hilversum:�
archief�dorpsbestuur�Ankeveen;�archief�
dorpsbestuur�Kortenhoef,�archief�dorpsbe�
stuur�Loosdrecht;�DTB�Ankeveen,�Loosdrecht,�
Nederhorst�den�Berg,�s�Graveland.�
Stads��en�streekarchief�Naarden:�Oud�notarieel�
archief�Naarden;�DTB�Naarden.�
Streekarchief�Eemland:�archief�Gerechtsbestuur�
Baarn�en�Ter�Eem;�archief�Gecommitteerde�
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Geërfden�van�Eemnes�Buitendijks;�archief�
stadsbestuur�Amersfoort�1300�1810.�
Gelders�Archief:�archief�van�de�heren�en�graven�
van�Culemborg,�archief�van�Georg�Friedrich�
van�Waldeck,�militaire�zaken.�
Stadsarchief�Amsterdam,�Archief�van�de�burge�
meesters,�missiven�aan�de�burgemeesters,�nr�
66�en�67�(stukken�betre�ende�het�leger);�ar�
chief�van�de�classis�van�Amsterdam�(acta).�
Historisch�Archief�Amstel�Gooi�en�Vecht,�archief�
s�Gravelandse�polder�(archief�van�het�college�
van�hoofdingelanden).�
�
Gedrukte�contemporaine�bronnen�
�
Abraham�van�Bemmel,�Beschryving�van�de�stad�
Amersfoort,�Derzelver�regeeringsform,�Bur�
gerye�en�Gilden,�Jaarmarkten,�Handel�en�Nego�
tie,�Vryheid�en�Grondgebied; ,�Utrecht�1760.�
Everard�Booth,�Dagelijksche�Aanteekeningen�
Gedurende�het�Verblijf�der�Franschen�tot�
Utrecht,�in�1672�en�1673�gehouden.�In:�Berich�
ten�van�het�Historisch�Genootschap,�gevestigd�
te�Utrecht.�Zesde�deel,�tweede�stuk,�tweede�se�
rie.�Eerste�deel,�tweede�stuk,�Utrecht�1857.�
Lambert�van�den�Bosch,�Toneel�des�Oorlogs,�Op�
gerecht�in�de�Verenigde�Nederlanden ,�Am�
sterdam�1675.�
Campagne�de�Hollande,�en�MDCLXXII,�sous�les�
ordres�de�Mr.�le�Duc�de�Luxembourg�,....�Recueil�
copié�sur�les�originaux�au�depôt�de�la�guerre�de�
la�cour�de�France,�Den�Haag�1759�(o.a.�brief�
wisseling�van�Luxembourg).�
Copye�,�Examinatie�gedaen�op�den�16�October�
1673,�by�mr.�Joan�Gansneb,�genaemt�Tengna�
gel,�Advocaet�Fiscael�over�het�quartier�van�sijn�
Excellentie�den�Heere�Grave�van�Waldeck,�ten�
overstaen�van�de�ondergeschreven�Gecommit�
teerde�O�cieren�van�het�Guarnisoen�der�Stadt�
Naerden,�aen�den�persoon�van�Karel�de�la�Lan�
de,�jegenwoordigh�gedetineerde�binnen�de�
voorsz�Stadt�Naerden,�zonder�plaats�1673.�
Correspondentie�van�Willem�III�en�van�Hans�Wil�
lem�Bentinck�eersten�graaf�van�Portland.�
Tweede�gedeelte,�deel�1.�Uitgegeven�door�N.�
Japikse,�Den�Haag�1932.�
Tobias�van�Domselaer,�Het�ontroerde�Neder�
�

landt�door�de�wapenen�des�Konings�van�Vrank�
rijk.�2�delen,�Amsterdam�1674�en�1676.�
Een�dagboek�uit�het�rampjaar�1672.�Medege�
deeld�door�J.F.�Gebhard�Jr.�In:�BMGH�1885.�
Jan�Claes�ten�Hooven,�Historisch�Verhael�van�de�
Fransche�Tyrannye�gepleegd�in�de�Dorpen�van�
Loenen,�Loosdrecht�enz.�
Legerpraetje�tusschen�ses�Persoonen,�Jaap�Soet,�
Klaes�Swaer�Hooft�en�Jan�Goet�Hart,�Zijnde�drie�
Boeren;�met�Keesje�Maet�en�Broer�Jochem,�va�
rende�Luyden,�met�een�Bode,�Over�den�
toestant�van�ons�Ruyters�en�Soldaten,�zonder�
plaats�1672.�
Memorie�of�Verhael�Streckende�tot�verdedigingh�
van�Philippes�de�Procé,�Heer�Du�Pas,�voor�desen�
Commandant�te�Naerden,�zonder�plaats�1674.�
Nieuwe�Spiegel�der�Jeugd�Of�Franse�Tiranny,�
Haerlem�1762.�
Recueil�de�lettres�pour�servir�à�l'éclaircissement�
à�l'Histoire�militaire�du�regne�de�Louis�XIV.�
Deel�1,�Den�Haag�1760.�
Andries�Schoemaker,�Beschrijving�van�het�Stigt�
van�Utrecht�derselver�Steeden,�dorpen�en�Ge�
hugten,�zonder�plaats�1733.�
Petrus�Valkenier,�t�Verwerd�Europa.�Amster�
dam,�1675.�
Abraham�van�Wicquefort,�Historisch�Verhael�van�
de�Fransche�Tyrannye,�Gepleegt�in�de�Dorpen�
van�Loenen,�Loosdrecht,�Waverveen,�Botshol,�
Abkoude,�Nichtevecht�etc.,�Amsterdam�1674.�
Abraham�van�Wicquefort,�Journael�of�dagelijck�
sch�Verhael�van�de�handel�der�Franschen�in�de�
Steden�van�Uytrecht�en�Woerden,�sedert�hun�
koomst�daer�binnen,�tot�aan�hun�Vertrek,�Am�
sterdam�1674.�
�
Noten�
�

1.� Brief� Johan� Maurits� van� 30� september� 1672� aan�
stadsbestuur� Amsterdam.� Stadsarchief� Amster�
dam,� Archief� van� de� burgemeesters,� missiven� aan�
burgemeesters,� Prins� Johan� Maurits� van� Nassau�
1657�1675.�
2.� Idem,�18�november�1672.�
3.� Luxembourg�aan�Louvois,�24�juli�1672.�
4.� Oud�notarieel�archief�Naarden,�archief�notaris�Cor�
nelis�Brouwer,�akte�28�08�1672.�
5.� Du�Pas�aan�Luxembourg,�20�oktober�1672.�
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6.�
7.�
8.�
9.�

