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Lustrumnummer 

Dit is alweer de twintigste Vechtkroniek die u in handen heeft. Een waar 
lustrumnummer dus, gevuld met veel lezenswaardige artikelen en heel 
veel foto's! Zoals u al in de vorige Vechtkroniek heeft kunnen lezen, heeft 
de archivaris van het Streekarchief Vecht en Venen afgelopen jaar een 
bijzondere collectie foto's van Loenen uit de periode 1885-1900 kunnen 
aankopen. In Vechtkroniek 19 heeft u reeds enkele foto's uit deze collectie 
kunnen zien. Trots presenteren wij nu een veertiental andere foto's. 
Om ook de overige kernen van de gemeente Loenen eer aan te doen, 
publiceren wij nog niet eerder gepubliceerde foto's uit Nigtevecht en 
Vreeland. Nieuwersluis en Loenersloot komen aan bod in zowel tekst als 
afbeelding in een tweetal artikelen. Genoeg te lezen, te kijken en te 
genieten dus. 
In het kader van het tweede lustrum van de HKGL ontvangt u bij deze 
Vechtkroniek een cadeau in de vorm van een register op alle twintig 
nummers. Alle namen van personen, straten, steden en gebouwen die 
in vele tientallen artikelen genoemd zijn, staan nu in een handzaam 
naslagwerk bijeen. Wellicht dat het doorkijken hiervan alleen al u aanspoort 
weer eens een 'oude' Vechtkroniek op te pakken en in te kijken! 
De redactie wenst u veel leesplezier en hoopt u te ontmoeten tijdens een 
van de vele lustrumactiviteiten die dit jaar georganiseerd worden. 

Namens de redactie, 
Juliette Jonker-Duynstee 
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Gefeliciteerd met uw 10e verjaardag! 

Vanuit het bestuur wil ik u van harte feliciteren 
met het rweede lustrum van onze vereniging, de 
Historische Kring Gemeente Loenen. 
De ledenvergadering dit jaar was daarom op 18 
februari j.l. gepland. Het is geen wereldnieuws 
maar wel ons nieuws. Velen hebben zich in de 
afgelopen periode ingespannen om de kleine 
vereniging die we waren uit te bouwen tot het
geen we nu zijn, een actieve historische kring 
met ruim 400 leden. We zijn in ieder geval 
verder gekomen en kunnen met tevredenheid 
terugkijken. Successen mag je vieren, vandaar 
dat we dit jaar ook op verschillende leuke en 
interessante manieren inhoud geven aan ons 
jubileum. 

Het is ook leuk om te merken dat kinderen of 
vrienden af en toe laten merken dat ze geïn
teresseerd zijn in de plaatselijke geschiedenis. 
Het is helemaal aardig als zoiets af en toe in de 
familiekring gebeurd. 

Het is nog maar een paar maanden geleden dat 
ik één van m'n dochters (desgevraagd) eens 
mochr vertellen welke winkels er in her dorp 
Loenen aan de Vecht bestonden in de tijd dat ik 
net zo oud was als zij nu. Na een stuk doof de 
Dorpsstraat te zijn gelopen en ondertussen van 
alles te hebben verteld, stond ze stil, keek om 
en zei dat ze zich dat eigenlijk niet voor kon 
stellen. 

En daar sta je dan. Gelukkig had ik thuis onge
veer alle bekende werken van pioniers in de 
lokale geschiedschrijving staan (de fotoboeken 
van dhr. Joop Lamme en "Focus op Loenen" 
van recenter datum) en kon m'n beschrijving 
van onderweg ook echt laten zien. 
Dat hielp. Ze heeft er later ook nog verder in 
gekeken. Dat soort boeken zijn wat mij betreft 
goud waard. 

Goede uitvindingen komen altijd te laat. Het 
is jammer dat de fotografie niet in de tijd 
van Karel de Grote is uitgevonden want dan 
hadden we foto's van kasteel Croonenburgh en 

kasteel Vredeland gehad, misschien ook van de 
inval van de Fransen in 1672 die in onze 
streek (en in her bijzonder in Nigtevecht) 
hebben huisgehouden en waarschijnlijk ook 
van de legers van Napoleon die over de weg van 
Utrechr naar Amsterdam marcheerden. 

De Historische Kring Gemeente Loenen gaat 
gewoon verder met het uitdiepen van onze 
geschiedenis. 

Ik hoop dat onze werkgroepen nog verder 
uitgebreid kunnen worden door een toestroom 
van geïnteresseerde mensen (wij hebben er 
nooit genoeg). Er valt veel te doen en te 
ontdekken! Kom gerust eens langs in de 
bibliotheek vanaf 18.30 uur op de Ie dinsdag 
van de maand. 

Dan kunr u zien wat wij al hebben en wat 
we nog missen. Misschien kunt u de collectie 
aanvullen. 

Ik wens de leden van onze vereniging dan ook 
alle goeds toe. 

Maarten Bootsma, 
voorzitter 

Ondertekening van de 

statuten van de HKGL op 

18februari 1994. VLn.r. 

Notaris mrJ.E. Goldhoorn, 

mevrouw S. Griffioen, 

secretaris, M. Bootsma, 

voorzitter, W.B. Jagt, 

penningmeester. 
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Honderdtien jaar Zwaanwijck 

De façade van Zwaanwijck 

ca. 1920. 

(Coll.: H. Ölten) 

"Heil zij er eeuwig in, onheil er eeuwig uit!" 
Met deze woorden opende voorzitter H J . 
Paris op 2 juli 1900 'de Pré-Theunissen Stich
ting', huize Zwaanwijck. Deze stichting was 
opgericht na het overlijden van mevrouw de 
Pré-Theunissen, de eigenaresse van Zwaan
wijck. Zij had in haar testament bepaald dat 
uit haar vermogen veertienhonderdduizend 
gulden moest worden afgezonderd voor een 
stichting ten behoeve van "tenminste 15 onge
huwde dames of weduwen, die geene kinderen 
ten hunnen laste hebben". Zij legateetde aan 
deze stichting het huis met toebehoren, dat 
ingericht moest worden ten behoeve van 
genoemde dames, om hen "eenen onbezorg-
den en rüstigen levensavond te verschaffen". 
Gedurende vele jaren zou het huis deze 

oudedags-functie vervullen, totdat het in 1970 
verkocht werd en later opgedeeld in apparte
menten. Precies 110 jaar geleden werd een 
begin gemaakt met de bouw van Zwaanwijck; 
een juist moment om in dit lustrumnummer 
aandacht te schenken aan dit neo-classicis-
tische buitenhuis en haar eigenaren. 

Dienstbode 
Johanna Theunissen was afkomstig uit een 
zeer eenvoudig milieu. Zij was dienstbode bij 
het gezin de Pré aan de Keizersgracht te 
Amsterdam. Zoon Marinus Nicolaas liet zijn 
oog vallen op het dienstmeisje en zij op hem. 
Het feit dat hij 20 jaar ouder was en van een 
geheel ander sociaal milieu stond een vaste 
relatie niet in de weg: de huwelijksdatum werd 
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14 mei 1880. Deze datum zou ieder jaar 
gevierd moeten worden, zo staat vermeld in 
de voorwaarden van opname en plaatsing in 
het huis. Ook de aankoopdag (2 juli) van 
Zwaanwijck zou jaarlijks herdacht moeten 
worden. Zo zocht het echtpaar alle mogelijke 
aanleidingen om een feest te geven, het hield 
van een uitbundige levensstijl. ' De Pré was 
een zeer vermogend man die werkzaam was in 
de geldhandel. 's Winters woonde het echtpaar 
aan de Keizersgracht, voor de zomer werd in 
1879 de buitenplaats 'Zwaanwijck' te Nigte-
vecht aangekocht. ' Hij zette hiermee een tra
ditie voort: vanaf 1735 was de buitenplaats 
doorlopend in handen geweest van Amster
damse kooplieden. De buitenplaats bestond 
uit een park van ruim 7 ha, een wit herenhuis, 
een oranjerie en een koetshuis. De Pré over
leed in 1893, waarschijnlijk aan de gevolgen 
van zijn uitbundig leef- en eetpatroon, en liet 
zijn vermogen na aan zijn vrouw. Zij besloot 
met dit geld een moderner huis te laten bou
wen. As architect koos zij H.H. Hagedoorn 
uit. Hij ontwierp, geheel volgens de mode in 
die jaren, een huis van het zogenaamde 'villa

type' in neo-renaissancestijl. Deze stijl grijpt 
terug op de 17de eeuw, de glorietijd voor 
Nederland. Kenmerkend is het gebruik van 
rode baksteen en natuurstenen decoratie als 
speklagen, band- en krulwerk en guirlandes. 
Niet alleen het huis, ook de tuinmanswoning, 
het koetshuis en de houten theekoepel werden 
door Hagedoorn ontworpen. ' 

Groot feest 
De bouw van Zwaanwijck was een hele 
gebeurtenis in het dorp. De eerste steen werd 
op 23 maart 1 895 gelegd tijdens een grootse 
en feestelijke bijeenkomst. Twee jaar later, op 
20 maart 1897, werd het huis in gebruik geno
men. Ter gelegenheid hiervan werd goed uitge
pakt: na onrvangst door Mevrouw volgde een 
rondgang door het huis, een speciaal gecom
poneerde feestmars en een aubade door de 
schoolkinderen van Nigtevecht. ' Hierna 
volgde een feestmaal, waarvoor schitterende, 
hand geïllustreerde menukaarten werden ver
vaardigd. De buitenkanr was in gouden inkt 
gedecoreerd met een sierlijke boom vol knop
pen en bloemen, een vogel en twee zwanen in 

De voortuin van 
Zwaanwijck met op de 
achtergrond villa 
Johanna. 
(Coll.: H. Ottin) 
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een vijver. Tussen de gebogen takken waren 
drie ronde foto's geplakt waarop de bouwput 
die Zwaanwijck vormde, was vastgelegd: gra
vende bouwvakkers, door stoom aangedreven 
heimachines, het aanbrengen van funderings
palen. Aan de binnenkant van de menukaart 
was een afbeelding te zien van Zwaanwijck in 
volle glorie, zoals dat zojuist geopend was. 
Hiernaast de weergave van de gerechten. De 
tekst toont een wel zeer uitgebreid diner! Van 
Zeeuwsche oesters, witte schildpadsoep en rol
letjes van zwezerik in boter gebakken tot 
gevulde Yorksche hammetjes met Fransche 
aspergepunten en doperwtjes, geroosterde 
lamsbiefstukjes, kreeften in Italiaanschen saus 
en gelei van sinas appelen en dootschijnende 
vruchtengelei met room. Enfin, u leest het 
hiernaast. 

Lusthof 
Niet alleen was het huis opgetrokken uit de 
kostbaarste materialen, ook het park was een 
waar lusthof. Het was een afwisselend geheel 
in Engelse landschapsstijl aangelegd met slin
gerende paden, water met veel btuggetjes, een 
vijver in de vorm van een zwaan en vele bouw
sels, meestal gelegen aan de eind van een zicht-
as (doorkijk) op een heuveltje. (Deze heuvel
tjes werden opgeworpen met het zand dat vrij 
kwam bij het graven van de waterpartijen). Zo 
zag men al wandelend door dit 'pretpark' een 
Turkse tent, een chinese pagodekoepel, een 
kindervilla als speelhuis voor mevrouws nicht
je Johanna Nooder, een kasteeltje, een volière, 
een theekoepel en een schaapskooi. Verder 
bevonden zich een koetshuis in chaletstijl en 
een tuinmanswoning op het terrein. In de 
planning in 1900 stond ook de bouw van een 
klein ziekenhuis, maar dat is er waarschijnlijk 
nooit gekomen. 

