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Van water en vuur, 
straatlantaarns en een agent

Een grote diversiteit aan onderwerpen treft u weer aan in 
deze Vechtkroniek. Mieke Kennis verdiepte zich in een brand 
die in 1843 bij na een deel van Loenen in de as legde. Met een 
nieuwe pomp en Vechtwater kon de brand gelukkig bedwon
gen worden. Ditzelfde Vechtwater diende als drinkwater, wat 
de volksgezondheid niet ten goede kwam. Wim van Schaik 
dook in de geschiedenis van de eerste waterpompen waar
mee schoon grondwater opgepompt kon worden. Ook ver
diepte Wim van Schaik zich in de geschiedenis van de komst 
van de straatverlichting in Loenen. Het interview dat in 1997 
met Jan Koopman is gehouden, is verwerlct tot een artikel 
waarin u leest over het leven van een politieagent in en na de 
Tweede Wereldoorlog. Een paar korte artikelen verhalen 
over zaken met een bijzondere achtergrond.
Helaas is Jaap Berghoef, streekarchivaris en jarenlang redac
tielid van de Vechtkroniek, op veel tejonge leeftijd overleden. 
Kees de Kruijter schreef zijn In Memoriam. Dorle Baecker 
heeft de redactie verlaten wegens andere bezigheden. Wij 
danken haar voor haar inbreng in de afgelopen drie j aar.
De Vechtkronieken bevatten al 18 jaar interessante gegevens 
die slechts ten dele via een papieren register ontsloten wa
ren. De Provincie Utrecht heeft een project gesubsidieerd 
waarin de tijdschriften van alle historische kringen uit de 
provincie ingescand zijn en zodoende digitaal konden wor
den ontsloten. De redactie is zeer verheugd u mee te kunnen 
delen dat de inhoud van de eerste 30 Vechtlcronieken op het 
internet te raadplegen is via www.sabine.nu. Op deze websi
te is alle literatuur van en over de provincie Utrecht bijeen 
verzameld. Nu kunt u ook vanachter uw computer weer eens 
artikelen van lang geleden raadplegen! Wij zijn benieuwd 
naar uw reacties.

Namens de redactie, Juliette Joriker-Duynstee
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Brand in Loenen door zeven spuiten geblust
“Zonder dat was gewis het dorp vernield geworden"

“Ik haast mij HoogEdGestr te berigten, dat op 
gister namiddag omstreeks te vier ure alhier, in 
de kern van het dorp eene hevige brand uitbar
ste welke ten gevolge van de felle oostenwind 
zoodanig toenam dat al zeer spoedig een berg 
met hooi, houten schuur en een gedeelte der 
paardenstaUing van de logementhoudster de 
wed. Van Velthuijsen alsmede eene groote Stal 
met annex woning van de erven Weber in den 
Asch werden gelegd”.^' Dat schreef Joh. 
Sanderson, burgemeester van Loenen op 4 
mei 1843 aan Zijne Excellentie Den heer 
Staatsraad Gouverneur van de provincie 
Utrecht.^’

Het moet een angstaanjagend schouw
spel geweest zijn, waarbij beeldbepalende 
huizen in de huidige Bredestraat werden 
bedreigd. Het logement dat deels afbrand
de, was het pand op de hoek van de 
Breesteeg en de Straatweg, dat tegenwoor
dig café De Koetsier en restaurant de Eterij 
‘De Drie Laarsjes’ huisvest.^’ De panden 
van Weeber stonden op de andere hoek, 
van Breesteeg en Straatweg. ’̂ Een van de 
panden werd in 1857 aangekocht door de 
gemeente en ingericht als gemeentehuis. 
Het is dus waarschijnlijk dat de brand is 
overgeslagen naar de overkant van de 
Breestraat en een pand van Weeber in de 
as legde op de plaats waar later het post
kantoor is gebouwd.
Op de kaarten van de Kadastrale Atlas uit 
1832 zijn diverse gebouwen ingetekend; 
hier en daar wordt melding gemaakt van 
een schuur of stal. De realiteit zal echter 
geweest zijn dat het tussen de Smidsgang 
en de Bredestraat een wirwar was van aan
bouwsels, hokjes, afdakjes, kippen-en gei- 
tenhoklcen, houtopslag en karren. Dat 
niet heel Loenen die dag in vlammen op
ging, was te danken aan de inzet van 
brandweerlieden uit Loenen en de naburi
ge dorpen.

Burgemeester Sanderson: “De brand welke 
een verschrikkelijk aanzien had, is door behulp 
van Zeeven zoo groote als kleine brandspuiten, 
zoo uit deze gemeente als van Oud-Over gemeen
te Loosdrecht, Loendersloot, Vreeland en 
Breukelen en door den onvermoeiden ijver der 
Brandtspuitlieden nog al vrij spoedig ge- 
bluscht, hebbende de belendende huizen zeer 
weinig schade geleden. De brand is vermoede
lijk ontstaan in een hout afdakje of schuurtje 
van zekere Klaas de Vos hetwelk tegen de 
schuur van de Wed van Velthuijsen geplaatst 
was, hoogstwaarschijnlijk door onvoorzigtig- 
heid met hete asch. De verbrande percelen zijn 
voor Brandschade verzekerd. ”
De verbrande panden stonden midden in 
de Breesteeg, de huidige Bredestraat. Klaas 
de Vos woonde in de Dorpsstraat tussen de 
winkel op de hoek van de Bredestraat en 
het huis, nu Dorpsstraat 41.