Vauban�aan�Louvois,�26�augustus�1672.�
Luxembourg�aan�Louvois,�21�oktober�1672.�
Le�Duc�(zoon�van�Condé)�aan�Louvois,�9�mei�1673.�
Correspondentie� van� Willem� III� en� Hans� Willem�
Bentinck,�p.�94�95.�
10.�Johan� Maurits� aan� stadsbestuur� Amsterdam,� 10�
oktober�1672.�
11.� Oud�notarieel�archief�Naarden,�archief�notaris�Cor�
nelis�Brouwer,�akten�10�04�en�16�04�1673.�Van�den�
Bosch�schrijft�(p.�106)�dat�de�overvallers�van�Belle�
garde�uit�de�compagnie�van�kapitein�Witsens�broer�
kwamen,� dus� dat� die� gevangenneming� zeker� be�
doeld�was�om�tot�een�uitruil�te�komen.�
12.� Louvois�aan�Luxembourg,�18�september�1673.�
13.� Du�Pas�heeft�zijn�versie�van�de�val�van�Naarden�op�
schrift�laten�stellen:�Memorie�of�Verhael�Streckende�
tot� verdedigingh� van� Philippes� de� Procé,� Heer� Du�
Pas,� voor� desen� Commandant� te� Naerden,� zonder�
plaats�1674.�Het�is�onduidelijk�waarom�Du�Pas,�ge�
zien� de� beschuldigingen,� niet� ter� dood� is� veroor�
deeld.� Louvois� schreef� op� 18� november� 1673� dat�
dit� de� enig� mogelijke� straf� zou� zijn� geweest.� Zou�
men�in�Frankrijk�toch�Luxembourg�hebben�aange�
keken�op�de�val�van�Naarden?�
14.�Zie� Gelders� archief,� Archief� heerlijkheid� Culem�
borg,� stukken� betre�ende� de� verrader� Carel� de� la�
Lande�
15.� Voor� Overmeer:� Booth� 26� en� 29� oktober� 1672.�
Luxembourg�aan�Louvois,�8�en�10�november�1672.�
16.�Luxembourg�aan�Louvois,�16�mei�1673.�
17.� A.� Schoemaker,� Beschrijving� van� het� Stigt� van�
Utrecht� derselver� Steeden,� dorpen� en� Gehugten,�
zonder�plaats�1733.�
18.�Gelders� archief,� Stockheim� aan� Waldeck,� 27� juni�
1673.�
19.�Stouppa�aan�Louvois,�22�februari�1673.�
20.�Abraham�van�Wicquefort,�De�Fransche�Tyrannye,�p.�
144�145.�
21.� Zie�noot�18�
22.�Wicquefort�,�De�Fransche�Tyrannye,�p.�132.�Lambert�
van�den�Bosch,�Tooneel�des�Oorlogs,�derde�boek,�p.�
68.�
23.�Luxembourg�aan�Louvois,�23�september�1672�
24.�Gérard�Derks�en�Mieke�Heurneman,�Soest�in�de�ze�
ventiende�en�achttiende�eeuw,�p.�82�84.�
25.�Van�Bemmel,�deel�II,�blz.�970.�
26.�E.� Heupers,� Soest� onder� de� sauvegardes,� p.� 21.� Ar�
chief� Eemland,� archief� stadsbestuur� Amersfoort�
1300�1810.�
27.�J.� Heydanus,� Wanneer� is� de� mond� van� het� Naar�
dermeer�gestopt?,�in:�BMHG,�1877,�p.�307.�
28.�Van�den�Bosch,�p.�112�en�224.�Dagboek�Booth,�11�fe�
bruari�1673.�
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29.�Stadsarchief� Amsterdam,� archief� van� de� burge�
meesters,� brieven� van� Johan� Maurits� 12� juli� en� 30�
oktober�1672.�
30.�Luxembourg�aan�Louvois,�16�en�22�augustus,�6�sep�
tember�1672.�
31.� Johan�Maurits�aan�stadsbestuur�Amsterdam,�3�fe�
bruari�1673.�
32.�Zondergeld,� Geschiedenis� van� Weesp,� p.� 65;� Zon�
dergeld,� Een� kwestie� van� goed� bestuur,� p.� 53� en�
102.�
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Stichting Tussen Vecht en Eem

Verslag Open Dag TVE

Verslag�van�de�Open�Dag�van�TVE�op�4�
oktober�2014�

�
Ook�dit�jaar�waren�de�weergoden�de�Open�Dag�
van� TVE� gunstig� gezind.� Er� scheen� een� warme�
herfstzon,� waardoor� buiten� geluncht� kon� wor�
den�en�de�excursies�nog�meer�de�sfeer�van�een�
schoolreisje� kregen.� Thema� was� de� Eerste� We�
reldoorlog�en�de�sociaal��economische�gevolgen�
voor� het� neutraal� gebleven� Nederland,� in� het�
bijzonder� in� het� gebied� tussen� Vecht� en� Eem.�
Zesenzestig�belangstellenden�verzamelden�zich�
zaterdag�4�oktober�in�de�artillerieloods�van�Fort�
Werk� IV� waar� de� Historische� Kring� Bussum� hen�
in� samenwerking� met� het� Vesting� Museum�
Naarden� met� ko�e� ontving.� Na� een� kort� wel�
komstwoord�van�TVE�voorzitter�Jan�Vollers,�die�
meldde�dat�René�Ros�zijn�lezing�over�de�Stelling�
Amsterdam�door�familieomstandigheden�helaas�
niet� kon� houden,� opende� burgemeester� Heij�
man�van�Bussum�de�Open�Dag.�
Heijman�meende�dat�door�de�neutraliteit�van�
Nederland� in� de� Eerste� Wereldoorlog� dat� con�
ßict�pas�recent�in�ons�land�is�ontdekt�en�hij�ver�
wachtte�dat�die�belangstelling�zal�toenemen.�Al�
was�het�maar�doordat�de�Tweede�Wereldoorlog�
al� zo� uitvoerig� is� beschreven.� Wijzend� op� de�
actualiteit,�de�ramp�met�de�MH17�en�de�chaos�in�

�

�

het� Midden�Oosten,� merkte� hij� op� dat� we� in�
turbulente� tijden� leven� en� we� in� een� situatie�
terecht� zijn� gekomen,� die� we� een� jaar� geleden�
niet�voor�mogelijk�hadden�gehouden.�In�die�zin�
is�de�toestand�volledig�anders�dan�in�1914,�toen�
Nederland� nog� buiten� een� wereldbrand� kon�
blijven.�
�
De�Britse�zeeblokkade�
Tijd� voor� de� lezing� van� Hans� Andriessen.� Deze�
haakte�in�op�de�woorden�van�de�burgemeester�
en�zei�ervan�overtuigd�te�zijn�dat�er�nu�sprake�is�
van� een� oorlog� met� IS� en� dat� die� nog� jaren� zal�
duren.� Vervolgens� nam� hij� zijn� gehoor� mee� in�
een�boeiende�verhandeling�over�de�wijze�waar�
op�het�neutrale,�van�handel/scheepvaart�a�an�
kelijke� Nederland� klem� kwam� te� zitten� tussen�
de� strijdende� grootmachten:� Groot�Brittannië,�
Duitsland�en�later�de�Verenigde�Staten.�De�Brit�
se� zeeblokkade� van� Duitsland� leidde� ertoe� dat�
de� Noordzee� door� Londen� tot� oorlogszone�
werd� verklaard,� waar� Nederlandse� koopvaardij�
schepen�konden�worden�geïnspecteerd�op�con�
trabande� zoals� wapens.� Anderzijds� kondigde�
Duitsland� een� duikbootoorlog� tegen� Engeland�
af,� waardoor� Nederlandse� schepen� op� Britse�
mijnen� in� het� Kanaal� liepen� en� in� totaal� acht�
schepen�werden�getorpedeerd.�
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Londen� deed� alles� om� de� blokkade� van� Duits�
land� sluitend� te� maken,� maar� die� maatregelen�
waren�strijdig�met�het�zeerecht.�Via�de�doctrine�
van� de� eindbestemming� zagen� de� Britten� een�
mogelijkheid� hun� doel� te� bereiken.� Die� hield� in�
dat� zij� schepen� van� neutrale� landen� met� goe�
deren,� die� van� de� ene� neutrale� haven� naar� de�
andere� werden� vervoerd,� zouden� mogen� con�
troleren� op� nauwkeurig� omschreven� absolute�
contrabande� met� eindbestemming� Duitsland.�
Uiteindelijk�werd�die�lijst�van�contrabande�uitge�
breid�tot�alle�producten,�inclusief�voedsel,�waar�
door� Londen� illegaal� handelde� en� te� maken�
kreeg�met�zware�kritiek�van�de�VS,�die�toen�nog�
neutraal�waren.�
De� enigszins� verontwaardigde� toon� van� An�
driessen� over� het� Britse� optreden� maakte� plaats�
voor� enige� trots,� toen� hij� de� Nederlandse� list� uit�
eenzette� als� antwoord� op� de� doctrine� van� de�
voortgezette�reis�die�Londen�ging�hanteren�en�die�
ervan� uitging� dat� elke� lading� van� een� Nederlands�
schip� voor� Duitsland� was� bestemd.� Om� aan� deze�
inbreuk� op�de� neutraliteit�te� ontsnappen�en� toch�
goederen� naar� Duitsland� te� kunnen� vervoeren,�
richtten� reders,� op� instigatie� van� de� regering,� de�
Nederlandse� Overzeese� Trustmaatschappij� (NOT)�
op.�Niet�de�Nederlandse�regering�maar�individuele�
reders�en�kooplieden�gaven�via�de�NOT�de�garan�
tie�dat�de�door�hun�schepen�vervoerde�goederen�
niet�naar�een�vijandige�natie�zouden�worden�door�
geleverd.�Zonder�dat�de�Nederlandse�regering�dat�
officieel� kon� worden� aangerekend,� kregen� de�
Britten� hun� zin� en� kon� Duitsland� zich� tegen� de�
Nederlandse�vondst�moeilijk�verzetten.�
220�

Desondanks�was�er�sprake�van�een�voortduren�
de� verslechtering� van� de� levensomstandighe�
den� in� Nederland.� Tekorten� aan� voedsel� (90�
procent�van�het�graan�kwam�uit�de�VS),�energie�
(de�meeste�steenkool�kwam�uit�Duitsland),�prijs�
stijgingen� en� ook� relletjes� (aardappeloproer� in�
Amsterdam)� waren� het� gevolg.� De� afsluiting�
van�de�Zuiderzee�in�1932�en�inpoldering�voor�de�
verbouw�van�voedsel�waren�een�gevolg�van�de�
tekorten�in�de�Eerste�Wereldoorlog.�
�
De�Vlaamse�schrijver�René�de�Clercq�
In� de� tweede� lezing,� na� een� ko�epauze� en� de�
vertoning� van� een� fragment� uit� een� stomme�
Þlm� over� de� activiteiten� van� het� Nederlandse�
leger�tijdens�de�mobilisatie,�vertelde�Marcus�van�
der�Heide�het�verhaal�van�de�opvang�van�Belgi�
sche�vluchtelingen�in�het�Gooi�en�vooral�van�de�
ßamboyante� Vlaamse� schrijver� en� activist� René�
de�Clercq.�De�vluchtelingenstroom,�aanvankelijk�
een� miljoen� Belgen� van� wie� er�honderdduizend�
vier�jaar�in�Nederland�bleven,�kwam�op�gang�na�
de�val�van�de�vesting�Antwerpen.�Pikant�feit:�de�
eerste� vluchtelingen� waren� veertigduizend� in�
België�levende�Duitsers!�
Behoudens� veertigduizend� Belgische� militai�
ren,� die� werden� geïnterneerd,� vonden� de� bur�
gers�tijdelijk�onderdak�in�tenten�en�later�in�tien�
(in� der� haast?)� gebouwde� kampen,� dorpen�
genoemd.� Overal� werden� hulpcomités� opge�
richt.�Ook�in�Bussum�waar�Van�Dishoeck,�uitge�
ver� van� Vlaamse� schrijvers,� en� zijn� vrouw� geld�
en�goederen�inzamelden.�In�maart�1915�verhuis�
den� vele� Belgen� naar� de� dorpen� bij� Uden� en�
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Ede.� De� rest,� ongeveer� tweehonderdvijftig,�
bleef� in� door� de� gemeente� Bussum� gehuurde�
villas� wonen� en� hield� hun� cultuur� levend� met�
tentoonstellingen,�concerten�en�voordrachten.�
De�Clercq,�die�in�december�een�baan�kreeg�als�
leraar�Germaanse�talen�aan�de�Belgische�school�
in�Amsterdam,�vestigde�zich�eerst�in�Baarn�en�in�
1915� in� Bussum.� Om� een� indruk� te� krijgen� van�
persoon� en� werk� van� De� Clercq� en� van� diens�
verblijf� in� Bussum� beval� Van� der� Heide� terecht�
het�Dagboek�van�A.F.�Pieck�en�Herinneringen�aan�
René�de�Clercq� van� diens� dochter� Betsy� aan.� De�
Clercq� en� zijn� vrouw� raakten� met� het� gezin�
Pieck�bevriend�in�1915.�
De� Clercq� voerde� in� Nederland� actie� voor� de�
emancipatie� van� het� Vlaamse� volksdeel.� Hij�
richtte� onder� andere� het� literaire� tijdschrift� De�
Vlaamsche�Stem�op�en�schreef�gedichten.�Bij�de�
herdenking�in�juli�1915�van�de�Guldensporenslag�
(1302),� waarbij� een� leger� van� Franse� ridders�
werd�verslagen�door�Vlaamse�boeren�en�enkele�
ridders,�hield�hij�een�toespraak�in�het�Bosch�van�
Bredius� voor� de� Bussumsche� Vlamingen.� De�
activiteiten� van� de� steeds� radicaler� wordende�
De� Clercq� vielen� in� eigen� land� niet� goed.� Door�
een� besluit� van� koning� Albert� I� raakte� hij� zijn�
onderwijsbevoegdheid� kwijt.� Nog� problemati�
scher� werd� zijn� positie,� nadat� hij� in� 1917� zitting�
had� genomen� in� de� Raad� van� Vlaanderen,� een�
o�cieus� Vlaams� parlement,� dat� samenwerkte�
met� de� Duitsers.� In� 1918� vluchtte� hij� opnieuw�
�

naar�Bussum�en�in�1919�werd�hij�bij�verstek�we�
gens� landverraad� ter� dood� veroordeeld.� Hij�
overleed�in�1932�in�Maartensdijk.�
�
De�excursies�
Na� deze� lezing� werd� het� tijd� de� benen� te� strek�
ken�en�van�de�lunch�te�genieten.�Overigens�niet�
nadat�een�enthousiaste�Nanny�Blank,�sinds�2000�
beheerder�van�Fort�Werk�IV,�een�rondleiding�had�
gegeven� door� het� gerestaureerde� fort� dat� tus�
sen� 1868� en� 1870� werd� gebouwd� als� onderdeel�
van� het� Offensief� van� Naarden� en� de� Nieuwe�
Hollandse� Waterlinie.� Het� fort� maakte� deel� uit�
van�een�serie�van�vijf,�maar�is�nooit�gebruikt.�
Na� de� lunch� verdeelden� de� aanwezigen� zich�
over� de� vier� excursies.� Een� groep� vertrok� naar�
het� Nederlands� Vestingmuseum,� een� andere�
groep�bezocht�per�boot�het�Fort�Ronduit�aldaar,�
een�derde�bezocht�per�fiets�de�andere�Fortwer�
ken,�of�wat�daar�nog�van�te�zien�is,�en�een�bun�
ker� in� de� Franse� Kamp.� Degenen� die� daarvoor�
een�busrit�over�hadden,�gingen�naar�het�nieuwe�
Museum� Doorn� dat� deel� uitmaakt� van� Huize�
Doorn�waar�de�Duitse�keizer�Wilhelm�II�zijn�leven�
na�de�Eerste�Wereldoorlog�in�ballingschap�sleet.�
Na� de� excursies� konden� de� deelnemers� onder�
het�genot�van�een�drankje�en�een�hapje�terugkij�
ken�op�een�zonnige,�gezellige�en�leerzame�dag.�
Joris�Cammelbeeck�
�

Fotos:�Iny�Hoogendijk�Vranken�en�Jan�Siebenga.�
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Het lezen waard

Boekbesprekingen
Groeten uit Hilversum

�

Iedereen� kent� wel� de� boekjes� over� een� groot�
aantal� plaatsen� in� Nederland� in� oude� ansich�
ten,� uitgegeven� door� de� Europese� Bibliotheek�
in�Zaltbommel.�Dat�over�Hilversum�verscheen�in�
1968� en� was� samengesteld/geschreven� door� G.�
van�Bokhorst.�
Wat� nu� voor� me� ligt,� is� ook� een� beeld� van�
Hilversum� in� oude� ansichten,� maar� daarmee�
houdt� de� gelijkenis� op.� Alleen� al� het� formaat,�
zowel� de� omvang� als� de� dikte,� is� van� een� heel�
andere� orde.� Dit� hoort� op� de� ko�etafel� thuis�
(en�dan�liefst�een�ßinke).�
Ook� de� opzet� is� anders.� De� samensteller,�
Iwan� Nagel,� focust� de� aandacht� op� Hilversum�
rond� 1900� en� put� daarvoor� alleen� uit� de� verza�
meling�ansichtkaarten�van�Eddy�Sülzle.�Nu�is�dat�
geen� echte� beperking,� want� die� verzameling�
telt�ruim�8000�kaarten.�
Het�is�mooi�meegenomen�dat�kort�voor�1900�
de� eerste� ansichtkaarten� verschenen.� Ze� wer�
den� direct� al� verzamelobject.� Opvallend� is� de�
hoge� kwaliteit� van� de� meeste� a�eeldingen.�
Ook�bij�sterk�uitvergroten�(dat�op�verschillende�
paginas� van� dit� boek� gebeurd� is)� is� het� beeld�
heel�helder�gebleven.�
Onder�de�a�eeldingen�staat�de�nodige�infor�
matie.� Hierin� staat� niet� alleen� beschreven� waar�
de� foto� genomen� is,� maar� wordt� ook� achter�
grondinformatie� over� het� afgebeelde� gegeven.�
Iwan� Nagel� heeft� daarvoor� veel� gebruik� ge�
maakt� van� bronnenmateriaal� dat� Albertus� Perk�
hem�verschaft�heeft.�Meer�informatie�komt�van�
Ed� van� Mensch,� die� een� inleiding� schreef� over�
Hilversum� rond� 1900.� Hij� vertelt� dat� Hilversum�
rond� 1900� in� een� stroomversnelling� terecht�
kwam:� van� een� dorp� naar� een� kleine� stad.� Een�
industriedorp�(waar�de�tapijtnijverheid�een�gro�
te� rol� speelde)� werd� een� forensenplaats� met�
villaparken,� winkelstraten� en� arbeiderswijken.�
Rond� 1900� overvleugelde� het� nieuwe� Hilver�
sum�het�oude.�Dit�nieuwe�dorp�werd�veelvul�
dig� op� fotos,� en� die� weer� op� ansichtkaarten,�
vastgelegd.� Wat� we� zien,� is� altijd� een� selectie,�
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want�minder�fotogenieke�straten,�gebouwen�en�
wijken�kwamen�niet�aan�bod.�
Het� aanzicht� van� Hilversum� veranderde� dus�
rond� 1900� sterk.� Een� eeuw� later� is� dat� nieuwe�
aanzicht� alweer� voor� een� groot� deel� verdwe�
nen.�Vooral�het�centrum�is�onherkenbaar�veran�
derd.� Ook� oudere� Hilversummers� zullen� grote�
moeite� hebben� om� bepaalde� fotos� thuis� te�
brengen.� Het� is� dan� ook� uitermate� handig� dat�
achterin� het� boek� een� plattegrond� van� Hilver�
sum� anno� 1905� is� opgenomen,� waarop� staat�
aangegeven� waar� de� fotos� genomen� zijn� en� in�
welke�richting.�
De� fotos� zijn� verdeeld� over� een� viertal� (of�
eigenlijk� vijf)� routes.� De� routes� starten� alle� vier�
op� de� Kerkbrink:� naar� het� zuiden� (richting� ha�
ven),� naar� het� noorden� (richting� Groest),� naar�
het� westen� (langs� de� s�Gravelandseweg)� en�
naar�het�oosten�(richting�Soestdijkerstraatweg).�
Naast� deze� routes� komt� ook� de� Stationsbuurt�
aan� bod.� Met� name� de� straten� langs� deze� rou�
tes�worden�bijzonder�goed�gereconstrueerd.�
Zoals� al� vermeld,� leveren� de� bijschriften� veel�
gedetailleerde� informatie.� Opvallend� is,� hoe�
vaak� het� woord� gesloopt� hierin� wordt� ge�
bruikt.�Op�de�fotos�valt�de�geringe�hoeveelheid�
verkeer�in�het�centrum�van�Hilversum�op.�Som�
mige� straten� zien� er� angstig� verlaten� uit,� alsof�
de�bom�is�gevallen�of�de�pest�is�uitgebroken.�In�

TVE�32e�jrg.�2014�

Laatst�gewijzigd:�21�11�2014�Versie:�1e�proef�

andere�zien�we�geen�voortsnellende�voorbijgan�
gers,�maar�zorgvuldig�poserende�bewoners.�Dat�
heeft�alles�te�maken�met�de�stand�van�de�tech�
niek� in� een� groot� deel� van� de� negentiende�
eeuw.�Het�gebruik�van�glasplaten�maakte�lange�
belichtingstijden� noodzakelijk.� Bewegende� ob�
jecten� konden� niet� scherp� worden� vastgelegd.�
Uitzonderlijk� is� dan� ook� de� foto� van� de� Kerk�
straat�uit�ca.�1890,�waarop�we�bijna�alle�passan�
ten�op�de�rug�zien.�
Het� boek,� dat� zeker� iedereen� die� Hilversum�
kent,� zal� aanspreken,� geeft� een� beeld� van� een�
verstild�Hilversum�van�rond�1900.�De�plaats�was�
volop� in� beweging,� maar� voor� de� fotograaf�
moest�men�noodgedwongen�blijven�staan.�
�
Hans�Mous�
�
300� Groeten� uit� Hilversum.� Een� beeldverslag� van�
Hilversum� rond� 1900.� Samengesteld� door� Iwan�
Nagel,� Hilversum� 2014,� ISBN� 978�90�8704�425�1.�
Prijs��35.�
�
�

hebben� gekregen.� Vaak� is� dat� een� horecabe�
stemming,�maar�ook�tandartsen,�advocatenkan�
toren,� fysiotherapeuten� en� kinderdagverblijven�
hebben� er� onderdak� gevonden.� In� een� enkel�
geval� vestigde� zich� er,� zoals� in� Arnhem,� een�
boekhandel� naar� analogie� van� voormalige� ker�
ken�in�Zwolle�en�Maastricht�die�zich�daardoor�in�
een� nieuwe� centraal� in� de� stad� gelegen� en� mo�
numentale�boekwinkel�mogen�verheugen.�
Leegstand,� sloop� of� hergebruik� van� vele� ker�
ken�lijkt�de�eerste�aankondiging�van�diepgaande�
maatschappelijke� veranderingen� te� zijn� ge�
weest.� Na� de� secularisering� van� de� maatschap�
pij�in�de�jaren�zestig,�de�ontkerkelijking,�volgde�
in� de� jaren� tachtig� en� negentig� de� onttovering�
van�de�staat.�Door�deregulering�en�liberalisering�
kwamen� gebouwen� leeg� te� staan� die� in� steden�
en�dorpen�ooit�symbolen�waren�van�voorzienin�
gen� ten� algemene� nutte,� ofwel� de� publieke�
zaak:�de�postkantoren.�Later�kwamen�daar�ook�
kazernes,� ziekenhuizen� en� stations� aan� onren�
dabele� spoorlijnen� bij.� Veel� ging� verloren,� door�
onverschilligheid,� kortzichtigheid,� geldgebrek�
of�juist�door�winzucht.�Of�simpelweg�de�opvat�
ting�dat�nieuw�beter�is�dan�oud.�

Er is een tweede leven voor
het postkantoor
�
Gebouwen� symboliseren� de� prioriteiten� en� dus�
de� machtsverhoudingen� in� onze� samenleving.�
Een�mooi�voorbeeld�is�de�sluiting�en�vervolgens�
de� sloop� of� steeds� vaker� het� hergebruik� van�
postkantoren� in� het� afgelopen� decennium.� Het�
boek� Herbestemming� van� postkantoren.� Een�
tweede� leven� voor� de� burchten� van� de� post� be�
steedt� vooral� aandacht� aan� het� proces� dat� tot�
hergebruik�heeft�geleid�en�het�tweede�leven�dat�
postkantoren� daardoor� hebben� gekregen.� De�
auteurs,� Koos� Havelaar� en� Annette� Wiesman,�
schreven� voor� nai010� Uitgevers� een� buitenge�
woon� informatief� en� enthousiasmerend� boek�
over�dit�thema.�
Havelaar�en�Wiesman�laten�zien�dat�postkan�
toren,�zowel�uit�de�negentiende�als�uit�de�twin�
tigste� eeuw,� uiteenlopende� bestemmingen�
�
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Uit� het� boek� Herbestemming� van� postkantoren�
blijkt� dat� nogal� wat� oude� gebouwen� de� tijd�
geest� hebben� weten� te� overleven.� Zij� werden�
gespaard�door�initiatieven�van�burgers�die�dom�
weg� aan� hun� postkantoor� waren� gehecht� en�
niet�wilden�accepteren�dat�een�kapstok�van�hun�
persoonlijke�en�ook�collectieve�geheugen�zicht�
baar� zou� verdwijnen.� Want� wie� heeft� er� geen�
herinnering� aan� die� gekochte� postzegels� voor�
een� brief� of� kaart� aan� familielid,� vriend(in)� of�
geliefde?� Aan� het� versturen� van� een� pakje� na�
ongeduldig�in�(altijd!)�de�langzame�rij�te�hebben�
gestaan.� Of� aan� het� posten� van� een� brief� per�
expresse,� het� storten� op� of� opnemen� van� geld�
van� een� rekening� van� de� Postcheque�� en� Giro�
dienst.� Of� op� zn� minst� de� herinnering� aan� een�
indrukwekkende� ruimte,� koel� in� de� zomer� en�
relatief�warm�in�de�winter.�
De� auteurs� merken� op� dat� negentiende�
eeuwse�postkantoren�en�kerken�veel�met�elkaar�
gemeen� hebben.� Het� valt� inderdaad� op� dat�
sommige� postkantoren� in� hun� vormgeving� ver�
wijzen� naar� kerkarchitectuur.� Dat� geldt� ook�
voor�stations�uit�die�eeuw,�waarvan�Amsterdam�
CS�wel�het�beste�voorbeeld�is.�
De�auteurs� gaan�uitvoerig�in�op�alle�aspecten�
van�hergebruik,�nadat�zij�hebben�vastgesteld�dat�
er�nog�geen�boek�over�dit�onderwerp�is�geschre�
ven.�Van�die�taak�hebben�zij�zich�uitstekend�ge�
kweten.� Al� was� het� maar� doordat� zij� zich� niet�
beperken� tot� technische� en� esthetische� vragen�
rond� hergebruik,� maar� de� context� schetsen�
waarbinnen�de�trend�naar�nieuwbouw�kenterde�
en�hergebruik�een�optie�werd.�Draaipunt�was�de�
bankencrisis�van�2008�die�nog�steeds�voortduurt�
en�waardoor�het�moeilijk�is�geld�voor�investerin�
gen�in�onroerend�goed�los�te�krijgen.�
Ondanks� aanvankelijke� hindernissen� en� pro�
blemen� is� het� enthousiasme� voor� hergebruik�
sterk�gegroeid.�Gemeenten�faciliteren�in�toene�
mende� mate� herbestemmingsprocessen� en� de�
vastgoedsector� maakt� noodgedwongen� een�
draai.�Getaxeerd�wordt�dat�in�plaats�van�10�pro�
cent�van�de�oude�leegstaande�gebouwen�er�nu�
50�procent�kan�worden�herbestemd.�
Intussen�heeft�PostNL�landelijk�2600�zogehe�
ten� servicepunten,� vaak� in� winkels,� en� is� het�
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postbedrijf� in� zekere� zin� terug� bij� af.� In� de� ne�
gentiende� eeuw� was� de� directeur� een� soort�
zelfstandige�die�een�postkantoor�aan�huis�hield.�
Met�dat�verschil�dat�het�postbedrijf�toen�aan�de�
vooravond� stond� van� een� ongekende� groei� en�
nu� de� brievenpost� afneemt� en� de� pakketpost�
ook� door� andere� ondernemingen� mag� worden�
verzorgd,�nadat�er�onder�druk�van�de�Europese�
Unie�een�einde�kwam�aan�het�monopolie�van�de�
PPT.�De�rol�van�het�rijk�is�uitgespeeld.�
Dat�was�in�de�liberale�negentiende�eeuw�wel�
anders.� Het� op� grote� schaal� bouwen� van� post�
kantoren�kwam�op�gang�na�het�van�kracht�wor�
den�van�de�nieuwe�Postwet�van�1850�die�formu�
leerde:� In�elke�gemeente�van�het�Rijk�wordt�ach�
tereenvolgende� en� zoodra� de� omstandigheden�
dit�toelaten,�eene�gelegenheid�tot�het�ontvangen�
en� verzenden� van� brieven� met� de� post� geopend.�
Tussen�1850�en�1870�steeg�het�aantal�postkanto�
ren,� meestal� in� bestaande� gebouwen,� van� 96�
naar� 138� en� de� hulppostkantoren� van� 253� naar�
647.� Er� werd� een� nieuw� postkantoor� gebouwd�
in�1854,�in�Amsterdam�aan�de�Nieuwezijds�Voor�
burgwal.�
Om� tegemoet� te� komen� aan� de� speciÞeke�
eisen�waaraan�een�postkantoor�moest�voldoen,�
werd� besloten� op� rijkskosten� postkantoren� te�
bouwen� die� zouden� worden� ontworpen� door�
een� speciaal� aangestelde� rijksbouwmeester.�
Vanaf�1882�was�dat�architect�C.H.�Peters,�in�1892�
kwam� daar� een� tweede� architect� bij,� D.E.C.�
Knuttel.� Nederland� werd� opgedeeld� in� twee�
postdistricten:�Peters�bouwde�boven�en�Knuttel�
beneden� de� grote� rivieren.� Omdat� ieder� post�
kantoor� apart� werd� ontworpen,� werd� begin�
twintigste� eeuw� besloten� tot� enige� standaardi�
sering.� Hiervan� kwam� niet� al� teveel� terecht,�
doordat� op� de� bouw� van� postkantoren� fors�
werd�bezuinigd.�
In� de� jaren� twintig� kregen� alleen� Utrecht� en�
Rotterdam� een�groot� nieuw� postkantoor.� Door�
de�crisis�van�de�jaren�dertig,�de�Tweede�Wereld�
oorlog�en�de�schaarste�aan�middelen�in�de�jaren�
vijftig� kwam� pas� in� de� jaren� zestig� nieuwbouw�
tot� stand� en� werden� particuliere� architecten�
aangetrokken� die� werkten� volgens� een� speci�
Þek� programma� van� eisen.� Om� redenen� van�
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e�ciency� werd� vanaf� 1971� de� bouw� van� post�
kantoren� door� de� centrale� Afdeling� Gebouwen�
van�de�PPT�weer�anders�georganiseerd�en�vanaf�
1984� werden� de� criteria� verder� aangescherpt.�
Een� laatste� poging� in� 1993� de� postkantoren� te�
revitaliseren� via� gelijkschakeling� van� het� interi�
eur,� waarbij� vele� historische� interieurs� sneuve�
len,� liep� uiteindelijk� uit� op� het� besluit� in� 2008�
Postkantoren�BV�op�te�he�en�en�alle�zelfstandi�
ge�postkantoren�te�sluiten.�
Hoe�actueel�de�kwestie�van�leegstaande�post�
kantoren� is,� bewijst� onder� meer� het� geval� Bus�
sum.�Het�gebouw�staat�sinds�2010�leeg.�Omdat�
Naarden,� Bussum� en� Muiden� in� 2016� worden�
samengevoegd,� heeft� GroenLinks� in� Naarden�
gesuggereerd� het� gebouw� geschikt� te� maken�
als� gemeentehuis� van� de� nieuwe� gemeente.�
Andere�politieke�partijen�voelen�daar�(nog)�niet�
voor.� Bussum� herbergt� met� het� postkantoor�
een� mooi� voorbeeld� van� een� jaren� dertig� ge�
bouw�dat�werd�ontworpen�door�Joop�Crouwel,�
die�ook�het�prachtige�postkantoor�aan�de�Neu�
de� in� Utrecht� ontwierp� evenals� het� hoofdpost�

kantoor� van� Haarlem� dat� inmiddels� wel� stads�
kantoor�is�geworden.�Wie�weet�kunnen�betrok�
ken� inwoners� van� Bussum� en� Naarden� daar�
inspiratie�uit�putten,�politieke�partijen�op�ande�
re�gedachten�brengen�en�zo�het�gebouw�aan�de�
Huizerweg�een�tweede�leven�geven.�
�
Joris�Cammelbeeck�
�
Koos�Havelaar�en�Annette�Wiesman,�Herbestem�
ming� van� postkantoren.� Een� tweede� leven� voor�
de�burchten�van�de�post,�Rotterdam�2013,�nai010�
Uitgevers,�ISBN�978�94�6208�056�0.�Prijs��29,50.�

Agenda
Lezingen�
�
januari�
�
22�
HK�Baerne��lezing�over�Lage�Vuursche�door�Frits�
Booy�
Het�Brandpunt,�Oude�Utrechtseweg�4a,�aanvang�
20.00�uur,�zaal�open�19.30�uur.�
�
27�
HHK�Albertus�Perk�organiseert�een�ledenavond�over�
het�archief�Ben�Veen�naar�aanleiding�van�de�over�
dracht�van�diens�archief�aan�het�Streekarchief�Gooi�en�
Vechtstreek�te�Hilversum.�Sprekers�Ben�Veen,�Karin�
Abrahamse�en�Ed�van�Mensch.�
Plaats:�gebouw�De�Akker,�Melkpad�14c,�naast�de�
Oud�Katholieke�kerk,�aanvang�20.00�uur,�zaal�open�
19.30�uur�

�

�
februari�
�
12�
HK�Baerne��visuele�presentatie�
Het�Brandpunt,�Oude�Utrechtseweg�4a,�aanvang�
14.00�uur.�
�
19�
HK�Weesp�organiseert�een�historische�Weesp�quiz�on�
der�leiding�van�Cees�Pfei�er�en�Auke�Lemstra.�
Plaats:�Het�Lichthuis,�Waagplein�10�Weesp,�aanvang�
20.00�uur,�zaal�open�19.30�uur.�
�
24�
HK�Baerne��visuele�presentatie�
Het�Brandpunt,�Oude�Utrechtseweg�4a,�aanvang�
20.00�uur,�zaal�open�19.30�uur.�
�
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24�
HHK�Albertus�Perk�organiseert�een�ledenavond�met�
als�spreker�Pieter�Goderie�over�
Dr.�J.F.�van�Hengel�(1811�1892),�huisarts�te�Hilversum�
van�1838�1876.�
Plaats:�gebouw�De�Akker,�Melkpad�14c,�naast�de�Oud�
Katholieke�kerk,�aanvang�20.00�uur,�zaal�open�19.30�uur�
�
maart�
�
19�
HK�Weesp�heeft�haar�Algemene�Ledenvergadering�
met�aansluitend�een�lezing�door�Auke�Lemstra�over�
Weesp�en�het�mysterie�van�de�verdwenen�bruggen.�
Plaats:�Het�Lichthuis,�Waagplein�10�Weesp,�aanvang�
19.30�uur.�
�
april�
�
23�
HK�Baerne��lezing�
Het�Brandpunt,�Oude�Utrechtseweg�4a,�aanvang�
20.00�uur,�zaal�open�19.30�uur.�
HK�Weesp�met�een�Amsterdamse�avond.�Plaats:�Het�
Lichthuis,�Waagplein�10�Weesp,�aanvang�20.00�uur,�
zaal�open�19.30�uur.�
�
�
Tentoonstellingen�
�
Historische�Kring�Baerne�
Hoofdstraat�1A,�3741�AC�Baarn�
Expositie�Baarn�spoort.....al�140�jaar.�
Tot�medio�februari�2015,�woe�van�14.00�16.00�uur�en�
za�van�11.00�13.00�uur.�

mens�over�de�opkomst�van�de�zoogdieren,�met�als�
hoogtepunt�van�hun�ontwikkeling�het�verschijnen�van�
de�mens.�Permanente�expositie�Goois�Verleden.�Hier�
komen�onder�de�naam�Goois�Verleden�de�geolo�
gische,�paleontologische,�archeologische�en�land�
schappelijke�facetten�van�het�Gooi�aan�bod.�Di�t/m�zo�
13.00�16.30�uur.�Elke�derde�zondag�van�de�maand�is�er�
een�lezing�van�14.00�15.00�uur.�

Raadhuis�Dudok�Hilversum�en�Dudok�Dependance�
Dudokpark�1,�Hilversum�
Rondleiding�door�het�interieur�van�het�Rijksmonu�
ment�en�tentoonstelling�over�het�leven�en�werk�van�
W.M.�Dudok�(1884�1974).�Na�aßoop�torenbeklimming�
bij�goed�weer.�Vr�en�zo�om�13.30�uur.�

Huizen:�iedere�tweede�zaterdag�van�de�maand�door�
het�authentieke�dorp.�
Aanvang�14.00�uur�bij�het�Huizer�Museum�Schouten�
huis,�Achterbaan�82.�
Naarden:�Vereniging�Vestingstad�Naarden�organiseert�
iedere�derde�zondag�van�de�maand�een�stadswande�
ling�in�en�om�de�vesting.�Aanvang�12.30�uur�bij�de�
Utrechtse�Poort,�Ruysdaelplein.�
�
Astrid�Becker�

Geologisch�Museum�Hoßand�
Hilversumseweg�51,�Laren�
Permanente�tentoonstelling�En�toen
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Historische�Kring�Loosdrecht�
Drieluik,�Acacialaan�2,�1231�BT�Loosdrecht�
In�Loosdrecht�Blootgelegd,�archeologische�vondsten�
die�in�en�rondom�Loosdrecht�gedaan�zijn.�Woe�van�
10.00�12.00�uur�en�van�19.30�22.00�uur.�
Gemeentemuseum�Weesp�
Nieuwstraat�41,�1381�BB�Weesp�
Permanente�tentoonstelling�over�Weesper�porselein�
en�reclamemateriaal�van�Van�Houten.�
Di�t/m�do�en�za/zo�13.30�16.30�uur.�
Kasteel�Loenersloot�
Rijksstraatweg�211,�Loenersloot�
Kijk�op�www.kasteelloenersloot.nl�voor�bijzonderhe�
den�en�aanmelding�voor�rondleidingen�

Comenius�Museum�
Kloosterstraat�33,�1411�RS�Naarden�
Tentoonstelling�Van�Buiten�leren��Comenius�en�de�
schoolplaten�van�Koekkoek,�tot�en�met�6�januari�2015,�
di�t/m�zo�van�12.00�17.00�uur.�
Stadswandelingen:�

..kwam�de�

TVE�32e�jrg.�2014�

Laatst�gewijzigd:�21�11�2014�Versie:�1e�proef�

Colofon
�

De�Stichting�Tussen�Vecht�en�Eem�(TVE)�is�een�samenwerkingsverband�van�meer�dan�40�lokale�en�regionale�or�
ganisaties� op� historisch� en� aanverwant� gebied.� De� Stichting� bevordert� en� verbreidt� de� kennis� op��
historisch�gebied�betre�ende�de�streek.�Voorts�ijvert�zij�voor�het�behoud�van�cultuurhistorische�en�karakteristie�
ke�waarden.�Donateurs�van�TVE�ontvangen�het�tijdschrift�gratis.�
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Donatie�/�Abonnement�en�ANBI�
De�minimumdonatie�bedraagt��19,50�per�jaar.�Aanmelding�als�donateur�kan�het�hele�jaar�door�plaatsvinden.�Het�
bedrag�wijzigt�niet,�maar�u�ontvangt�de�al�verschenen�nummers�in�dat�jaar.�U�kunt�zich�aanmelden�via�de�websi�
te,� onder� gelijktijdige� overmaking� van� uw� donatie� op� bankrekening� NL� 95� INGB� 000389� 20� 84,� t.n.v.� Stichting�
Tussen�Vecht�en�Eem,�Bussum,�onder�vermelding�van�Nieuwe�donateur.�Ook�kunt�u�zich�schriftelijk�aanmelden�
bij� de� donateursadministratie� van� TVE,� p/a� Rostocklaan� 7,� 1404� AD� Bussum� of� telefonisch� via� nummer� 035�694�
7726.�De�Stichting�Tussen�Vecht�en�Eem�is�door�de�Belastingdienst�aangemerkt�als�een�culturele�ANBI.�
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Lid:�J.M.�(Hans)�Mous,�Huizen�tel.�035�526�7458�
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Aangesloten�organisaties�
Gooi� e.o.�� AWN� Naerdincklant�Archeologie� tussen� Eem� en� Vechtstreek,� Cultuurcompagnie� Noord�Holland,� Erf�
goed� Utrecht,� Landschap� Erfgoed� Utrecht,� Nederlandse� Genealogische� vereniging� afdeling� Gooi� en� Eemland,�
Stad� en� Lande� Stichting,� Stads�� en� Streekarchief� Naarden,� Stichting� Omgevingseducatie� Gooi,� Vecht�� en� Eem�
streek,�Streekarchief�Gooi�en�Vechtstreek�Hilversum,�Vereniging�Vrienden�van�het�Gooi;�Baarn���Historische�kring�
Baerne;�Blaricum���Historische�kring�Blaricum,�Stichting�Karakteristiek�Blaricum,�Stichting�Couleur�Local�Blaricum;�
Bussum� �� Historische� kring� Bussum;� Eemnes� �� Historische� kring� Eemnes;� Hilversum� �� Hilversumse� Historische�
Kring� Albertus�Perk,�Stichting� De�Hof,� Stichting� Hilversum,�Pas�Op!;�Huizen� �� Historische� kring� Huizen,� Stichting�
Huizer�Museum,�Vrienden�van�het�Oude�Dorp�Huizen;�Laren:�Geologisch�Museum�Hoßand,�Historische�kring�La�
ren,�Singer�Laren,�Stichting�Oude�Landbouwgewassen�Laren;�Loenen���Historische�kring�Loenen;�Muiden���Histo�
rische� kring� Stad� Muiden;� Naarden� �� Comenius� Museum,� Stichting� Oude� Begraafplaats� van� Naarden,� Stichting�
Vrienden� van� het� Nederlands� Vestingmuseum,� Vereniging� Vestingstad� Naarden;�Soest� �� Historische� vereniging�
Soest/Soesterberg;�Wijdemeren� ��Historische�kring�Ankeveen,�s�Graveland,�Kortenhoef,�Historische�kring�Loos�
drecht,�Historische�kring�Nederhorst�den�Berg,�Kasteel�Museum�Sypesteyn,�Vereniging�Curtevenne;�Weesp���His�
torische�kring�Weesp,�Gemeentemuseum�Weesp.�
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Het Gooi onbewolkt
Luchtfotos van het Gooi

Peter Elenbaas heeft als geen ander de speciale plekjes, de historie, bedrijvigheid, architectuur en natuur van het Gooi vanuit de lucht weten vast te leggen.
Dorpskernen, villas, natuur, ecoducten: alles ziet er van boven anders uit.
Natuurlijk ontbreken belangrijke fotos niet zoals Naarden- vesting, Bussum,
Hilversumse Meent, de heidevelden en het Gooimeer.
 29,50. Bestellen kan ook via info@boekhandellos.nl