Oprichting Stichting 
Helaas heeft mevrouw de Pré maar twee jaar 
kunnen genieten van haar buitenplaats, want 
zij stierf geheel onverwacht op 23 december 
1899, op 49-jarige leeftijd. Zij werd bijgezet in 
het graf van haar man op de begraafplaats bij 
de hervormde kerk in Nigtevecht. 
Zoals vermeld had mevrouw de Pré in haar 
testament bepaald dat een stichting in leven 
geroepen moest wonden om een deel van het 

nagelaten vermogen en het huis te gaan behe
ren. Als administrateuren werden aangesteld 
de heren H.J. Paris (voorzitter, haar notaris), 
Joh. D. Haye (secretaris) en J .H. Bouman 
(penningmeester). Zij organiseerden een half 
jaar na het overlijden van mevrouw de Pré een 
officiële, plechtige opening van "de De Pré-
Theunissen Stichting op de plaats Zwaanwijck". 
De datum, 2 juli, was niet toevallig gekozen: 
dit was immers de dag van de aankoop geweest 
in 1897, die jaarlijks gevierd zou moeten wor
den. De toespraken die bij deze opening zijn 
gehouden, werden gebundeld in een boekje. " 
Geen festiviteiten echter op deze 2 juli, de 
gevel was slechts versierd met 'het driekleurig 
dundoek'. De plechtigheid werd bijgewoond 
door de dames bewoonsters, de directeur en 
directrice, de heer en mevrouw Geveke-Blom, 
het voltallige personeel, de administrateuren 
met hun ega's, jhr. JA. E Backer, burgemeester 
van Vreeland en Nigtevecht, ds. J.W. Verbürgt, 
predikant bij de Nederduitse hervormde 
gemeente te Nigtevecht en Dr. G.Th.C.Cal-
lenfels, arts te Nigtevecht. De gasten kwamen 
bijeen op de gesloten veranda aan de achterzij
de van het gebouw, waar zich ook een orgel 
bevond, voor de gelegenheid bespeeld door 
A.C. Honders. Uit de toespraak van de voor
zitter blijkt de intentie van mevrouw de Pré 
om een gezellig samenwoon-huis van Zwaan
wijck te maken: "Wij hadden, o zoo gaarne! 
Voor iedere dame eene zitkamer en slaapkamer 
zien aangewezen, doch ons persoonlijk gevoe
len mag niet op den voorgrond staan. [..] 
Neen, haar Zwaanwijck dat bewoond moest 
worden door "ongehuwde dames of weduwen" 
moest er gezellig uitzien! De dames moesten 
als zusters samenwonen. Alles moest gemeen
schappelijk zijn en genoten worden". De voor
zitter voorzag dat deze gedwongen samenle
ving de gezelligheid wel zou bevorderen! Hij 
voegde nog enkele wensen voor de toekomst 
toe: "Ruissche dikwetf door dit huis de 
muziek der piano, en de tonen van het orgel 
begeleid door uw gemeenschappelijk gezang! 
Worden de paden der tuinen dikwerf door U 
betreden, en laat het pluimgedierte, de bloe
men en de planten niet aan uwe belangstelling 
ontgaanf'De dames hadden bij de opname in 
huize Zwaanwijck akkoord moeten gaan met 
voorwaarden tot opname en plaatsing. Hierin 
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stonden ook vermeld wat de dames kregen: 
kosteloze huisvesting, eten, bewassing en 
maandgeld. Tevens hadden zij rijtuigen, paar
den en een koetsier tot hun beschikking en 
een tuinbaas en tuinknechten. Een directeur 
en directrice waren belast met 'het inwendige 
bestuur der stichting'. 

Liefdadigheid 
Na de voorzirter kreeg burgemeesrer Backer 
het woord. Hij benadrukte het feit dat Nigte-
vecht zo ingenomen was met deze Stichting. 
Geen wonder, want de liefdadigheid die 
mevrouw de Pré voor haar dood tentoon 
gespreid had, ging na haar dood verder. Zo 
had zij in 1897 een waterpomp geschonken 
aan het dorp (zie ook elders in dit nummer) en 
had zij in 1895 aan de hervormde gemeente 
o.a. een compleet zilveren avondmaalsstel 
gegeven, een beker, een schenkkan en twee 
offerbussen. Met kersrmis 1900 vond voor het 
eerst de uitdeling plaats van kerstgaven 'aan de 
algemeene armen der gemeente Nigtevecht'. 
Broden, kledingstukken en wollen dekens 
werden uitgereikt aan 57 personen, meest 
gezinshoofden. 

Als laatste kwam dominee Verburgr aan her 
woord, die ter sprake bracht dat de dames hier 
gekomen waren om rust te zoeken: "Deze 
Stichting lokt uitermate uit om te rusten. Te 
rusten onder haare schaduwrijke boomen, bij 
de geuren der veelkleurige bloemen, aan de 
schoone boorden van de Vecht of de stroom
pjes die het park doorsnijden. Heerlijk oord 
om te rusten". Om de dames hierna fijntjes te 
herinneren aan het feit dat zij hier hun levens
avond doorbrachten, want: "Dit is slechts eene 
betrekkelijke, eene tijdelijke rust. Et is een 
andere rust, en deze is niet tijdelijk. Die rust is 
slechts te verkrijgen door Hem, die gezegd 
heeft: komt herwaarts tot Mij, allen die ver
moeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven". 
Een leuke opsteker bij het toetreden tot dit 
bejaardenhuis! 

De stichting bleek na een aantal jaren toch 
niet in staat de ruime levensstijl te kunnen 
betalen. De galerij achter het huis en enkele 
bijgebouwen (oranjerie, volière, Turkse tent, 
Chinese koepel, Villa lohanna) raakten in ver
val en moesten worden afgebroken, de paar
den en rijruigen werden afgeschaft. Tijdens de 

tweede wereldoorlog werden vele oude bomen 
gekapt om als brandhout gebruikt te wonden. 
Begin jaren zeventig bewoonden nog slechts 
vijf dames het huis, verzorgd door 12 man 
personeel. Dit weid de Stichting toch te gor
tig, en het geheel werd verkocht aan een pro
jectontwikkelaar. Deze verbouwde het huis en 
het koetshuis ieder tot de staat waarin zij zich 
nu bevinden, elk verdeeld in zes appartemen
ten. Het park werd enigszins veranderd en een 
zwembad en tennisbanen werden aangelegd. 
Nu is het park nog ieder jaar op Open Monu-
mentdag in september openbaar toegankelijk 
en kunt u een glimp opvangen van de weelde 
die daar eens was. 

Juliette Jonker-Duynstee 

N O T E N : 

1. Een zeer uitgebreide beschrijving van het leven op 

Zwaanwijck, de geschiedenis en een levendige weergave 

van alle diners en feesten die het echtpaat de Pré gaf, is 

te vinden in: "Over mevrouw de Wed. de Pré en hoe 

het huidige huis Zwaanwijck bij Nigtevecht tot stand 

kwam", A.J.A.M. Lisman, Jaarboekje Niftarlake 1985. 

2. Hoogstwaarschijnlijk heeft op dezelfde plaats eerder een 

hofstede gestaan. In 1735 werd het oude Zwaanwijck 

gebouwd door Mr Johan Brants, rechts van het huidige 

toegangshek. Aannemelijk is dat mevrouw De Pré in 

dit huis heeft gewoond totdat het nieuwe huis klaar 

was. Geus, R. en Ruyter, P. de, Zwaanwijck, buiten

plaats op eenzame hoogte, p. 20. 

3. Een uitgebreide beschrijving van de architectuur van 

het huis: Fafianie, A.M. e.a., Loenen, geschiedenis en 

archireccuur, Zeist 2000, p. 263-264 

4. Voor een uitgebreide en vermakelijke beschrijving van 

deze dag: Lisman, p. 75. 

5. De heer H . Orten in Nigtevecht bezit zo'n boekje en 

was zo vtiendelijk mij dit, tezamen met de menukaart, 

ter beschikking te stellen. 

BRONNEN: 

1. Fafianie, A.M. e.a., Loenen, geschiedenis en architec

tuur, Zeist 2000. 

2. Lisman, A.J.A.M, 'Over mevrouw de Wed. de Pré en 

hoe het huidige huis Zwaanwijck bij Nigtevecht tot 

stand kwam1, Jaarboekje Niftarlake 1985. 

3 . Geus, R. en Ruyter, P de, 'Zwaanwijck, buitenplaats op 

eenzame hoogte', 1988. 
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Foto's Nigtevecht 

Feestelijke opening van de Nortonpomp, 15 juni 1894. Na bet overlijden van haar man, liet mevrouw De Pré-Tbeunissen, 

eigenaresse van Zwaanwijck, voor bet dorp Nigtevecht een waterpomp aanleggen. "Ter nagedachtenis aan den heer Martinas 

Nicolaas de Pré, anno 1893 " staat gegraveerd op de voorkant van de hardstenen onderkant van de pomp. Hier bovenop bevindt 

zich een neo-renaissance gesmede opbouw, daterend uit 1896. De pomp werd geplaatst op het schoolplein van de openbare school in 

de Dorpsstraat. Om de ingebruikname van de pomp te vieren, werd een groot diner op Zwaanwijck georganiseerd met 21 gangen! 

De openbare school met 

juffrouw en kinderen ervoor, 

ca 1920. Later vestigde de 

christelijke school zich in dit 

pand, en vertrok de openbare 

school naar het pand van de 

christelijke school, verderop in 

de Dorpsstraat. De pomp is 

verplaatst geweest naar een 

plek bij de kerk, ongeveer op 

ie plaats waar nu het 

dorpshuis staat. 

Later is de pomp echter weer 

terugverhuisd naar zijn 

oorspronkelijke plek, zij het 

dat bij iets verder naar 

achteren is geplaatst. 
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Het fanfarecorps Juliana tijdens een concours in Diemen, ca. 1948. Van links naar rechts, van boven naar beneden: 

Gosse Faber, Henk Robijn, Joop Vonk, Louw Aaftink (vaandeldrager), Louw Robijn, Arie Vonk, Herman van Groen, Henk Snel, 

Joop de Bree, Dick Westland, Jan Vonk, Ad Aaftink, Linus Roemburg, Herman Huisstede, Arte Vonkjr, dhr Valkenburg, 

Cornells Robijn, Jan Rensenbrink, Jaap Roemburg, dhr. Dokkum (dirigent), jan Verwoerd, Gerrit Dolman, Luwe Dokkum, 

Cor de Bree, Rinus Hennipman, Adriaan Westland, Co Vonk, Arie Verheul, Henk Otten, Bep van Rooijen. (Coll.: S.A. V.V.) 

Fanfarecorps Juliana in de 

jaren '20, op een zomerse 

dag al spelend op een 

boerenkat 

Het zal erg hobbelig zijn 

geweest op de kar, met 

houten wielen en ijzer 

beslag, getrokken door twee 

paarden door de weilanden! 

(Coll.: SAW.) 
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WAARIN EEN KLEIN DORP GROOT KAN ZIJN 

Annexatiecomité in Vreeland 

Na de capitulatie van Duitsland in 1945 bleef 
ons land berooid achter. Nederland was leeg 
geroofd en had op dat moment een grotendeels 
uitgehongerde bevolking. Treinen en auto's 
waren voor een groot deel verdwenen, zelfs 
meer dan een miljoen fietsen waren wegge
haald. Bruggen waren opgeblazen, huizen 
kapot geschoten. De Wieringermeer stond diep 
onder water en boerderijen stortten in. Com
plete fabrieken waren overgebracht naar Duits
land. In geld uitgedrukt bedroeg de schade vele 
miljarden. Geen wonder dat de bevolking scha
devergoeding en vergelding eiste voor de gele
den schade. Men dacht erover om een gedeelte 
van Duitsland te annexeren, de plaatselijke 
bevolking uit die gebieden te deporteren en in 
het nieuw verworven land Nederlandse boeren 
te vestigen, zodat met de opbrengst van de 
nieuwe landbouwgrond de hongerende bevol
king kon worden gevoed en ons land weer 
kon worden opgebouwd. Daartoe werd in 1945 
een Groot Landelijk Comité voor Gebieds
uitbreiding gevormd en vandaaruit werden 
plaatselijke comités opgericht met het doel de 
openbare mening te peilen over eventuele uit
breidingsplannen in de richting van Duitsland. 
Initiatiefnemer was de minister van buitenland
se zaken gedurende de periode 1939 tot 1946, 
mr. E. N. van Kleffens (1894-1983). 