Vermoeden
De brief van de burgemeester is te lezen in 
het archief van de Commissaris des 
Konings.®’ Dat was in 1843 Frederik van de

Een 2-wielige brandspuit in 
het Nationaal Brandweer- 
museum. Blijkbaar heeft de 
gemeente Loenen ook dit 
model aangeschaft. Er is 
in 1843 sprake van zeven 
grote en kleine spuiten. 
Wellicht was Loenen dus al 
in het bezit van een tweede 
exemplaar in Nieuwersluis.
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Portret van Frederik van de 
Poll door Luigi Caiamatta 

(Stadsarchief Amsterdam),

Een 4-wieiige brandspuit 
in het nationaal Brand- 

weermuseum, een echte 
Van der Heyden brandspuit 
uit 1720, met op de achter

grond de schraagpomp. 
Deze brandspuiten werden 
circa 200jaar iang gefabri

ceerd met siechts minimaie 
tussentijdse wijzigingen. 
Dit is het modei dat in de 

nota van 1823 wordt 
beschreven.

Poll.’’Achter de brief zit een verslagje, zon
der aanhef of ondertekening. Aangeno
men mag worden dat het van de gouver
neur zelf is en dat Zijne Excellentie geen 
ondergeschikte stuurde, maar spoorslags 
vanuit Utrecht naar Loenen vertrok om de 
schade persoonlijk in ogenschouw te ne
men.
Zijn conclusie: “De brand is aan geene ande
re dan de opgegeven oorzaak toe te kennen. Bij 
ontstaan van Dezelve had men eenig los ver
moeden, dat zij de uitwerking had kunnen zijn 
van onvoorzigtigheid door eene vrouw ge
pleegd, die wél eens vlagen van krankzinnig
heid had, maar bij een nauwkeurig onderzoek, 
zoowel van den afstand harer woning naar het 
punt waar de brand ontstaan is, en van meer 
omstandigheden is men van dat vermoeden 
gansch terug te komen en bezit men de redelij
ke overtuiging dat geen boos opzet heeft plaats 
gehad. Dit is niet alleen het gevoel van den 
Burgemeester maar van lederen ingezetene en 
zo krijgt het geloof meer grond bij de overwe
ging dat de verbrande panden allen laag wa
ren geassureerd. De verspreiding van het onheil 
tot andere gebouwen niettegenstaande het 
krachtdadig, spoedig aangewende, werkings
vermogen der spuiten vonde haar reden in de 
rieten daken waarmede de verbrande huizen 
waaren bedekt. Ik heb met den Burgemeester 
gesproken om bij wijze van politie maatregel 
soortgelijke daken in de kom der gemeente te 
verbieden, hetgeen reeds een object van delibe
ratie (=onderwerp van gesprek) uitmaakt.

De spuiten hebben allen gewedijverd in ijver en 
doelmatige aanwending van hulp, ingezon- 
derd die van Breukelen. Zonder dat was gewis 
het dorp vernield geworden. Bij mijne aan
komst waren de slangen reeds tot droogen aan 
den toren opgehangen en terugkomende werd 
de spuit te Breukelen onderzocht en in den bes
ten toestand bevonden."

Brandspuithuisje
De Loenense brandspuit stond toen in het 
brandspuithuisje in de Torenstraat, tegen 
de noordkant van de toren. In Breukelen 
was de spuit op het moment van de brand 
nog niet ondergebracht in het mooie 
brandspuithuisje, dat nu langs de 
Rijksstraatweg staat. Dat werd pas in 1869 
gebouwd, vermoedelijk naar een ontwerp 
van architect Kramm. Tot in de twintigste 
eeuw zijn deze voorlopers van de brand- 
weergarages gebouwd. De brandspuit- 
huisjes, meestal veel eenvoudiger dan het 
Breukelse voorbeeld, dienden als opslag 
voor de brandspuit. Ze stonden op strate
gische punten sinds Jan van der Heijden 
in 1677 octrooi kreeg op zijn vernieuwde 
brandspuit met losse, aangekoppelde 
slangen. Het bluswater werd daarmee di
rect uit het oppervlaktewater *’ in het re
servoir van de brandspuit gepompt. 
Hiermee verbeterde hij de zware, nauwe
lijks verplaatsbare oude brandspuiten. In 
Breukelen is het huisje net als in veel



andere gemeenten bij de kerk geplaatst. 
De lange leren slangen konden na het 
bluswerk aan de toren gedroogd worden. 
Ook in koenen was dat het geval, zoals uit 
het verslag van de gouverneur blijkt.

De multifunctionele kerktorens waren 
sinds Napoleon vrijwel overal eigendom 
van de gemeente. Een toren had ook de 
functie van uitkijkpost en bovendien kon 
de bevolking door het luiden van de Idok 
gewaarschuwd worden voor brand en an
der onheil. In koenen werd het Idokgelui 
na de oorlog vervangen door een sirene op 
het gemeentehuis. Omdat dit niet alleen 
de leden van de Vrijwillige Brandweer 
maar ook de halve bevolking op de been 
bracht, is halverwege de jaren '70 overge
gaan op ‘stil alarm’: elke brandweerman 
kreeg een pieper.
Op die gedenkwaardige S'*' mei 1843 werd 
dus alarm geslagen door Idokgelui. Om de 
brandweer uit omliggende plaatsen te 
mobiliseren, stuurde men wellicht ook 
bodes te paard. Met deze - in onze ogen 
trage - alarmering werd koenen toch van 
de ondergang gered.