Minister van Kleffens en zijn initiatief 
Eelco Nicolaas van Kleffens werd op 17 novem
ber 1894 in Heereveen geboren. Hij studeerde 
rechten in Leiden, was sinds 1922 ambtenaar 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken in 
de functie van hoofd van de afdeling Diploma
tieke Zaken. In augustus 1939 werd Van 
Kleffens, die politiek neutraal was en dus partij
loos, minister van Buitenlandse Zaken in het 
tweede kabinet De Geer (1939-1940). Voordat 
Nederland in de Tweede Wereldoorlog betrok
ken raakte, hield hij vast aan de Nederlandse 
houding van neutraliteit, al dekte hij met zijn 
ministeriële verantwoordelijkheid wel het in 

november 1939 gedane aanbod van koningin 
Wilhelmina en koning Leopold III (België) aan 
de oorlogvoerende mogendheden om zich 
samen in te zetten voor herstel van de vrede in 
Europa. In mei 1940 week Van Kleffens met de 
hele regering uit naar Londen, waar hij de 
grondslag legde voor een meer positieve en 
actieve buitenlandse politiek, die erop gericht 
was in samenwerking met andere mogendhe
den de wereldvrede te bewaren. In de achter
eenvolgende Londense kabinetten en het eerste 
na-oorlogse kabinet behield hij steeds de porte
feuille buitenlandse zaken. Daarna werd hij 
Nederlands vertegenwoordiger bij de Verenigde 
Naties en in de Veiligheidsraad. Gedurende zijn 
ministerschap legde Van Kleffens de grondslag 
voor een nieuwe organisatie van de buiten
landse dienst. In juli 1944 publiceerde hij in 
het Amerikaanse tijdschrift Foreign Affairs een 
opzienbarend artikel, waarin hij het denkbeeld 
lanceerde Duitsland na de oorlog te dwingen de 
aan Nederlandse bodem toegebrachte schade te 
vergoeden door gebiedsafstand onder uitwij
zing van de Duitse bewoners. Daarmee gaf hij 

Minister E.N. van 
Kleffens tijdens een 
conferentie in San 
Francisco. 
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Logo op de brief van 
het Nederlands Comité 

voor Gebiedsuit-

\ aan de 
burgemeester van 

Vreeland, d.d. 11 

augustus 1945. 
Bron: Archief gemeente 

Vreeland. 

een krachtige impuls aan de actie voor gebieds-
uitbteiding, die in het eerste jaar na de bevrij
ding behoorlijk veel aanhang kreeg. ' 

Landelijk comité 

Op initiatief van minister E.N. van Kleffens 
werd direct na de bevrijding het Nederlandsch 
Comité voor Gebiedsuirbreiding gevormd, dat 
de regering van advies zou kunnen dienen in 
een voor die tijd heel belangrijke kwestie. Het 
doel van de oprichting van het landelijke 
comité was de regering moreel te steunen bij 
het bepalen van haar standpunt over annexatie 
van delen van Duitsland als vergoeding en ver
gelding voor de geleden oorlogsschade. De 
rechtmatigheid van een dergelijke eis werd als 
vaststaand aangenomen, maar volkenrechtelijk 
bestond hiervoor geen enkele grondslag. 
Bovendien waren er in ons land ook tegenstan
ders van de annexatiegedachte met als voor
naamste argumenten: een ethisch bezwaar (de 
traditie van neutraliteit zou worden verbroken: 
na de Eerste Wereldoorlog werd het aanbod om 
Kleef aan Nederland toe te voegen van de hand 
gewezen), voortzetting van de neutraliteitspoli
tiek zou in gevaar kunnen worden gebracht en 

NEDERLANDS COMITÉ 

VOOR 

GEBIEI BREIDIN< 

vrees voor een mogelijke revanche-oorlog van 
Duitse zijde. Niettemin zette het landelijk 
comité zich energiek in voor de doelstelling om 
de mening van de bevolking ten aanzien van 
het annexatievraagsruk te peilen. Overal in het 
land werden daartoe plaatselijke comités opge
richt. 

Het plaatselijke comité in Vreeland 

Op verzoek van minister Van Kleffens stuurde 
dr. ir. F. Bakker Schut, secretaris van het lande
lijk comité, op 21 juli 1945 een verzoek aan 
burgemeester L. Schierhart om een plaarselijke 
comité te vormen. De burgemeester vond L.J. 
Breman, oud-consul te Genua, die op dat 
moment als évacué tijdelijk in Vreeland ver
bleef, bereid om zich met de vorming van het 
plaatselijke comité te belasten. De samenstel
ling van het door hem gevormde comiré was als 
volgt: 

L.J. Breman, voorzitter; L.Schiethart, burge
meester van Vreeland; mr. EA. de Gelder, kan
didaat-notaris te Amsterdam, die op dat 
moment in Vreeland verbleef; R.M.J. de Cleijn 
Brem, wethouder van Vreeland; D. Stapper en 
P.C. Schuurman, welke laarste optrad als secre
taris van de commissie. 

Het comité hield op 27 augustus 1945 een 
openbare bespreking in 'Brugzichr' te Vreeland 
om de mening van de inwoners te horen. 
Behalve de comitéleden waren 40 belangstel
lenden aanwezig uit alle lagen van de bevol
king, dus van elke politieke partij en van elke 
godsdienstige gezindte. Bij de vergadering 
waren vermoedelijk geen vrouwen aanwezig, 
want in die tijd bleven de vrouwen thuis om op 
de kinderen te passen. Om 20.00 uur opende 
de voorzitter de vergadering en legde uit waar
om het landelijk comité een groot gedeelte van 
Duitsland wilde annexeren, namelijk als vergel
ding van het geleden onrecht en als vergoeding 
voor de geleden schade. Nog niet duidelijk was 
hoeveel land men wilde annexeren en of de 
bevolking in de geannexeerde gebieden geëva
cueerd moest worden. Ook was men er nog 
nier uit of de annexatie van tijdelijke aard 
moest zijn of een blijvend karakter zou moeten 
krijgen. De voorzitter van de vergadering was 
voorsrander van definitieve inlijving en verwij
dering van de Duitsers uir het te annexeren 
gebied. De betrokken bevolking zou er mis-
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schien wel tegen protesteren, maar dan hadden 
ze in het verleden maar een andere regering 
moeten kiezen. Wel zag men als probleem hoe 
de Duitsers tot democratische burgers moesten 
worden opgevoed. Bovendien voorzag men in 
het geannexeerde gebied een taalprobleem en 
een integratieprobleem. Enkele voorstellen van 
minister Van Kleffens werden nader besproken. 

1. Het oorspronkelijke voorstel om alleen schade
vergoeding te vragen voor de verwoeste land
bouwgronden werd door velen te minimaal 
geacht. 

2. Behalve de directe vergoeding van verwoeste 
landbouwgrond werd ook gedacht aan een 
gedeeltelijke vergoeding van andere schaden. 
Omdat Duitsland niet genoeg geld had om 
deze schaden terug te betalen, wilde men even
tueel ook genoegen nemen met de leverantie van 
grondstoffen, zoals bijvoorbeeld hout, olie en 
kolen. Dit hield concreet in dat het Reichswald 
van 9.000 hectare bosgrond, de streek ten oos
ten van Twente en Coevorden (voor levering 

Whsion örucjzicht: 

van olie) en de kolenmijnen bij Aken door 

Nederland geannexeerd zouden worden. 

3. Als laatste en grootste eis werd genoemd om een 
gebied van Duitsland tot voorbij de Weser te 
annexeren. Een groot probleem daarbij was dat 
de bevolking ter grootte van 7 miljoen mensen 
geëvacueerd moest worden en waarheen moes
ten deze mensen verplaatst worden. Indien tot 
annexatie van zo'n groot gebied zou worden 
besloten, kon tegelijkertijd iets worden gedaan 
aan de overbevolking van ons land, maar dit 
mocht naar de mening van voorzitter Breman 
nooit het eigenlijke motief voor de annexatie 
zijn. De overbevolking van Nederland was niet 
veroorzaakt door de oorlog, maar gedeeltelijk 
kon dit probleem worden opgelost door jonge 
boerenzonen uit Groningen, Oost-Friesland, 
van de Veluwe en het gebied ten oosten van 
Twente aan boerderijen en land in het gean
nexeerde gebied te helpen. 

Voorzitter Breman zei voorstander te zijn van 
annexatie, maar hij had een zo objectief moge-

Pension Brugzicht' te 
Vreeland, waar op 27 
augustus 1945 de 
vergadering van het 
plaatselijk annexatie-
comité plaatsvond, 
(coll. W. Mooij) 
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De handtekeningen 
onder het verslag der 
werkzaamheden van 
het plaatselijk comité 

inzake gebiedsuitbrei
ding, d.d. 21 september 

1945. 
Bron: Archief gemeente 

Vreeland. 

Het Annexâtie-comitê Vreeland, 

, Toorztter (L.J.Breman). 

, Burgemeester van Yree-
' - ^ Ü - ^ a n d ( l» .Sch ie tha r t ) . 

9 Qandidaa t -notar ie , v e r 
blijvende te Vreeland, 
( a r , î . A. de Gelder) 

, Wethouder van Vreeland, 
(R.M.J.de Clejjn Brem). 

&tP%*^^| , (B.Stapper) 

, Secretaris van het Comi
té (P.c.Schuurman). 

lijke inleiding gehouden om de aanwezigen de 
gelegenheid te geven hun eigen mening te vor
men. Wel wilde hij deze avond tot een conclu
sie komen en het eindresultaat opsturen naar 
het landelijk comité. Een voorstel voor het for
muleren van een conclusie had hij al op papier 
gezet. Op verzoek las Breman zijn tekst voor, 
waarna de publieke discussie volgde. 

Burgemeester Schierhart deelde mee voorstan
der te zijn om het te annexeten gebied in han
den te geven van de staat, die vervolgens zou 
kunnen optreden als verhuurder en/of verpach
ter van de gronden en die de inkomsten daaruit 
zou kunnen gebruiken voor de wederopbouw 
van het vaderland. Bovendien konden op deze 
wijze jonge landbouwers aan boerderijen wor
den geholpen. Sluijtet merkte op, dat in het 
geannexeerde gebied niet alleen boeren nodig 
zouden zijn, maar ook middenstanders, artsen 
enz. D. Stapper had weinig vertrouwen in de 
toekomstige verhoudingen tussen Engeland en 
Duitsland. Wethouder Van der Lee kon zich 
vinden in het voorstel van de voorzitter, maar 
op grond van de ervaringen in de Noord-Oost
polder betwijfelde hij of er wel voldoende 
belangstelling zou zijn van jonge boeren om 

naar Duitse boerderijen te verhuizen. Helling-
wetf vroeg aandacht voor het Ruhrgebied als 
belangrijk industriecentrum, maar Breman 
repliceerde dat door annexatie van dit gebied 
een groot bevolkingsprobleem zou ontstaan. 
De zoon van wethouder Van der Lee bracht 
naar voren dat hij voorstander was van annexa
tie van een klein grondgebied van Duitsland 
met evacuatie van de bevolking, vootal omdat 
hij van mening was dat in ons eigen land inten
siever bebouwd kon en moest worden. Zijn 
vader sloot hierbij aan met de mededeling dat 
de Wieringermeer en de Noord-Oost-polder 
goede operatiegebieden voor jonge boeren zou
den kunnen worden en dat dus met een kleine 
grenscorrectie zou kunnen worden volstaan. 
G.L. de Jong bracht nog naar voren dat gean
nexeerde gronden niet moesten worden ver
kocht, maar door de staat moesten worden ver
huurd of verpacht. Bovendien vroeg hij 
aandacht voor de behoefte aan natuurgrond en 
recreatiegebieden. Het algemene gevoelen van 
de vergadering was om bij de regering aan te 
dringen op beperkte annexatie. 

Aan het eind van de vergadering namen de aan

wezigen unaniem de door de voorzitter geredi-
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geerde eindconclusie aan: 
De vergadering van Vreelandsche ingezetenen, 
bijeen ter bespreking van de plannen tot 
annexatie door Nederland van een gedeelte van 
Duitschland, spreekt als zijn meening uit: 

1. dat over vroeger bestaande bezwaren van ethi

schen en traditioneelen neutraliteits-politieken 

aard moet worden heengestapt; 

2. dat in principe een gedeelte van Duitschland 

definitief bij Nederland moet worden ingelijfd; 

3. dat behoudens kleine uitzonderingen de Duit-
schers uit het te annexeeren gebied geëvacueerd 
zullen moeten worden; 

waarin werd meegedeeld dat de voorzitter van 
het landelijk comité plotseling was overleden. 
Uit deze brief blijkt ook dat de regering het 
voorstel tot beperkte annexatie van Duitse 
gebieden - waarschijnlijk onder invloed van 
internationale verhoudingen - niet had overge
nomen: "Hoewel het Dagelijks Bestuur (van 
het landelijk comité) meent, dat de houding 
van de Regeering een voorstel tot liquidatie van 
het comité wettigde, besloot het Werkcomité 
tot voorlopige voortzetting der actie en te 
trachten met alle ten dienste staande middelen 
het betreurenswaardige Regeeringsbesluit als
nog te doen wijzigen." In Vreeland is daarna 
niets meer vernomen van het Nederlandsch 
Comité voor Gebiedsuitbreiding. 