Mieke Kennis 
Willem Mooi}

In 1882 werd het postkan

toor voor 11.830 gulden 
gebouwd op de plek waar 

In 1842 de brand oversloeg 
naar de panden van 

Weeber. Prentbriefkaart 
1904. (Colt.: W. Mooij)

Het gemeentehuis om
streeks 1960. Op het dak 

staat een sirene. Het pand 
van Weeber was tot 1811 

een logement van de fami

lie Van Weesenbeek, ge
naamd Het Rechthuis van 

Loenen en Nieuwersiuis, in 
bodewijkXlV-stijl, omst

reeks 1720 gebouwd. Er 
was een kolfbaan bij. In 

1857 kocht de gemeente 
het pand aan als gemeente

huis. Het witte gebouw is 
oorspronkelijk het koets

huis, taterde voormalige 
Franse kostschool, die tot 
1904 dienst deed als gym

lokaal. (Colt: W. Mooij)
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Afbeelding van de nota 
van 26 november 1823.

Voor de Leverantie van eene nieuwe Kopere Baks
Brandspuit van de Eerste of grootste soort / bekend
En wel met wielen met Eizere banden, Eizere Assen
en Iedere draagriemen en zijnde gemerkt No 542.
voorzien als ordinair van de vereischte Spuit- of
Passing j in twee Enden onder- of Bak- en boven
of spuitpijpend genaamt, en het Eerste steeds kenbaar
aan drie kruisjes of merken op de Bakschroef / ge
maakt van geprepareerd Leder/ dat voor de weg
knaaging van Ratten, Muizen en ander ongedierten
beveiligd is, Een lange, kopere Spuitpijp, twee pomp
of Spuit Stokken, Een derde of circa 113 palmen
breede malmiering of spuit zeildoeks waterslang
en dito Trechterzak, een ophaaltouw. Een zak met
het noodige gereedschap, en twee steun of draag
rollen, den algemeenen opgegevene. Fabriekprijs
van Achthonderdenveertig guldens dus.....f840,-
voor het daartoe en bijleveren van eene Complete Kopere
Zuigpomp voorzien als ordinair van 51 palm en Zuig
buis / in drie Enden genaamt het Kort -Midden-
en Mandsch Endt / Een Zuigmands, Een drijfkurk
pompstok en twee schroef-pennen met twee re
serve zuigelingen den meede volgens opgaaf gewone
Fabrieksprijs van Driehondert vijfentwintig guldens, dus f 325,-

Te zamen f1165.



NOTEN:
1. Deze stal stond op de plaats van de huidige drogisterij, 

In het jaar 1821 is vermeld dat de heer Willem van 
Velthuijsen in het bezit was van twee runderen onder de 
2 jaren, acht runderen boven de 2 jaren, zes paarden 
boven de 3 jaren en zes schapen. Van zijn weduwe is 
in 1848 het volgende bekend: Wed W van Velthuijsen, 
logement- en stalhoudster, zes kamers, verhuurster 
van paarden en rijtuigen, biijarthoudster met één tafei, 
winkelierster,

2. De commissaris van de Koning(in) is voorzitter van het 
College van Gedeputeerde Staten en van Provinciale 
Staten van een provincie. Tot 1850 werd de titel 
Provinciaal Gouverneur gebruikt en tot 1890 was het 
gebruikelijk te spreken over de Commissaris des 
Konings.

3. De kadastrale aanduiding was: Sectie A 453/456. 
Willem van Velthuijsen woonde in 1821 in wijk A huis
nummer 68, zijn eigendom liep van de Straatweg tot 
het huidige pand Bredestraat 6, Achter het logement 
waren stallen voor vee,

4. De kadastrale aanduiding was: Sectie A 446/448, Jan 
Phillip Weeber, koffiehuishouder te Amsterdam, ge
bruikte het sinds 1811 als buitenplaats of herenhuizin- 
ge met stal, koetshuis, tuin en twee daghuurderswo- 
ningen. Het werd omstreeks 1838 opgesplitst in drie 
herenhuizen.

5. Klaas de Vos, beroep bouwman, stond in het bevol
kingsregister 1850-60 geregistreerd als wonend op 
huisnummer 75. Zijn buren waren op nummer 74 ban
ketbakker Te Winkel en op nummer 76 schoenmaker 
Van Zijl. Klaas de Vos (geboren in 1808 te Hagesteijn) 
woonde daar met zijn vrouw Maria van Amerongen (ge
boren in 1811 te Schalkwijk). Het rooms-katholieke ge
zin kreeg vijf kinderen, waarvan er twee in leven bleven: 
Gijsbertje, geboren in 1849, en Magdalena, geboren in 
1852,