4. dat er in beperkte mate geannexeerd zal moeten 
worden, waarbij een zekere vergoeding wordt 
verkregen voor verwoeste landbouwgronden, 
alsmede ook voor andere schaden, die Duitsch
land toch niet op andere wijzen zal kunnen 
betalen, en wel in den vorm van boschgrond, 
olievelden en mijngebied (met Aken en omge
ving); 

Zwannie Hageman 

5. dat eventueel een grootere uitbreiding van het 
grondgebied in overleg met of op verzoek van de 
Bondgenooten zal moeten plaats hebben, 
indien zulks strookt met een opbouwende poli
tiek van Europa's toekomst en de uiteindelijke 
inschakeling van Duitschland in een eventueele 
West-Europeesche economische en politieke 
bloc-vorming; 

6. dat de praktische uitwerking van het plan in 
onderdeden aan een Regeeringscommissie moet 
worden overgelaten; 

7. en dat er voor gewaakt dient te worden, dat het 
inwilligen van annexatie-eischen geen nadeeli-
gen invloed heef op andere rechtmatige eischen 
van vergoeding in den vorm van levering van 
grondstoffen, machinerieën, transportmiddelen 
enz., welke in de naaste toekomst noodig zijn 
voor den economischen wederopbouw van het 
Vaderland. " ' 

Wat de regering met het advies van Vreeland 
heeft gedaan, weten we niet. Anderhalf jaar 
later, in november 1946, kwam er een brief 

BRON: 

Streekarchief Vecht en Venen, archief g e m e e n t e 

Vreeland, inv. nr. 345. 

N O T E N : 

1. Grote Winkler Prins Encyclopedie, zesde druk, deel 11, 

pag. 127 en 128. 

2. Archief gemeente Vreeland, inv. nr. 345. 
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Foto's Vreeland 

Deze foto van het 
"Sluisje Vreeland" rond 

1900 toont de schut
sluis tussen de oude 

Vecht in Vreeland en de 
"Wijde Blik'm 

Kortenhoef. Links staat 
het sluiswachtershuis, 

destijds bewoond door 
de sluiswachter Rijk 

Kooij. Kooij staat bij de 

(Coll.: W. Mooij) 

Hier worden de sluisbrug en sluiskolk getoond, circa 1910. Links staat nog de sluiswoning. 
De sluiswachter staat bij de heßoom van de schuif in de sluisdeur. De sluiskolk was 40 meter lang, 3,8 
meter breed en geschikt voor schepen met een maximale diepgang van 1,1 meter. Officieel was de naam 
van de sluis vroeger "de Kortenhoefse sluis". Tot 1827 was de sluis eigendom van het gerecht Kortenhoef. 
De sluis werd ook wel "Visscherslust"genoemd. (Coll.: W. Mooij) 
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Op de voorgrond van 
deze foto uit circa 1910 
vaart een visser op de 
Oude Vecht. Verkeer 
langs de oude Vecht was 
mogelijk, komend van 
rechts via de zogenaam
de Kneuterdijk naar de 
sluis en over de brug 
via de Zijldijk naar de 
Kleizuwe. Waarde 
visser op de foto vaart is 
sinds 1938 de huidige 
N 201 gelegen, met 
verkeerslichten voor 
aflag naar de gedempte 
sluis en een transport
weg door Vreeland. 
(ColLW. Mooij) 

Ook hier een poserende visser varend op de Vecht langs Duinkerken. In die tijd kon hij nog de oude 

Vecht opvaren, onder de Knollenbrug door en dan tussen de Kneuterdijk en het Boerenlaantje door naar 

de sluis. Op de achtergrond is huis Vredehoek te zien. De foto dateert uit circa 1920. (Coll. : W. Mooij) 
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Deze foto uit het begin van de negentiende eeuw toont een kijkje op de Vecht vanaf de Vechtbrug noordwaarts gezien. 

Links wat roeiboten (die waren bij de brugwachter te huur) en een afgemeerde tjalk. Daar achter het eerste huis aan de Boterweg, 

genaamd "Vechtzicht". Dit pand is afgebroken in de jaren 1930. In de verte is het huis "Brugzicht" te zien, tegenwoordig kantoor 

van Greif. (Coll. tWMooij) 

Op deze foto uit circa 1900 ziet u een boerderij en 10 diakoniehuisjes aan de Achtergracht (nu: Lindengracht). De boerderij werd 

in 1911 gekocht door Marinus Scheepmaker. Hij sloopte het nodige en gaf de boerderij de naam "Sophias Hoeve". 

In 1936 vond vernieuwing plaats en opdeling in vier woonhuizen en een stal. Het naambord van de boerderij werd decennia 

later van de vuilnis gered en hangt thans op de vide van de bibliotheek, in de werkruimte van de HKGL (Coll. : W. Mooij) 
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Heren en vrouwen van Kronenburg G-slot) 

De laatste heer van Kronenburg uit het geslacht 
van Amstel van Mijnden was Anthonie III 
(1542-1578) 1 '. Door het ontbreken van een 
mannelijke erfgenaam verdeelde hij zijn bezittin
gen over zijn twee oudste dochters Clementia en 
Anthonia. Laatstgenoemde en haar man Steven 
van Lynden erfden de heerlijkheden Mijnden en 
de beide Loosdrechten, Clementia van Amstel 
van Mijnden en haar man Frans van Lynden 
kwamen in 1578 in het bezit van de heerlijkheid 
Kronenburg. Na de families Van Cronenburch 
en Van Amstel van Mijnden traden vanaf 1578 
leden van het geslacht Van Lynden op als heren 
en vrouwen van Kronenburg. 

Familie Van Lynden 
In de periode 1578 tot 1710 waren de volgende 
personen heer en/of vrouwe van Kronenburg: 

I. Clementia van Amstel van Mynden, dochter 
van Anthonie van Amstel van Mynden 
(overleden 1580) en Anna van Isendoorn; zij 
was van 1578 tot 1584 vrouwe van Kronen
burgen Loenen, ovl. 1 maart 1584 en begra
ven in de kerk van Loenen, huwde voor de 
eerste maal met Johan Holtzweiler (ovl. circa 
1577), huwde voor de tweede maal op 6 
december 1578 met Frans Baron van Lyn
den, heer van Hemmen, die sinds 1584 
tevens heet van Kronenburg en Loenen was, 
overleden op 6 maart 1606. Frans van Lyn
den hertrouwde in 1586 met Anna Agnes 
van Lynden, dochter van Dirk van Lynden 
en Judith van Wylich, ovetleden in 1613. 
Uit het huwelijk van Frans van Lynden en 
Clementia van Amstel van Mynden: 

II. Anthony Baron van Lynden, geboren vöör 
1 maart 1584, overleden in oktober 1626 
en begraven in de kerk van Loenen, heer 
van Kronenburg en Loenen (1606-1626), 
huwde op 22 oktober 1611 Alexandrina 
van Stepraedt, vrouwe van Doddendael 
en Grunsfoort, dochter van Reinier van 

Stepraedt, heer van Grunsfoort, Doddenda
el, Ingen en Wolbeek, graaf van Doornick, 
en Margriet van Rechteren, genaamd Van 
Voorst. Uit dit huwelijk: 

III. Frans Baron van Lynden, geboren in 1614, 
overleden op 12 maart 1657, begraven in de 
kerk van Loenen, heer van Kronenburg en 
Loenen (1626-1657), huwde Margaretha 
Sophia van Stepraedt van Doddendael, over
leden 5 november 1648, begraven in de kerk 
van Loenen, dochter van Derk van Stepraedt 
en Sophia van Isendoorn à Blois. 
Uit dit huwelijk: 

1. Sophia Heilwich van Lynden, geboren op 10 
februari 1641, overleden op 12 juni 1717 op 
het Huis Steptath bij Walbeek, zij huwde in 
1669 met Reinier Johan van Stepraedt, heer 
van Walbeek, geboren op 6 februari 1641, 
overleden op 17 januari 1717, zoon van 
Dirk van Stepraedt, heer van Doddendael en 
Walbeek en van Johanna Maria van Dornick 
tot Wonningen. Hun portretten hangen in 
de hal van het Huis Cannenburgh in Vaas
sen. 

2. Anthonie van Lynden: 

IV Anthonie Baton van Lynden, geboren in 
1646, overleden op 28 december 1726, heer 
van Kronenburg en Loenen (1657-1710), 
tevens heer van Mijnden, Loosdrecht, Loen-
derveen, Muydervelt, 't Velde, Teckop en 
Grunsfoort. Studeerde vanaf 1665 filosofie 
aan de universiteit van Keulen. Later moest 
hij wegens schulden zijn goederen verkopen: 
op 27 juni 1710 verkocht hij Kronenburg en 
Loenen aan Adriaen Wittert van der Aa te 
Leiden. Anthonie van Lynden huwde voor 
de eerste maal in 1665 met Elisabeth Anna 
van Wassenaet van Warmond, overleden 9 
maart 1679, begraven in de kerk van Loe
nen, dochter van Jacob, heer van Warmond 
en Woude en van diens tweede echtgenote 
Maria van Erkel; op 17 mei 1681 huwde 
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Het huis Kronenburg, gezien 

vanaf de Vecht, circa 1670. 

(ColLW.Mooij) 

Anthonie van Lynden voor de tweede maal, 
nu met Cornelia Anna van Isendoorn à 
Blois, geboren in 1661, overleden op 28 
december 1698, begraven in de kerk van 
Loenen, dochter van Elbert van Isendoorn à 
Blois tot den Cannenborch en Odilia van 
Wassenaer van Alkemade. 

Uit het eerste huwelijk: 
een zoon die jong gestorven is. 

Uit het tweede huwelijk: 
a. Margriet Alexandrina van Lynden, gedoopt 

te Grunsfoorr 6 januari 1683, huwde in 
1702 met Thomas Walraven van Wassenaer, 
zoon van Gerard van Wassenaer, heer van 
Alkemade en diens tweede vrouw Bernardi-
na Margaretha van Raesfeldt. 

b. Anna Elisabeth van Lynden, gedoopt te 
Gtunsfoort 7 januari 1686, huwde in 1711 
Caspar van Merwick, heer van Kessel, zoon 

van Willem van Merwick en Judith van Lyn
den. 

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

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

Overige heren en vrouwen van Kronenburg 

Vanaf 27 juni 1710 kwam de heerlijkheid Kro
nenburg en Loenen in handen van de volgende 
personen: 
1. Adriaen Wittert van der Aa, geboren op 15 

mei 1672 te Leiden, overleden aldaar 19 
december 1714, zoon van Adriaen Wittert 
van der Aa en Maria Cnotter, heer van Kro
nenburg en Loenen (1710-1714), huwde 
Anna Maria Moens. Van der Aa heeft het 
kasteel laten restaureren en door Italiaanse 
meesters laten verfraaien '. 
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11 

12 

Anna Maria Moens, weduwe van Adriaen 
Wittert van der Aa, vrouwe van Kronenburg 
en Loenen (17)4- circa 1716). Zij hertrouw
de met van Kamminga (zie nummer ' ' . 
Dominicus Franciscus Baron van Kammin-
ga, heer van Kronenburg en Loenen (circa 
1716-1726). 

Maria Magdalena Ornia, weduwe Moens, 
moeder en erfgename van haar dochter Anna 
Maria Moens, vrouwe van Kronenburg en 
Loenen (1726-1735). 

Hendrik, graaf van Moens, zoon van Maria 
Magdalena Ornia, weduwe Moens en broer 
van Anna Maria Moens, heer van Kronen
burg en Loenen (1735-1753). 
Mr. IJsbrand Kieft Balde, heer van Kronen
burg en Loenen (1754-1770). 
Nicola Geertruijd Smissaert, weduwe van 
IJsbrand Kieft Balde, vrouwe van Kronen
burg en Loenen (1770-1795) 
Sophia Johanna Kieft Balde en haar twee 
zusters Regina Catharina en Anna Adriana 
Kieft Balde erfden in 1795 de bezittingen 
van Kronenburg. In 1803 verkochten zij het 
huis met alle rechten aan Daniël Gerard van 
den Burgh. 

Mr. Daniël Gerard van den Burgh, decaan 
en kanunnik van de Domkerk in Utrecht, lid 
van de Staten van de provincie Utrecht en lid 
van de raad van de stad Utrecht, heer van 
Kronenburg (1803-1824). Zijn erfgenamen 
verkochten de bezittingen van Kronenburg 
aan Abraham du Bois. 