Het Utrechts Archief, toegang 79, inv, nr. 5904/5, met 
dank aan de speurzin van Wim Timmer, Historische 
Kring Abooude-Baambrugge.
Van 1840 tot 1850 was Van de Poll (1780-1853) gou
verneur in Utrecht, Zijn politieke kleur was orangist. Hij 
was lid van een voorname Amsterdamse regentenfa
milie, die vanaf 1814 bestuurs- en belastingfuncties in 
Noord-Holland bekleedde en lid van de Stedelijke Raad 
van Amsterdam werd. In 1826 werd hij Tweede 
Kamerlid, een functie die hij enige tijd combineerde met 
het burgemeesterschap van de gemeente Amsterdam. 
Burgemeester was hij van 1828 tot 1836; afgetreden in 
verband met de relletjes over de personele belasting . 
“Van de Poll had weinig voorzorg en veerkracht ge
toond “. Van de Poll keerde in 1839 terug in het parle
ment en heeft de eerste spade in de grond gestoken 
voor de drooglegging van de Haarlemmermeer. Hij 
werd in 1840 benoemd tot Gouverneur van de provin
cie Utrecht. Thorbecke vond hem te conservatief en 
ontsloeg hem, ondanks zijn populariteit in Utrecht.
De brandspuit was opgesteld aan de Vecht in de tuin 
van het huidige Dorpsstraat 40.
In de 19* eeuw was er ‘plichtbrandweer’ De (plicht)- 
brandweer bestond uit inwoners van de gemeente, die 
door het college van burgemeester en wethouders wer
den aangewezen. Meestal waren dat personen die in ge
meentedienst waren of middenstanders. In 1924 werd 
de Vereniging Vrijwillige Brandweer Loenen a/d Vecht 
opgericht, die in 2009 het 85-jarig bestaan vierde.

Briefhoofd van Logement 
en Stalhouderij van H. 
Roos. Hendrik Roos, gebo
ren in 1831, was de opvol

ger van Van Velthuijsen. 
Hendrik Roos werd opge

volgd door Jacobus van 
Nes (1832-1916), die ook 
een omnibus naar station 
Nieuwersluis liet rijden. Na 
Van Nes werd het pand op 
4 mei 1924 overgenomen 
doorC. J. Schiltmeijer 
(1873-1945), caféhouder 
en busondernemer,
(Coil.: \N. Mooij)
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Licht in het duister

De komst van straatverlichting in 19"' eeuws Loenen

Kienhoutbmnder 
(Uit: Antoinetvan der 
Linde, Het oude iicht)

Wat waren de omstandigheden die op de 
avond van zondag 9 januari 1842 heer
sten? Hoe koud was het? Was het volle 
maan of juist donker? Lag er sneeuw? We 
weten het niet. Op die avond om half ne
gen werd het testament van Jan Dolman 
bij hem thuis door de notaris opgemaaid:.’* 
Hij was geen rijke man, het bescheiden 
boerenbedrijf]e dat hij in Mijnden dreef, 
had hem geen groot vermogen opgeleverd. 
Naar de reden waarom hij op die winterse 
zondagavond toch zijn nalatenschap wil
de regelen kunnen wij slechts gissen: een 
ongeval, een plotselinge ziekte, ruzie in de 
familie? Er moet hier iets bijzonders aan 
de hand geweest zijn, waardoor hij er niet 
langer mee wilde wachten (hij stierf op 18 
januari). Bij nacht en ontij werd dus het 
paard voor de wagen gespannen en een 
van de huisgenoten erop uit gestuurd om 
in het dorp Loenen de notaris te waarschu
wen en deze mee terug te brengen. 
Tenminste als dat gezien de omstandighe
den mogelijk was, anders moest de reis te

voet plaatsvinden. Zelfs bij lichte maan 
was dat in die tijd van het jaar geen een
voudige opgave. Zowel de Mijndensedijk 
als Oud Over waren onverharde wegen 
zonder enige verlichting, men moest zijn 
weg op de tast of uit gewoonte vinden. 
Eenmaal in het dorp Loenen werd het 
voortgaan maldcelijker, daar lag een bes
trating van Idinkers en keien en was ook 
behoorlijke straatverlichting aanwezig. 
Dat laatste was toen echter nog niet zo 
lang het geval. Weliswaar had het gerecht 
Loenen-Nieuwersluis reeds in 1723 aan 
een zekere Gerrit Kranendonk opdracht 
gegeven om enige palen neer te zetten 
waar lantaarns aan opgehangen konden 
worden maar dat had niet tot een duur
zame openbare verlichting geleid. Tot voor 
enkele jaren was het dan ook na zonson
dergang overal behoorlijk donker. De 
straatverlichting bestond toen uit maan
licht aangevuld met het schijnsel van bui
tenlantaarns bij de kroegen en bij de hui
zen van sommige welgestelden. Zowel bin
nen als buiten bestond de lichtbron hoofd
zakelijk uit kaarsen: waskaarsen bij de rij
keren, walmende en stinkende vetkaarsen 
bij degenen die het wat minder hadden, 
helemaal niets bij de nog minder gesitu
eerden. Sommigen hadden ook wat ver
lichting door het branden van kienhout- 
spaanders. Dat waren fossiele houtresten 
die in het veen werden gevonden en die 
met rundervet ingesmeerd en in brand ge
stoken een beetje licht verspreidden. Veel 
stelde dit alles niet voor. In het donkere 
jaargetijde ging je op het platteland niet 
zomaar ’s avonds de deur uit.
Dit gold dus niet voor de notaris, die dit 
wel deed en dus door donker Loenen met 
veel moeite zijn weg moest vinden. Dat is 
later aanmerkelijk verbeterd door de 
komst van straatverlichting. Hoe ging dat 
in z'n werk?