Abraham du Bois, koopman te Amsterdam, 
heer van Kronenburg (1824-1836). In 1836 
verkeerde het huis Kronenburg in zo slechte 
staat, dat het rijp was voor de sloop. Du Bois 
verkocht Kronenburg met al zijn bezittingen 
aan Hermanus van Os, die het enkele maan
den later in een openbare veiling in diverse 
kavels doorverkocht aan nieuwe eigenaren 
3). De titel 'heer van Kronenburg' met de 
daaraan verbonden rechten en plichten ging 
over naar Jacobus Henricus van Reenen. 
Mr. Jacobus Henricus van Reenen, heer van 
Kronenburg (1837-1846), die gehuwd was 
met Louise van Vollenhoven. Hun zoon 
werd opvolger als heer van Kronenburg. 
Jhr. mr. Gerlach Cornelis Joannes van Reen
en, geboren Amsterdam 30 september 1818, 
overleden Den Haag 31 mei 1893, burge

meester van Amsterdam, minister van bin

nenlandse zaken (1853-1856), heer van Kro

nenburg (1847-1893). 4) 

Bijlage: Benoeming van functionarissen 
in Loenen 

Jaarlijks benoemden de heren of vrouwen van 
Kronenburg de overheidsfunctionarissen in Loe
nen. Uit de vele benoemingsbesluiten die zich in 
het archief van de gemeente Loenen bevinden, 
hebben wij er twee uitgekozen. 

A. Het besluit van 25 februari 1701: 
Wij Anthonij Baron van Lijnden, Heer van 
Cronenborgh, Loenen, Teckop, Grunsfoort, 
Cortenbergh etcetera, hebben over desen jare 
1701 in onse hoge heerlij kheijt en geregte van 
Cronenborgh en Loenen aengestelt, gelijk wij 
aenstellen en continueren bij desen de naevol-
gende officianten: 

Borgermeester: Tijmon Sijmonsen van Loenen. 
Schepenen: Adriaen van Leeuwen, Jan Teunisz 
Stolt, Jacob Cornelissen van Roijen, Simon 
Hendrikxsen Brunt, Jan Kees Wiggerden, 
Hendrik Cornelissen, Hendrik Pietersen. 
Hoogh Heemraed van den hogen Zeeburgh 
en Diemerdijck: Roeloff Schouten. 
Kerkmeesters: Hendrik Cornelissen van Ock-
huijsen en Jacob Elbertsen Nelekeur. 
Armmeesters: Hendrik Jansz Metselaer en Jacob 
Stoffelsen. 

Weesmeesters: Jacob Jacobsz van de Vaert den 
jonge en Aert Dirk Joosten. 
Molenmeesters in Cronenborgh: Arien Herman-
sen en Gijsbert Dirksen Mom. 

De oudste plattegrond van 

Kronenburg met links boven 

de Stichtse molen en rechts 

boven de Hollandse molen, 

circa 1670. 

(Bron: Jaarboekje Nifiarlake 

1915) 
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Handtekening onder het 

benoemingsbesluit van 

1 februari 1773 van Nicolaa 

Geertruijd Smissaert, vrouwe 

van Kronenburg. 

(S.A. VV, Gerecht Loenen -

Kronenburg, nr 8) 

Molenmeesters in Loenen der Edel Mogende 
Heren Staren 's Lants van Utreght Gereght: 
vacant. 

Brantmeesters in Cronenborgh: Dirk Maendagh 
en Dirk Ploij. 

Brantmeesters in Loenen der Edel Mogende 
Heren Staten 's Lants van Utreght Geregte: Cor-
nelis Arissen Fokkert en Jacob Hendrik Ver-
burgh. 

Molenmeesters in de Hondertsche polder: Cor-
nelis Elbertsen en Pieter Claessen Rock. 
Alle welke officianten en bedienden wij Heer van 
Cronenborgh ordonneren en gebieden dat sijlie-
den op den eersten regtdag in onsen raethuijse 
van Cronenburgh verschijnen en aldaer afleggen 
den behoorlijken eedt in handen van onsen 
schout van Cronenburgh op alsulke boeten en 
breuken als daer toe staen. 
Gelijk wij Heer van Cronenburgh verders ordon
neren en verstaen dat de kerk- en armmeesters 
van hare ontfangh en uijtgaeff pertinente reke
ning sullen doen in handen van ons of van onsen 
gemagtigde, alle 't welke door onsen secretaris 
van Cronenburg in onse kerke van Loenen sal 
werden afgekondigt en uijtgeroepen. 
Aldus gedaen op onsen huijse van Grunsfoort 
desen 25e februarij 1701. 

B.Het besluit van 1 februari 1773 met vrijwel 
dezelfde indeling: 
Wij Nicolaa Geertruijd Smissaert, weduwe van 
den weledele gestrenge heer mr. IJsbrant Kieft 
Balde, vrouwe van Kroonenburgh, Loenen etc, 
etc, hebben voor dezen jaare 1773 in onze hooge 
heerlijkheeden van Kroonenburgh en Loenen, 
Kroonenburghs Gerecht, gecommitteerd, gecon
tinueerd en aangesteld, gelijk wij committeren, 
continueren en aanstellen bij deezen de volgende 
regenten en officianten, te weeten: 
als burgermeester: Hendrik van Veeren; 
als scheepenen: Gerrit Zuijdhoek, president, Vol-
kert van Rooijen, Gijsbert Spoor, Gijsbert Joos-
ten, Jan Klijnenbreugel, Jan de Jongh en Gerrit 
van der Paauw; 
als kerkmeesteren: Joris Sanderson en Gijsbert 

van Veeren; 

als armmeesteren: Jan de Jongh en Jan Post; 
als weesmeesteren: Hendrik van Veeren en Gerrit 
Zuijdhoek; 

als molenmeesteren van de Hollandsche polder: 
Dirk van Wesenbeek en Hendrik van Rooijen; 
als molenmeesteren van de Stichtsche polder: de 
heer Herman van Ghezel en de heer Pieter Trip; 
als molenmeesteren van de hondertsche polder: 
Teunis Korver en Johannes Sanderson; 
als brandmeesteren op Holland: Jan Duijff en 
Jacobus Slot; 
als brandmeesteren op 't Sticht: Johannes San
derson en Pieter Sol. 
Alle welke regenten en officianten wij ordonnee-
ren op den eersten rechtdag aanstaande in onzen 
raadhuijs van Kroonenburgh te verschijnen en 
aldaar af te leggen den eed daartoe staande (zo 
veel burgermeester en scheepenen aangaat) in 
handen van onsen bailliuw van Kroonenburgh 
en Loenen, en dat de verdere officianten in hun
ne ampten zullen worden ingevoerd na de 
gewoonte in onzen raadhuijse gerecipieerd. Ter 
oirkonde deze geteekend, den eersten februarij 
anno 1773. 
N.G. Smissaert, weduwe IJ.K. Balde. 

Kees de Kruijter 

BRONNEN: 

1. Neder land ' s Adelsboek 1943-1948, 41e jaargang, 

artikel over het geslacht Van Lynden, pag . 458 e.V. 

2. E.B.F.F. Wüten van Hoogland , Bijdragen tot de 

gesch ieden is der Utrechtsche Ridderhofs teden en 

Heerl i jkheden, eers te deel. D e n H a a g 1909. 

3. Archief van de gemeen t e Loenen . 

4. Archief van de he rvormde g e m e e n t e Loenen . 

NOTEN: 

1. De tussen haakjes vermelde jaren geven de periode aan 

waarin Anthonie III heer van Kronenburg en Loenen was. 

2. Jaarboekje Niftarlake 1915. 

3. J. Boerstra en C.J. de Kruijter, Ondergang van het huis 

Kronenburg, in: Vechrkroniek nr. 6 (mei 1997), 7-11. 

4. De gegevens in dit laatste overzicht zijn grotendeels ont

leend aan een studie van Gertjan Verhage over de geschie

denis van de hervormde gemeente van Loenen. In de 

negentiende eeuw waren de heren van Kronenburg, in 

ieder geval vader en zoon Van Reenen, tevens kerkvoogd 

van de hervormde gemeente. De titel heer van 

Kronenburg bestaat nog steeds, maar deze heeft na de 

Franse tijd (1795-1813) zijn betekenis voor de geschiede

nis van Loenen verloren. 
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Loenen en Nieuwersluis in 14 foto's 
(ca. 1885 - ca. 1900) 

In het vorige nummer van de Vechtkroniek, 
nummer 19 pagina 20 en 21, werd al aandacht 
besteed aan de onlangs door de gemeente Loe
nen aangekochte collectie foto's van Loenen en 
Nieuwersluis. 

De 29 afbeeldingen geven een fraai beeld van 
onze huidige gemeente in een periode waaruit 
niet veel foto's zijn. 
Van een aantal afbeeldingen is de specifieke 
fotograaf bekend, de voormalige gemeentese
cretaris van Loenen, en de latere burgemeesrer 
van Vreeland, J.A.F. Backer (1853-1911). Het 
overige grootste gedeelte van de serie is uitgege
ven bij de uitgever E.A. van Blitz en Zoon te 
Utrecht, een commercieel bedrijf dat forogra-
feerde in de provincie Utrecht en de foto's ver
volgens uitgaf. 

In de beschrijvingen van de foto's is de vermel
ding van als bekend veronderstelde informarie 
zoveel mogelijk vermeden. Vooral details te zien 
op de foto's krijgen de aandacht. Ook uit 

archiefonderzoek verkregen aanvullende gege

vens worden vermeld. 

Inzake de datering van de foto's is geen exact 
oordeel te geven. Wanneer men de foto's goed 
onderzoekt lijkt een periodisering tussen 1885 
en 1900 gerechtvaardigd. Slechts één afbeel
ding is gedateerd. Dat is de foto van het zoge
naamde Plein. Prominent staat achter op de 
foto in het handschrift van J.A.E Backer 20 
april 1888. 

Het in dit nummer van de Vechtkroniek volle
dig afbeelden van de hele collectie bleek niet 
mogelijk. Er moest dus een keuze gemaakt wor
den. Geen gemakkelijke taak wanneer er zoveel 
mooie plaatjes beschikbaar zijn. De schrijvers 
verwachten echter dat zij een evenwichtige keu
ze hebben gemaakt. 

De volledige serie foto's ligt voor een ieder ter 
inzage bij de streekarchivaris in Loenen. 

Jaap Berghoef en Willem Mooij 

Ijsbaan op één van de 

trekgaten in de Loenderveense 

Polder in de buurtschap 

Oud-Over. Deze baan werd 

de Heerenbaan genoemd. De 

fraaie Koek en Zoopje tent, in 

de volksmond Koek en Zopie, 

is versierd met masten en 

vlaggen. Op de achtergrond 

zien we de toren van de 

Hervormde kerk in Loenen. 
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De Dorpsstraat ter hoogte van de huidige slagerij van Bram van den Berg op nummer 72. Rechts de slagerij van Jacob Houtman 

(in 1835 geboren in Naarden). Deze slager vestigde zich in dit pand in 1890 en kwam uit Breukelen. Het daaropvolgende huis 

was tot 1883 de winkel van Theodoras Hendrikus Luijmers. Later kwam in dit pand de boekhandel van jan Pos (geboren in 

Loosdrecht in 1872). Ah Jan Pos in 1890 naar Amsterdam vertrekt neemt Evert Spruijt de boekhandel over. 

Nog verder de Dorpsstraat in, op het huidige nummer 76, staat de melkslijterij van Arie Rosemale (1842-1911). Links op de foto 

het huis van Tante Koosje. Midden op de straat staat ie toenmalige veldwachter Theodorus van Rooijen (1834-1924). 

Hij werd in 1864 als gemeenteveldwachter aangesteld en in 1869 ook als gemeentebode. De laatste functie vervulde hij tot zijn 
pensioen in 1916. 

Huize Leeuwendijk, het 

huidige Dorpsstraat 69. 

Het pand werd in 1866 

aangekocht door de 

Hervormde Gemeente Loenen 

en was in gebruik als 

pastorie. Lang werd het huis 

bewoond door dominee 

Bernard Christiaan Ledeboer 

(1825-1904) en zijn gezin. 

Ledeboer kwam in 1868 

naar Loenen en bleef tot zijn 

overlijden. De pastoriefunctie 

behield Huize Leeuwendijk 

tot in 1906. 

Toen werd ernaast een 

nieuwe pastorie gebouwd. 
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De achterzijde van huize 

4* f UK - -* i? 

De Bredestraat in Loenen met het 

Post- en Telegraafkantoor. Het gebouw 

werd in opdracht van de gemeente 

gebouwd in 1882 door Jan Bemelman 

en Willem de Heer, aannemen te 

Nieuwe Niedorp. De totale bouwkos

ten bedroegen f12.543,-. 

Vanaf 1883 werd het inclusief de 

bovenwoning verhuurd aan de 

Posterijen. 
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De Dorpsstraat. Links de huidige zaak "Foto Blom". 

Midden op de foto - met het witte jasje aan - de scheermeester-barhier Willem Hagen. 
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Korenmolen De Hoop. In de woning voor de molen woonde DJ. de Heus. Hij was op 29 maart 1882 door de gemeente Loenen 

benoemd tot "schatter der huurwaarde van dranklocalen". Tevens werd De Heus voorlezer en koster in de hervormde kerk als 

opvolger van Klaas Eppe Steenhuisen toen deze zich hij de Doleantie aansloot. De dochter van de Heus, Adriana Catharina, 

woonde ook lange tijd in de woning met haar man Hilhrand Hoogterp. Hilhrand was veldwachter in Loenersloot en mocht hij 

hoge uitzondering in Loenen blijven wonen. Links van de molen staan de gebouwen van de beenzwartfabriek Tijssen en 

Kruseman, Op 23 december 1900 brandde de vanaf de stelling naar boven met riet gedekte molen af. 

In 1902 werd de molen weer herbouwd met een hogere omloop. 

De Vreelandseweg met de 

eerste bebouwing aldaar. Aan 

de rechterkant van de foto het 

jaagpad langs de Vecht. Het 

tweede huis op de foto wordt 

vanaf 1899 bewoond door 

Klaas Eppe Steenhuisen 

(1838-1914) en zijn vrouw 

Alidade Heus (1840-1914). 

Steenhuisen was naast 

kruidenier tot de Doleantie 

koster van de Hervormde 

Kerk in Loenen. 

Helemaal op de achtergrond 

de woning en tuinderij van 

Lambertus Mielart. 
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Vechtgezicht met weibootjes 

ter hoogte van huize Beek en 

Hoff. Rechts de koepel en 

het zitje in de overturn. 

Achter de koepel de gehouwen 

van beenzwartfahriek Tijssen 

en Kruseman. 

Gezicht of de Vechtbrug te Loenen richting Vreeland. De eerste brug op deze plek werd gebouwd in 1629. In 1875 werd de brug 

gekocht door de uit Zuilen afkomstige brandstoffenhandelaar H.J. de Ruiter (1849-1913). Voor doorvaart en passage over de 

brug moest men tol betalen. 

Links van de brug de toenmalige brugwacbterwoning. 

De foto is genomen vanuit een bootje in de Vecht en heel wat volk is uitgelopen om op de brug te poseren. 
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De Rijksstraatweg komende 

vanuit Utrecht. Rechts huize 

Middelhof. 

Het huis werd in 1881 

gebouwd. Voor het huis een 

bruggetje over de shot langs 

de weg. Het buis was 

jarenlang de woning en het 

kantoor van ie architect en 

gemeenteopzichter H.A.],E 

Hissink (1864-1933). 

Hij ontwierp onder andere de 

Hervormde Pastorie (1906), 

de Christelijke Lagere School 

(1913) en de Gereformeerde 

Kerk (1922). 

Op de achtergrond rechts de 

koepel van Roserust. 

Het zogenaamde Plein te Poenen. Op de achterzijde van de foto staat de datum 20 april 1888. Links de "tot algemeen gebruik"in 

1883 gebouwde pomp voor regen en gefiltreerd rivierwater. 

De koepel stond in de tuin van de voormalige pastorie van de Hervormde Gemeente. De koepel werd in 1895 afgebroken en in 

1976 weer herbouwd. 
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Een afbeelding van de zelden gefotografeerde achterkant van het station Nieuwersluis. Op de foto poseren vermoedelijk de 

stationschef Cornells Johannes Septer, stationswachter Daniel Feer en de hrugwachter van ie spoorbrug over de Nieuwe 'Wetering 

Wouter van Dorrestein. 
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De Pupillenschool te Nieuwersluis. De pupillen staan voor het hoofdgebouw op het binnenterrein van de Koning Willem III 
kazerne. 
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Horlogedief in Loenen 

woo 

wi 

In de lente van 1863 was er nogal wat commo
tie in Loenen. Wat was het geval? Sinds kort 

nde de 43-jatige C. Johannes van Harder-
jk in het dorp. Hij had zijn intrek genomen 

als kostganger bij Catharina van den Berg, 
echtgenote van Bernardus Brouwer, in de Bre-
desrraat (huidige nr. 4). Zijn kamer fungeerde 
tevens als werkplaats om horloges te repareren. 
"Horlogiemaker" noemde hij zich, maar Van 
Harderwijk bleek meer een oplichter te zijn. 
Tussen 11 en 16 april werd namelijk dertien 
keer aangifte gedaan van vermissing van horlo
ges na het plotselinge vertrek met onbekende 
bestemming van de horlogemaker. De reeks 
aangiften begon met die van Dirk Johannes de 
Heus, oud 31 jaar, korenmolenaar te Loenen. 
Hij had "ruim drie weken geleden zijn zilveren 
zakhorloge ter herstelling gegeven aan zekeren 
Harderwijk die zich voor eenige tijd als horolo-
giemaker had nedergezet. Dat de comparant 
thans heeft vernomen dat gemelde Harderwijk 
voor 5 à 6 dagen geleden deze gemeente heeft 
verlaten zonder aan comparant zijn horologie 
terug te geven en hij derhalve vermoed dat 
gemelde Harderwijk dat horologie heeft zoek 
gemaakt wijl er nog zovele anderen personen 
zijn die in het zelfde geval verkeren. Dat het 
horologie de volgende kenteekenen had als: 
fransch werk met witte porceleinen plaat waar
op in het midden nog eene kleinere circel, zoo 
hij meent alles met gewonen cijfers, de kast 
glad en voorzien van een bol glas, opengaande 
door het drukken op den stift, terwijl aan het
zelve bevestigd was een stalen vestketting. Dat 
hij bereids f2 , - aan Harderwijk had betaald". ' 
Na deze aangifte zouden nog een twaalftal 
andere volgen. ' Alle eigenaren beschreven uit
gebreid hun bezit en hadden bijna allemaal een 
aanbetaling gedaan. Bij de een heeft Harder
wijk het horloge vlak voor zijn vlucht thuis 
opgehaald, de andet had het al voot een tweede 
maal tet reparatie ingeleverd, nadat "dit reeds 
eenmaal zonder goed gevolg door Van Harder
wijk was behandeld". De verdenking kwam ook 

snel op dat Van Harderwijk de bij hem rer repa
ratie gebrachte horloges gewoon doorverkocht. 
Zo kwam Jan Gorlee, koopman wonende te 
Oud Over, bij de burgemeester melden dat hij 
op 2 april j.l. bij Van Harderwijk een horloge 
voor f25 , - gekocht had. Om zich vrij te waren, 
deed Gorlee aangifte van de koop, nu hij verno
men had van deze oplichtingsaffaire. Hij gaf 
zelfs, op verzoek van de burgemeester, zijn 
gekochte horloge aften dienste van Justitie. 

Snel in actie 
De burgemeester nam direct actie na al deze 
klachten. Hij vethoorde op 16 april Catharina 
van den Berg, de verhuurster van Van Harder-
wijks kamer. Zij verklaarde dat hij "laatstge
noemde zondag des namiddags om half een ure 
haar huis heeft verlaten zeggende naar Amsrer-
dam te gaan om maandagsavonds of dinsdag
morgens tetug te keren, hetgeen tot heden ech
ter niet is geschied. Dat zij vernomen heeft dat 
hij zondagmiddag om 3 ure nog in de herberg 
van Dirk Oostveen op Oud Over en te half vijf 
ure bij Abraham Henelijn nabij Vreeland was 
geweest. [..] Dat zij nog vernomen heeft dat de 
stalhouder Roos alhier Van Harderwijk in 
Amsterdam heeft gezien laatstleden donder
dag".3 ' De burgemeester had blijkbaar al eerder 
gehoord dat Van Harderwijk naar Amsterdam 
was verrrokken, want op 11 april had hij een 
brief geschreven aan de hoofdcommissaris van 
politie te Amsterdam waarin hij het verttek van 
de horlogemaker naar Amstetdam meldde en 
het feit dat hij een aantal hotloges had meege
nomen, om te belenen ofte verkopen. De hor
loges worden ook allemaal beschreven in de 
brief. Van Harderwijk was kennelijk een beken
de bij de politie, want de burgemeester 
beschreef hem als zijnde "gesignaleerd in het 
policieblad van 1861 bladzij 297 nr 312 en van 
1863 bladzij 67". Een kopie van dit proces
verbaal stuurde de burgemeester ook naar de 
officier van Justitie van de arrondissements
rechtbank te Utrecht 
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Bredestraat 4, het verblijf

adres in Loenen van Van 

Harderwijk, in de huidige 

staat, (foto: W.F. Knijper) 

De Amsterdamse politie kwam meteen in actie. 
De hoofdcommissaris antwoordde binnen twee 
dagen dat de oplichter was aangehouden, "in 
het bezit van onderscheidene beleenbriefjes van 
horlogién welke hem volgens zijne verklaring 
ter herstelling waren toevertrouwd en waaron
der vermoedelijk ook die door Uwed.omschre
ven". Van Harderwijk was "terzake van mis
bruik van vertrouwen, tet beschikking van de 
Justitie gesteld". 

De officier van Justitie te Utrecht meldde de 
Loenense butgemeester op 20 april dat Van 
Harderwijk had opgegeven dat in iedet geval 
het horloge van De Jong en en de klok van 
Dolleman in zijn werkplaats in Loenen aanwe
zig waren. De burgemeester antwoordde dezelf
de dag nog, dat hij de horlogekettingen en 
klokjes die hij in de werkplaats gevonden had, 

bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank 
in Utrecht had gedeponeerd (in een verzegeld 
kistje). Dolleman kreeg zijn klok terug, maar 
het horloge van De Jong was niet van hem. De 
verklaringen van beide heren omtrent het al 
dan niet herkennen van hun eigendom werden 
op 24 april in een proces verbaal opgetekend. 

Bank van Lening 

Wellicht brak de vakantieperiode aan, want een 
paar maanden is er geen correspondentie tussen 
de diverse partijen. Pas weer op 16 juli infor
meerde de burgemeester bij de Officier van Jus
titie hoe de benadeelden nu eigenlijk hun hor
loges terug konden krijgen. De dag erna 
ontving hij het antwoord dat alle horloges naar 
de bank van lening in Amsterdam waren terug
gezonden en dat zij daar door de eigenaars kon
den worden ingelost. Dat was een vrij groot 
probleem, want "het is seer moeijelijk om daar
voor naar Amsterdam te gaan wijl zij, meest 
ambachtslieden zijn en daar nog reiskosten 
moeten uitgeven en daggeld verzuimen". Van
daar dat de burgemeester verzocht om het 
bedrag van de belening voor te schieten en de 
horloges op te sturen naar Loenen. Aldus 
geschiedde en op 5 september bedankte de bur
gemeester de hoofdcommissaris van de politie 
van Amsterdam voor de toegezonden acht hor
loges. Bij de brief voegde hij kwitanties voor 
ontvangst en 29 gulden, het bedrag waarvoor 
de horloges waren beleend en dat de politie had 
voorgeschoten. Alles kwam in goede orde aan: 
op 7 september alweer bedankte de hoofdcom
missaris van de politie voor het geld en de kwi
tanties. 

Er was één pechvogel onder de slachtoffers van 
de oplichter: het beleenbriefje van Dirk Johan
nes de Heus was Van Harderwijk kwijt geraakt. 
Volgens hem was het horloge ook niet door 
hem zelf beleend, maar door "zekere Rikman-
spoel wonende Amsterdam Oude Brugsteeg bij 
den logementhouder Diel". De hoofdcommis
saris van de Amsterdamse politie ging daar 
meteen polshoogte nemen, maar Rikmanspoel 
wist nergens van. Vandaar dat deze zaak eindig
de met een laatste brief van de hoofdcommissa
ris aan de burgemeester van Loenen, dat 
omtrent het horloge van De Heus geen onder
zoek kon worden ingesteld. Er gloorde nog een 
beetje hoop aan de horizon: in augustus 1864 
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zouden alle panden die in deze periode waren 

ingebracht en niet waren ingelost worden ver

kocht. Als het horloge dan nier was opgehaald 

door de oneerlijke vinder van het beleenbriefje, 

zou De Heus wellicht zijn eigendom alsnog 

terug kunnen kopen. Of dit uiteindelijk 

gebeurd is, verrellen de archieven niet! 