De eerste vormen van straatverlichting
Hoewel het toen in de steden voor onze be
grippen ’s avonds ook behoorlijk donker 
was, bestonden daar over het algemeen al 
van oudsher regelingen om toch enig ver
keer mogelijk te maken. Zo was het aan het 
begin van de lö"*' eeuw in Amsterdam ver
boden zich ’s avonds na negen uur (de 
“hoevenklok”) zonder lantaarn op straat te 
bevinden. Later, zo halverwege de 16de 
eeuw, werd het langzamerhand gebruike
lijk dat de stedelijke overheid voor verlich
ting ging zorgen. Naast kaarslantaarns 
kwamen er ook primitieve olielampen. 
Een aanzienlijke verbetering vergeleken 
met wat men gewend was, maar veel licht 
gaven ze niet.
Tot halverwege de 17* eeuw bleef het be
helpen. In Amsterdam was toen de kunst- 
schilder-uitvinder-zakenman Jan van der 
Heijden (1637-1712) commandant van de 
brandweer. Zijn grote bekendheid dankt 
hij dan ook aan de uitvinding van een re
volutionair nieuwe brandspuit. Voor dit 
artikel is echter helangrijker dat hij zijn 
creativiteit ook gebruikte voor het ontwer
pen van een geheel nieuw soort lantaarn
paal die behalve erg sierlijk ook zeer effec
tief was. Van der Heijden deed hiermee 
goede zaken; zijn vinding werd de volgen
de eeuw, ook internationaal, de standaard. 
Een volgende doorbraak in de ontwikke
ling van de straatverlichting vond omst
reeks 1750 plaats toen de Fransman De 
Norsy met een sterk verbeterd type kwam. 
Behalve dat hij dubbele branders in zijn 
lantaarn plaatste liet hij het schijnsel ook 
nog eens door holle spiegels (reverbêres) 
versterken. Een enorme verbetering waar
mee men ook in Loenen zijn voordeel zou 
doen.
Immers, in het begin van de 19* eeuw 
deed zich de behoefte aan behoorlijke 
straatverlichting ook buiten de steden 
steeds sterker voelen. Hoewel de economi
sche ontwikkeling na de Franse tijd nog 
wel moeizaam op gang kwam, vond steeds 
meer interlokaal verkeer ook ’s nachts 
plaats. De aanleg van de straatweg maakte 
dat ook mogelijk. Zo ontstond er een gere
gelde postdienst tussen Utrecht en 
Amsterdam die ook Loenen aandeed. Het 
meeste vervoer vond overigens nog steeds

plaats per schip; een noviteit in onze 
streek was de introductie van de “vliegen
de schuit” oftewel de “schietschuit”, een 
sneldienst tussen Utrecht en Amsterdam 
die een snelheid van 11 kilometer per uur 
haalde doordat er twee paarden in plaats 
van een werd ingezet. Dit alles leidde tot 
een grote behoefte aan behoorlij ke verlich
ting vooral bij verkeerslcnooppunten zoals 
in Nieuwersluis. Daarnaast breidde het 
aantal sociale contacten zich uit waarvoor 
men ook wel ’s avonds de deur uit wilde. 
Het gevolg was dat plaatselijke overheden 
op het platteland het belang van een be
hoorlijke verlichting begonnen in te zien. 
De Breukelse burgemeester besloot al in 
1811 dat daar 30 lantaarns geplaatst zou
den worden.^’

In Loenen gaat het licht aan
Dat deze behoefte in Loenen ook wel ge
voeld werd, blijkt uit het verslag van de ge
meenteraad van woensdag 29 oktober 
1823; “... Dat reeds sedert velejaren de behoef
te dezer gemeente ook hoofdzakelijk heeft be
staan in eene behoorlijke verlichting van het 
Dorp met lantaamen. Dat hoewel ook de inge
zetenen gedurig hebben mogen aandringen op 
de daarstelling van die verlichting bij de winter
se donkere avonden en nachten zulks echter niet 
tot stand konde worden gebracht uit besef den

Klassieke kaarslantaarn 

(UitAntoinetvander 
Linde, Het oude licht)
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Reverbêre met twee bran

ders en gebogen spiegels, 
waardoor een veel grotere 
lichtopbrengst werd ver

kregen. (Uit: Antoinetvan 
der Linde, Het oude licht)

daartoe benoodigde kosten en de min toereiken
de toestand der financiën, terwijl ook vooral de 
zware lasten van inkwartiering waarmede de 
In en Opgezetenen zoo velejaren zijn bezocht ge
worden, niet gedoogde om den extra ordinaire 
kosten te dekken....”
Aan deze ongewenste situatie kon een eind 
gemaakt worden dankzij een belasting
meevaller die de gemeente in dat jaar in
casseerde. Tot dan toe was het gebruikelijk 
dat de plaatselijke besturen het geld dat ze 
nodig hadden bij elkaar kregen door het 
heffen van personele omslagen: iedere in- 
en opgezetene werd afhankelijk van zijn, 
door hemzelf aangegeven en in die dagen 
door de sociale controle bij de gemeen
schap bekende, welstand voor een evenre
dig deel in het benodigde bedrag aangesla
gen. Bij de belastinghervorming die in ons 
land in 1821 plaatsvond, werd het systeem 
zodanig gewijzigd dat de gemeenten hun 
financiële middelen voortaan vooraf 
moesten begroten en het aldus bepaalde 
bedrag moesten heffen via “opcenten”