Juliette Jonker-Duynsree 

Willem Mooij 

NOTEN: 

1. Alle processen verbaal zijn afkomstig uir her archief in 

Loenen 

2. De personen die op verschillende dagen aangifte deden 

waren: PG. Donk, winkelbediende re Loenen, Johannes 

Rirz, schoenmaker re Loenen, Theodorus de Jong, land

bouwer re Loosdrechr, Johannes Heinecke, veehouder re 

Abcoude-Baambrugge, Meerdink, metselaar te Abcoude-

Baambrugge, Marren IJ, werkman te Nieuwersluis. Na 

de aanhouding van Van Harderwijk op 13 april, volgden 

nog aangiften van: Willem Dirkse Dolman, timmer-

mansknecht re Loenen, Willem de Vries, glasblazer 

wonende re Oud Over, Jan Bosch, arbeider te Loenen, 

Frans van der Veer, ruinman re Loenen, Cornelis 

Schippers, werkman re Loenen en Simon de Kruijf, 

arbeider, wonende te Oud Over. Van de vermiste eigen

dommen van Jan de Vries, veehouder te Oud Over nabij 

de glasblazerij, Jacobus de Bruijn te Vreeland en zand-

schipper Willem Dolleman is geen aangifte gedaan, maar 

zijn wel vermeldingen in de correspondenrie gevonden. 

3. De heer Roos had een logemenr en sralhouderij in her 

pand waar zich nu her resraurant 'Eterij de drie gekroon

de laarsjes' bevindr (Rijkssrraatweg 106). 

Correcties op de vorige aflevering 
(Vechtkroniek nummer 19, november 2003) 

De dame op de foto bovenaan pagina 5 is niet 
mevrouw Bouwhuisen-Fluijt, maar haar nicht 
Pietronella Johanna Fluijt (1888-1974), dochter 
van Evert Fluijt, van beroep wiskundelerares. 
Deze correctie is afkomstig van mevrouw E. 
Brongers-Bouwhuisen te Eindhoven. Hartelijk 
dank daarvoor. 

De laatste woorden en de ondertekening van 
het artikel 'Literatuursignalering' op pagina 23 
zijn helaas weggevallen. De laatste zin luidde 
als volgt: "En voor de liefhebber... in het sep
tembernummer 2003 van het Tijdschrift Histo
rische Kring Breukelen geeft Arie A. Manten in 
honderden woorden zijn visie op de in deze 
twee boekjes gepresenteerde Vechtvisie. De 
auteur van dit artikel is Jaap Berghoef. 

Redactie 

De Bredestraat rond 1900 

(toen Postkantoorstraat 

geheten). Het huis van 

Catharina van den Berg ligt 

iets naar achteren en bevindt 

zich direct na de tweede 

leilinde rechts. 

(Coll: W. Mooij). 
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Luxe bakkerij Westveen te Nieuwersluis 

Jan Westveen staande op de 

Rijksstraatweg te 

Nieuwersluis bij de 

transportfiets met voorop een 

grote mand waarin het brood 

werd thuisbezorgd. 

Op zaterdag 7 Juni 1924, 's middags om 4 
uur, opende de heer Gerbrand Westveen zijn 
nieuwe bakkerij, woning en winkel gelegen te 
Nieuwersluis, wijk A no 34, kadastraal 
gemerkt Sectie G no. 693 (huidig adres: 
Rijksstraatweg 25). De bakkerij was nog maar 
net opgeleverd door aannemer De Jager uit 
Nieuwersluis en ontworpen door Joh. Verweij, 
bouwkundige te Mijdrecht. Het woon- win-
kelhuis was gebouwd door P .N. van Schaik. 

Gerbrand Westveen was geboren in 1889 en 
getrouwd met Aagje Verweij, geboren in 
1893. Zowel de winkel als de bakkerij waren, 
volgens de uitnodiging voor de feestelijke ope
ning, naar de laatste hygiënische wijze inge
richt. Een "geheel nieuwe hete lucht oven, 
naar het nieuwste systeem" was geplaatst. 

Onnodig daarom te vermelden, vond bakker 
Westveen, dat thans nog meer als voorheen 
"elck wat wils" geleverd kan worden. 
Wat ons opvalt aan deze uitnodiging is de zin
snede "Een geheel nieuwe hete lucht oven, 
naar het nieuwste systeem is geplaatst". Wat 
was dat dan wel voor oven? Hoe heeft het bak
kersbedrij f zich ontwikkeld tot wat wij tegen
woordig een bakker noemen: meestal een win
kel waar brood wordt verkocht dat elders 
gebakken wordt, als we het al niet in de super
markt meenemen tegelijk met de overige 
boodschappen. 

In dit artikel willen wij deze moderne oven 
van Westveen in een wat breder kader plaatsen 
door in te gaan op de ontwikkeling van het 
bakkersbedrijf in het algemeen met de nadruk 
op de brood-bakoven in de loop der tijd. 
Daarna komt de situatie in Loenen aan de 
orde en de winkel van Westveen zelf. 

De brood bakoven in vroeger tijd 

De "oven" bestaat reeds duizenden jaren. De 
oudste atcheologische sporen van ovens date
ren uit de Nieuwe Steentijd (Neolithicum) 
zo'n 9000 jaar geleden en werden teruggevon
den in Syrië. In Europa zijn er ovens terugge-
vuuucii uic ongeveer 6500 jaar oud zijn, bij
voorbeeld in Rosmeer (Bilzen, Belgisch 
Limburg). In onze streken werden in de 
nederzettingen uit de Bronstijd (4000 tot 
2800 jaar geleden) en de Ijzertijd (2800 tot 
circa 2000 jaar geleden) sporen teruggevon
den van bakovens in de huizen. Van de vorm 
van deze bakovens weten we alleen dat ze een 
cirkelvormig grondplan hadden met een door
snede van minder dan een meter. Er wordt 
algemeen aangenomen dat deze ovens 
gebruikt werden om brood te bakken. In de 
huizen werden namelijk maalstenen en ver
koolde graankorrels teruggevonden. 
Dat de "Oude Hollanders" zo'n 2000 jaar 
geleden brood bakten weten we zeker. De 
Romeinse geschiedschrijvers hebben hierover 
namelijk melding gemaakt in hun reisversla-
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gen. In het Oude Holland bakte men platte 
broden van gierst, haver en gerst, en soms van 
tarwe. 

In de loop van de Middeleeuwen was er steeds 
meer specialisatie en werd ook steeds meer en 
beter brood gegeten: elk land, streek of stad 
had zijn eigen typische bakproducten. De 
bakkers in de steden waren verenigd in gilden 
en hadden een groot aanzien. Ze wetden 
onderworpen aan strenge voorschriften en de 
broodprijs was bij wet vastgelegd. 

O p het platteland was de situatie totaal 
anders. De boerenbevolking verbouwde zijn 
eigen graan en bakte meestal zelf zijn brood. 
De grote boerderijen hadden vaak een eigen 
bakhuis. De kleinere boeren lieten hun zelfbe-
reid deeg bakken in een gemeenschappelijk 
bakhuis dat aan een groep naburige erven toe
behoorde. Ze konden hun voorgerezen deeg 
ook laten bakken in het bakhuis van de plaat
selijke kasteelheer, tegen betaling in natura. 
Sommige boeren reden met hun graan naar de 
stad om het bij een "loonbakker" te laten bak
ken. 

In elk Middeleeuws klooster of abdij was er 
een aparte bakinstallatie en bakte men grote 
hoeveelheden brood. Ze deden dat niet enkel 
voor eigen gebruik. De kloostets waren name
lijk verplicht om reizigers, armen en zieken 
van brood te voorzien. Ook de bevootrading 
van de vele pelgrims maakte van de kloosters 
grote broodproducenten. Dat blijkt onder 
meer uit het aantal graanmolens dat in het 
bezit was van de kloosters. Elk klooster was 
eigenaar van meerdere molens die verspreid 
waren over verschillende grote hoeven. 

Ontwikkelingen in de 20ste eeuw 
O p het platteland bakte men rond 1900 nog 
hoofdzakelijk thuis, in bakovens voor 1 5-25 
broden die met hout verwarmd werden. Het 
gasfornuis of het elekttisch fornuis bestond er 
in die tijd nog niet. Lang niet iedereen bezat 
een bakoven. Ze waren vooral in de grotere 
boerderijen te vinden. Het bakken gebeurde 
éénmaal per week. 

Wanneer men zelf geen bakoven had, kon 
men zijn brood laten bakken bij een buur of 
in een gemeenschappelijke bakoven. In de 

dorpen was er vaak zo een bakoven, die zich 
meestal op het dorpsplein bevond. Wanneer 
men zijn brood in een gemeenschappelijke 
oven of bij de bakker liet bakken, btacht men 
een eigendomsteken of een hetkenningsteken 
aan op het brood. Vaak gebeurde dat met 
behulp van een broodstempel die in het deeg 
gedrukt werd. 

Vanaf het begin van de 20ste eeuw voor gezin
nen ook kant en klare bakovens in metaal ver

ft rijk versierde etalage tir 

gelegenheid van het veertig 

jarig regeringsjubileum van 

koningin Wilhelmina 

waarmee Westveen in 1938 

de eerste prijs won in een 

winkelierswedstrijd. 
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De voorkant van de 

uitnodiging voor de opening 

van de nieuwe bakkerij 

of 7juni 1924. 

kocht. Deze eenvoudige metalen constructies 
waren enkel geschikt voor kleinschalige bak
sels van maximum 10 broden. De klandizie 
bestond dan ook uit middenklasse gezinnen 
uit de stedelijke agglomeraties. Volgens de 
reclame van de fabrikant kende dit type oven 
vooral succes omwille van de steeds toene
mende praktijk van het "broodvervalsen", 
waarbij de bakkers minderwaardige ingrediën
ten gebruikten of het gewicht vervalsten. 

Vanaf de negentiende eeuw kocht men in de 
steden doorgaans zijn brood bij een warme 
bakker die langzamerhand overging op het 
gebruik van een nieuwe techniek om de oven 
te verwarmen. Deze werd verhit door middel 
van hete lucht of water Het brood werd 
zodoende gebakken in een afzonderlijke ruim
te, los van de eigenlijke stookruimte. Dat 

6.WL9TVEEN 
LUXt BWEPJ 

maakte het gebruik van steenkool - dat 
schadelijke gassen ontwikkelt en daarmee het 
brood oneetbaar zou maken - mogelijk. Daar
door kon er bovendien zonder onderbreking 
gebakken worden, wat een aanzienlijke tijds
besparing betekende. De productie ging 
omhoog, terwijl het brandstofverbruik daalde. 

Bakkers in Loenen 

Maar nu terug naar onze streek. Het is bekend 
dat in de periode dat Westveen een 'geheel 
nieuwe hete lucht oven, naar het nieuwste sys
teem' ging gebruiken, er in de omgeving vele 
bakkers waren die hun oven stookten met tak-
kenbossen. Bakker Kok te Vreeland stookte 
zijn oven met takkenbossen en turf dat werd 
aangevoerd uit Kortenhoef en per schuit door 
de Kortenhoefse sluis via de Oude Vecht naar 
Vreeland vervoerd werd. In de overtuin van de 
winkel - aan de Voorstraat - werd de brandstof 
dan gelost. Ook bakker De Kloet uit Vree
land, bakker Harwijne in Loenersloot, bak
kers Knaven, P. Post uit Loenen en G. Vermo-
len en G. van Roemburg, in de buurtschap 
Oud Over stookten hun ovens met takken
bossen. In de Gruttersttaat in Loenen ver
warmde bakker Leeflang zijn oven eveneens 
met takkenbossen, welke hoog opgestapeld 
lagen achter het toen nog bestaande gebouw 
van de R.K. Werkliedenvereniging St. Joseph. 

Het is dan ook inderdaad het vermelden 
waard bij de opening in 1924 van de nieuwe 
bakkerij van westveen dat "een gehcc! nieuwe 
hete lucht oven, naar het nieuwste systeem is 
geplaatst". Een primeur voor de omgeving, 
deze technologische ontwikkeling! Westveen 
bakte niet alleen brood in zijn nieuwe oven, 
zoals blijkt uit het onderstaand aanbod dat 
vermeld staat op de uitnodiging voor de ope
ning: 

"Een groote sorteering Bonbons; uitsluitend 
van Ie klas Fitma's als; Ringers, van Houten, 
Gebr. Pel, Droste, de Jong, Verkade, enz., 
zoowel los, als in moderne luxe doozen. 

Banket- en Koeksoorten; zijn van Ie kwaliteit 
en uitsluitend uit de beste grondstoffen 
vervaardigd, als; Frou Frou, Bokkenpootjes, 
Marsepain-koekjes, Crèmekoekjes, Choco-
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koekjes met noot, Amandelmoppen, Vanille

sprits, enz. 

De bekende Niewersluische Juffertjes los en in 
luxe verpakking, geschikt voor cadeau. 

Op bestelling alle soorten Taarten, Gebakjes, 

enz. 

Het brood wordt met de meeste zorg bereid. 
Duitsche, Snijers, Bussen, Fluitjes, Cadetjes, 
Luxe broodjes, Krentenbollen, Geraspte 
broodjes enz. Dagelijks versch verkrijgbaar." 

hielp, nam op een gegeven moment de winkel 
en bakkerij van zijn vader over. In 1958 moest 
hij om gezondheidsredenen zijn werkzaamhe
den stoppen in de bakkerij en winkel in Nieu-
wersluis die door zijn vader in 1924 begonnen 
was. Vader, Gerbrand Westveen, is overleden 
in 1980 en moeder Aagje Verweij in 1982. 
De winkel werd verkocht en verbouwd tot 
woonpand. Als zodanig is het nog steeds in 
gebruik. 

Gertjan Verhage 

De Rijksstraatweg in 

Nieuiversluis, toen nog 

Dorpsstraat geheten. 

Bij het eerste zonnescherm 

bevindt zich de winkel met 

de erachter gelegen bakkerij 

van Westveen. 

(Coll.: WMooij) 

Prijzen 
Herhaaldelijk viel bakkerij Westveen in de 
prijzen bij diverse wedstrijden. In 1927 ont
ving hij met een kunsrwerk van brood bij de 
winkelweek een eerste prijs. In 1938 maakte 
bakkerij Westveen ter gelegenheid van de vie
ring van het 40-jarig regeringsjubileum van 
Koningin Wilhelmina een prachtige etalage 
welke wederom de eerste prijs won. Ook de 
beschuit, zeer 'broos en fijn van smaak' werd 
meerdere malen bekroond. 
Jan Westveen, die aanvankelijk zijn vader 

BRONNEN: 

1. Geschiedenis van de broodbakoven, Museum voor 
de oudere technieken. Grimbergen, België. 

2. Archiefstukken en afbeeldingen verzameld door 
Willem Mooij, gemeentearchief Loenen en familie 
Westveen. 
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Supportersgeweld in de jaren twintig.. 
in Loenersloot! 
De burgemeester van Loenersloot zal wel 
vreemd opgekeken hebben toen hij de aan hem 
geadresseerde brief gedateerd 29 april 1926 las 
van de Utrechtse Commissaris van de Konin
gin. Geweld van supporters in zijn gemeente, in 
1926! Dat was toch pas iets voor aan het einde 
van de Twi nngste eeuw! 

COMMISSARIS DER KONINGIN 
IN UTRECHT. 

j e Af deeiing 

Voetbalwedstrijd Holland - België". 

UTRECHT, 2 g A p r i l 1 8 B 6 . 

wordt verzocht bij de beantwoocdln 

De Min i s t e r Tan Binnenland «che Saken en landbouw, dee l t 

mij onder l ag t eekcn ing van 38 Apr i l 1926, S r . 2373,. a fd .B .B . het 

navolg-n3« aede : 

Zooals U.S.S .O. bek«nd i s , heef t he t vor ig j a a r , b l i j k e n * deer 

tueschenkomet van den SederlandBelwn Voetbalbond aan mijn .Departe

ment v e r s t r e k t e i n l i c h t i n g e n , he t Bestuar Tan dan Sen,Belgischen 

Voetbalbond, a ich beklaagd over bejegeningen ondervonden door £ e i -

giach« automobil iwten b i^ hun te rugkeer naa r Belg ië van den op 3 

i tei 1U25 t e A s i t e r d a a eenouden Teetbelwedgtr i jd Seder land - Be lg i ë . 

Met name b e t r o f f e n d i e klaohten h e t sehimpen «n hooaen door 

lang* dea weg geschaarde groepen inwanere, welk« houding somtijd« 

t o t ba ldad ighe id overs loeg , en jjat onvoldoende o p t r e l e n daar tegen 

van de p o l i t i e « 

In Terbaiid met de op £ Mei a . e . wederoza b i e r t e lande t « hou

den v o e t b a l w e d s t r i j d Sederland-Belfcië, beb ik de eer U.H.-fiUG.te 

versoeken »etc spoedig mogeli jk den Burgeffleeaters in Uw geweet .wel-

ke naa r Use meaning h i e r v o o r in aanmerking koaen, namens mi j » i t 

t o noodigea zoodanige maatregelen t e neuen cjjdat een he rha l ing van 

de g e s i g n a l e e r d e gebeur t en i s sen ,voor aoovor mogelijk,worde voorko

men« 

ï e r voldoening aan bovenvermeld veraoeïc heb ik de eer V u i t t e 

noui igen t e r zak« zooveel mogeli jk U*s a a u t r e g e l s n t e w i l l en t r e f f e n 

den Heer Burgemeester 

der gemeente 

LCETSIiSLOCT. 

us coïiaiiüüjutis aas KOHDTGIH" 

/y^/œ^f 

De Commissaris meende het echter serieus. 
Rond de voerbalwedstrij d Nederland- België 
het vorige jaar, op 3 mei 1925 in Amsterdam, 
waren tijdens de terugtocht van de Belgische 
supporters problemen onrstaan. 

Ook in Loenersloot waren de Belgen, na een 
vernederende nederlaag van 5-0, beschimpt en 
gehoond door langs de weg staande groepen 
inwoners. 

Het baldadige gedrag werd niet verhinderd 
door polirie optreden. 
Althans, dat suggereert het schrijven van de 
Commissaris. 

Vermoedelijk hebben de relletjes plaats gevon
den aan het Merwedekanaal. 
De via Baambrugge huiswaarts kerende Belgen, 
reden op de huidige Binnenweg, vervolgens de 
spoorwegovergang over tot aan de draaibrug 
over het Merwedekanaal. 

Hier moesten de Belgen waarschijnlijk wachten 
voordat ze de draaibrug op konden gaan om de 
reis voort te zetten. Een ideale plek om door 
inwoners van Loenersloot nog eens aan de 
nederlaag re worden herinnerd. 

Op 2 mei 1926 zou Nederland opnieuw tegen 
J - n A i . . . i . A , 

uc ucigcn »pooi, wcuciuiu in nnisterdain. 
Een aantal gemeenten werd door de Commis
saris, op last van de Regering, vroegtijdig 
gewaarschuwd om soortgelijke ongeregeld
heden na de wedstrijd te voorkomen. 
Toen de wedstrijd uitgespeeld was bleef het 
rustig op de route terug naar België. Ook in 
Loenersloot! 

Deze rust was misschien het gevolg van de btief 
van de Commissaris, maar ook de uitslag van 
de wedstrijd zal bijgedragen hebben . . . . 0-5 
voor de Belgen! 

Jaap Berghoef en Willem Mooij 
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Jeugdherinnering aan Loenen 

Op onze oproep in de afgelopen twee nieuwsbrie
ven om uw herinneringen aan uw dorp, familie 
etc op papier te zetten of mondeling aan een 
redactielid over te brengen, is een reactie binnen-
gekomen! Die publiceren wij in dit lustrumnum
mer graag. Wellicht inspireert het u om alsnog de 
lezers van de Vechtkroniek kennis te laten nemen 
van verhalen van vroeger over het oude Loenen, 
Vreeland, Nieuwersluis, Loenersloot of Nigte-
vecht. 

Het Kerkplein, september 1940 
Daar sta je dan, bijna zes jaar oud. De verhuis
wagen voor de deur van een vreemd huis, in 
een onbekend dorp. Voor je neus een grote kerk 
met een plein er om heen 

Daar speelde een meisje, net zo groot of klein 
als je zelf bent, maar je durft er niet naar toe te 
gaan. Gelukkig, zij komt naar jou toe en heel 
voorzichtig begint de kennismaking. Wie had 
toen gedacht dat die ontmoeting zou overgaan 
in een vriendschap die nu al 64 jaar duurt. Ja, 
daar speelde Greetje Limburg, zij woonde 
onder de toren en wij kwamen te wonen tussen 
dokter De Jong en de strijkerij Van der Neut.1 ' 
Wat hebben we veel gespeeld op het kerkplein, 
verstoppertje, mesje pik, knikkeren, landvero-
vertje, bokkie springen en ga zo maar door. 
Heel de jeugd rond de kerk was meestal op het 
plein te vinden. Wat waren we er vrolijk bezig, 
ondanks de oorlog. 

Door de grote kerkbrand was ons speelterrein 
een hele tijd afgezet. ' Maar gelukkig konden 
we daarna weer van de mooie kerk genieten, al 
waren de jaren van knikkeren enz. wel voorbij. 

Wat bleef is onze vriendschap, ondanks dat we 
op verschillende scholen zaten, zagen we elkaar 
heel regelmatig. We zijn beide tot aan ons trou
wen in Loenen blijven wonen. Zij ging naar 
Nunspeet en ik naar Nijmegen en later naar 
Laren. We hebben beide fijne herinneringen 
aan onze jeugd aan de Vechr. Zo af en toe gaan 

we samen nog een dagje Loenen doen, zien en 
spreken we oude bekenden. Zoals Annie en 
Arie de Reuver en wandelen we door, een voor 
ons, nieuw dorp. Doen we een rondje Jaagpad-
Mijnden en beleven we vaak opnieuw stukjes 
uit onze jeugd. Loenen heeft nog steeds een 
plekje in mijn hart waar ik met genoegen aan 
terugdenk en nog steeds ben ik heel blij dat ik 
daar Greet heb ontmoet en een vriendschap 
heb gevonden die zijn weerga niet kent. 

Joke Christenhuis-Gorsselink 

N O T E N ( D O O R DE REDACTIE): 

1. Het huidige Dorpsstraat 64. 

2. De kerkbrand vond plaats op 11 juni 1945. 

Het Kerkplein te Loenen 

waar de jeugd speelde, 

circa 1910. 

(Coll.: W.Mooij) 
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De manufacturenwinkel van Tollenaar 

Op deze foto uit 1914 zien we Cathatina van 
den Velden, de vrouw van Willem Tollenaar. 
Op haar arm zit Willem Vries (12 nov. 1912 -
31 mrt. 1944), staande dochter Marretje (16 
sep. 1909 - 3 jan. 2003) en staande zoon Lode-
wijk (24 nov.1910 - 28 mei 1982). Willem en 
Catharina kwamen op 16 december 1913 van 
Bussum naar Loenen. Hier betrokken zij het 
pand wijk BIO, waar zij zowel woonden als een 
winkel dreven. Dit pand is later afgebroken. In 
het nieuwe pand, nu Dorpsstraat 43, is de 
dépendance van apotheek Breukelen gevestigd. 
De vorige bewoner van het pand was Jacob 
Ortel geweest. Deze had hier vanaf het begin 
van de 20ste eeuw een winkel waarin hij zijn 
eigen gemaakte suikerballen verkocht. Deze 
ballen maakte hij in een schuur op stenen voet, 
die nu nog staat in de Smidsgang. Achter het 
huis stond een pruimenboom. De tuin was 
afgesloten met een hek, waarachter zich een 
plaatsje bevond, dat hoorde bij de ballenbakke-
rij van Ortel. Daar stond een hok voor de 

hondenkar van Ortel en zijn twee honden, 
waarmee hij zijn suikerballen uitventte. Zijn 
nering verkocht hij later aan Frans Verwoerd, 
die al van jongs af aan werkzaam was geweest in 
de ballenbakkerij. 

Willem en Catharina Tollenaar beleefden druk
ke jaren in Loenen, want naast het voeren van 
een manufacturenwinkel, zouden er nog vijf 
kinderen geboren worden. In het voorjaar van 
1928 verhuisde het gezin naat de Merelstraat 
in Hilversum. De schuur werd op 6 november 
1931 verkocht aan Frank Mooij, die hem in 
gebruik nam als werkplaats voor zijn meubel-
stoffeerderij, matrassen- en markiezenmakerij. 
Ook maakte hij glas- en overgordijnen, rolgor
dijnen en verduisteringsgordijnen (met name in 
de tweede wereldoorlog, ten tijde van de Duitse 
bezetting, maakte Mooij veel van die verduiste
ringsgordijnen). Tot circa 1946 repareerde 
Mooij ook paarden tuigen (zgn. zadelmakerij). 

Willem Mooij 