(een opslagpercentage) op de rijksbelastin- 
gen.^’ Voorzichtig als men in Loenen im
mer was, had men deze opcenten zo hoog 
vastgesteld dat er in 1823 een fors over
schot ontstond. Eindelijk vond men de vrij
moedigheid om dit geld te besteden aan 
een behoorlijke straatverlichting.
Wel zuur was het dat deze voorzichtigheid 
door het provinciebestuur niet op waarde 
werd geschat. Toen Loenen daar enige ja- 
ren later het verzoek indiende om geld 
voor een kast om archiefstukken op te ber
gen, kreeg men bij missive van de waarne
mend gouverneur, als antwoord dat “deze 
daartoe voor gemeenterekening zal moeten 
worden gekocht, waartoe zulk eene grote som- 
me gelds niet zal worden gevorderd, en althans 
voor de gemeente Loenen geen bijzonder be
zwaar zal opleveren, indien men voor eene al te 
kostbaar en volstrekt gewilde verplichting voor 
reverbêres, den voordeligen staat der gemeente
kas niet aanvankelijk geknakt en door opge
volgde onvermijdelijke zware uitgaven als het 
ware uitgeput hadde’’.^ Maar dit terzijde. 
Nadat besloten was op de begroting voor 
1824 een bedrag van 1.000 gulden voor dit 
doel uit te trekken ging men op onderzoek 
naar wat de beste oplossing voor Loenen 
zou zijn. Aanvankelijk dacht men aan de 
plaatsing van een 45- tal klassieke lan
taarns maar na uitvoerig informatie te 
hebben ingewonnen in Utrecht, Amster
dam, Rotterdam, Maastricht en Alkmaar 
en de nodige kostprijsberekeningen te 
hebben laten maken, viel de keuze op de 
toen zeer moderne “reverbêre”. Zoals ge
zegd gaf dit type lamp veel meer licht, bo
vendien was het gemeentebestuur van me
ning dat ze de publieke plaatsen in het 
dorp een meer aanzienlijk voorkomen 
zouden geven. Dat zou niet alleen aange
naam zijn voor de ingezetenen, maar met 
name ook voor de opgezetenen, de villabe
woners dus, die er op deze wijze toe ge
bracht zouden kunnen worden hun bui
tenplaatsen in stand te houden en zo mo
gelijk een of meerdere van de negen in die 
jaren gesloopte buitens te herstellen. 
Voortvarend werd besloten de plaatsing 
van 20 van deze lampen aan te besteden. 
Deze doortastendheid schoot bij Gedepu
teerde Staten echter in het verkeerde keel
gat: men vond de gepresenteerde begro-
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ting te vaag en dreigde het gemeentebe
stuur persoonlijk voor een eventueel te
kort aansprakelijk te stellen. Nadat het ge
meentebestuur een meer gespecificeerde 
begroting had ingediend werd op 19 de
cember 1823 de gewenste goedkeuring 
van de provincie ontvangen zodat de aan
besteding nog aan het eind van dat jaar 
kon plaatsvinden. Volgens de aanbeste- 
dingscondities 8) had de aannemer behal
ve voor het onderhoud en het tijdig aan
steken en doven van de verlichting ook te 
zorgen voor de aanwezigheid van voldoen
de olie (aanvankelijk patentolie, na 1860 
ging men geleidelijk over op petroleum) 
en pitten. De gemeente nam de kosten van 
plaatsing van de lampen voor haar reke
ning. Als er onvoldoende maanlicht was, 
moest de verlichting vanaf het laatste 
kwartier in de maand september tot na het 
eerste kwartier in de maand april daarop
volgend branden van een kwartier na

zonsondergang tot het aanbreken van de 
dag. Kennelijk werd er nog het een en an
der gewijzigd, op 30 december 1823 werd 
het werk voor een bedrag van 430 gulden 
per j aar voor een periode van twee j aar ge
gund aan de plaatselijke middenstander 
Hendrik Deboo. Dit moet voor deze 
Hendrik een goede zaak geweest zijn. 
Hoewel het in het donkere jaargetijde een 
tijdrovende Idus was, zo moesten de spie
gels steeds voor het aansteken worden 
schoongemaakt en ook nog eens iedere 
acht dagen worden blankgepoetst, en de 
aannemer boete moest betalen als niet al
les piekfijn in orde was, kwam de aan- 
neemsom in de latere jaren niet boven de 
tweehonderd gulden per jaar uit. Tot na de 
eeuwwisseling kon men de kosten onder 
dat bedrag houden: zo werd dit werk voor 
de winter 1900/1901 nog gegund voor 
fl89,99. Aanvankelijk was het nog even 
zoeken om tot een goede verdeling van het

Links één van de eerste 
straatlantaarns in Loenen 
in de Dorpsstraat ter 
hoogte van huisnummer 
61. (aquarel P.J. Lutgers)
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Een gietijzeren iantaarn- 
paai in de Dorpsstraat 

van Loenen.

licht over het dorp te komen. Zo werden in 
het jaar 1824 de twee reverbêres van het 
laantje van Kronenburgh omgewisseld 
met lantaarns uit de Gruttersteeg en de 
Vischmarkt en werden er aan het eind van 
datjaar eindelijktwee geplaatst bij de sluis 
in Nieuwersluis. De zorg voor deze laatste 
werd aangenomen door Theunis de Rooij 
uit Nieuwersluis voor 50 gulden per jaar. 
Uit de aanbestedingsvoorwaarden, de aan
bestedingen werden in principe ieder jaar 
gehouden, kan de verdere ontwilckeling 
van de straatverlichting aardig gevolgd 
worden. Zo brandden er in de winter van 
1872/1873 achttien lantaarns in Loenen en

twaalf in Nieuwersluis (met name op de 
Stationsweg naar het in 1843 geopende 
station Nieuwersluis) en in 1896/1897 in 
Loenen 27 en in Nieuwer-sluis 21 lan
taarns. Inmiddels was ook de maanstand 
uit de voorwaarden verdwenen: het ver- 
lichtingsseizoen liep gewoon van septem
ber tot en met april en ook was de tijd dat 
de lampen gedoofd werden vastgesteld en 
wel voor de Stationsweg in Nieuwersluis 
op een half uur na aankomst van de laatste 
passagierstrein aldaar en op middernacht 
voor de overige plaatsen.
De komst van de straatverlichting en de 
spoorwegen waren slechts enkele van de 
vele nieuwigheden die de 19'*' eeuwse 
Loenenaren zagen komen. De volgende ge
neratie maakte omstreeks 1920 de komst 
van de elektriciteit mee, waardoor niet al
leen de straatverlichting ingrijpend zou 
veranderen.

Willem Mooij 
Wim van Schalk

NOTEN:
1. RHCW, Archief notarissen provincie Utrecht, inv. nr, 

989,
2. RHCW, Archief Gerecht Loenen-Nieuwersiuis 1704- 

1811, inv. nr. 70.
3. Bokma, Jaap G., 'De eerste straatverlichting in 

Breukeien', in: Tijschrift Historische Kring Breukelen, 
jrg. 20, nr.1 (2005).

4. RHCW, Archief Gemeente Loenen 1819-1943, inv. 
nr.50 (Notulen openbare vergaderingen van de ge
meenteraad).

5. Ingezetenen waren vaste inwoners van een plaats; op
gezetenen woonden een deel van het jaar elders.

6. Wet van 12 juli 1821, houdende de grondslagen van 
het stelsel van 's Rijks belastingen, met den jare 1822.

7. RHCW, Archief Gemeente Loenen 1819-1943, inv. nr. 
85 (Ingekomen stukken bij de burgemeester 1818- 
1942, brief van 24 september 1828).

8. RHCW, Archief Gemeente Loenen 1819-1943, inv. nr. 
50 (Notulen openbare vergaderingen van de gemeen
teraad 15 december 1823).

BRONNEN:
Egbert van Altena/Ingrid Jacobs, Licht in de binnenstad, 
openbare verlichting in de stad Utrecht, Utrecht 2000, 
Jaap G. Bokma, 'De eerste straatverlichting in Breukelen’, 
in: Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 20, nr.1 
(2005),
Antoinet van der Linde, Het oude licht. Eindhoven, 1980, 
RHCW, Archief notarissen in de provincie Utrecht tot 1894. 
RHCW, Archief gemeente Loenen 1819-1943.
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Nigtevecht en Vreeland in vogelvlucht, 
een planologische inventarisatie uit 1951

Zestig j aar geleden hebben de gemeente
besturen van Nigtevecht en Vreeland een 
inventarisatie laten maken van hun - toen 
nog zelfstandige - gemeenten met het oog 
op de planologische ontwikkeling van 
hun gebied. De Wet Ruimtelijke Ordening 
biedt gemeenten namelijk de mogelijk
heid om uitbreidings- en bestemmings
plannen te maken. Deze wet regelt onder 
meer ook de inspraak van belanghebben
de en geïnteresseerde burgers. Voor het 
maken van plannen voor de ruimtelijke 
ontwikkelingen van hun gebieden acht
ten de beiden gemeentebesturen het wen
selijk een planologische inventarisatie te 
laten maken. Het rapport geeft een goed 
overzicht van de situatie van de beide dor
pen kort na de Tweede Wereldoorlog.

De dorpen en hun inwoners
Nigtevecht heeft in 1951 bij het opmaken 
van het rapport 844 inwoners en ligt ge 
kneld tussen de Oude Vecht en respectie 
velijk de Kuyer- en de Overaetsveldse pol

der. Vreeland is met 1081 inwoners groter 
dan Nigtevecht en heeft volgens het rap
port een meer stedelijk karakter met nau
we straatjes, waar moderne verkeersmid
delen nauwelijks ruimte hebben (toen al!). 
De bodemgesteldheid in beide dorpen 
toont overeenkomsten: beide dorpen lig
gen op zandbodem met daarboven een 
veenlaag van ongeveer 5 meter en een Idei- 
laag van circa 50 centimeter (Nigtevecht 
ietsje minder). Beide dorpen liggen bene
den Amsterdams Peil met uitzondering 
van de bebouwde kom van Vreeland.
Het rapport constateert dat in toenemen
de mate inwoners, die in deze gemeenten 
geboren zijn, naar elders vertrekken en 
dat mensen van buiten zich hier vaker ves
tigen. Hoewel het aantal inwoners van 
1944 tot 1951 is gegroeid (Nigtevecht van 
743 naar 844 en Vreeland van 945 tot 
1081), is een sterke groei in de komende 
tijd niet te verwachten.

De Noorden/oorstraat in 
Vreeland rond 1950.
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Krukhuisboerderij 
‘Omdam’, Klompweg 

80-82, NigtevecM. 
(Call.: RHCW, Breukelen)

Industrie en handel
Het rapport beschrijft dat in de achttien
de en negentiende eeuw in de beide dor
pen al industrie gevestigd was: in 
Vreeland bevonden zich rond 1750 een 
goudbehangselpapierfabriek, een aantal 
pannenfabrieken, een katoendrukkerij en 
een glasblazerij, in Nigtevecht stond een 
katoendruldcerij. Deze bedrijven zijn in la
ter tijd vervangen door nieuwe industrie; 
in 1930 stond in Vreeland een fabriek voor 
gereedschappen van ijzerwaren met 30 
man personeel, in Nigtevecht was een 
wasserij met twaalf man personeel. 
Vreeland beschikte toen over dertien win
kels met 25 man personeel, terwijl 
Nigtevecht in 1930 ook dertien winkels 
had, maar met 21 man personeel. 
Waarschijnlijk was de verbinding van de 
Vecht met het Merwedekanaal de reden 
dat Van Leer’s vatenfabriek zich in 
Vreeland vestigde. Voor het transport van 
vaten en de aanvoer van grondstoffen was 
men immers aangewezen op de waterwe
gen.
De fabrieken Rubatex in Nigtevecht en 
Van Leer in Vreeland trokken werknemers 
van buiten de vestigingsplaatsen aan, zo
dat de structuur van de beroepsbevolldng 
in de beide dorpen enigszins veranderde. 
Het aandeel van de landbouwers in de be
roepsbevolking liep tussen 1930 en 1950 
terug van 29,6 naar 28,5% (Vreeland) en 
van 31,1 naar 28,4% (Nigtevecht).

Landbouw
Nigtevecht en Vreeland waren gemeenten 
waar de landbouw een belangrijk middel 
van bestaan is. In de periode tussen 1909 
tot 1948 veranderde in deze sector de ver
houding tussen grond in eigendom en 
grond in pacht. Het volgende staatje laat 
dit zien:

Vreeland Nigtevecht
eigendom pacht eigendom pacht 

1909 247 ha 263 ha 180 ha 236 ha
1920 369 ha 173 ha 239 ha 226 ha
1930 281 ha 255 ha 275 ha 226 ha
1948 217 ha 293 ha 244 ha 244 ha

In het rapport wordt ook een opgave ge
daan van het aantal landbouwbedrijven 
in 1951;

minder dan 15-20 ha meer dan 
15 ha 20 ha

Vreeland 12 8 9
Nigtevecht 9 7 12

Overigens waren de opbrengsten uit land
bouw na de oorlog het laagst vergeleken 
met de rest van de provincie Utrecht. Maar 
de opbrengst van melk was het hoogst. 
Ook de opbrengst van kaas en boter was 
in deze gemeenten van belang. De ver
koop van vee leverde echter niet veel op.

Welstand
De welstand is in beide dorpen vergelijk
baar, maar lager dan in andere gemeenten 
aan de Vecht. Het gemiddelde jaarlijkse be
lastbaar inkomen bedroeg in 1937/1938 in 
Vreeland 1590 gulden, in Nigtevecht was 
dat 1514 gulden. De verdeling over drie in
komenscategorieën was als volgt;

Beiastbaar 800-1.400 1.400-2.000 meer dan 
inkomen: gulden gulden 2.000 gulden 
Vreeland 59,8% 18,4% 21,8%
Nigtevecht 55,5% 26% 18,5%

Het gemiddeld belastbaar vermogen be
droeg in Nigtevecht 38.000 gulden en in 
Vreeland 26.000 gulden.
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Onderwijs
Onderwijsvoorzieningen waren in beide 
dorpen aanwezig: een protestants christe
lijke Meuter- en lagere school en een open
bare Ideuter- en lagere school.

Godsdienst
Katholieke inwoners waren in de minder
heid, de meeste inwoners waren lid van de 
Nederlands Hervormde Kerk. Wel werd 
vastgesteld dat het aantal onkerkelijken 
tussen 1930 en 1947 stijgend was, volgens 
het rapport te wij ten aan de sterke invloed 
door immigratie van buiten de dorpen. 
Het volgende staatje geeft een overzicht 
van deze ontwikkeling:

Vreeland R.K. N.H. Geref. Anders Geen
1839 29.1 69.8 - - -
1909 16.3 64.1 16.9 2.7 0.8
1947 11.8 59.6 15.3 2.9 10.4

Nigtevecht R.K. N.H. Geref. Anders Geen
1839 13.6 86.4 - - -
1909 5.7 64.4 27.1 2.3 0.5
1947 8.9 59.4 19.8 2.0 9.8

Wonen en verkeer
De woningsituatie was in beide gemeen
ten relatief gunstig. In 1947 heerste er 
geen woningnood. Een huurwoning kost
te 130 tot 250 gulden per jaar. Alle huizen

waren aangesloten op het waterleiding
net en hadden elektriciteit, met uitzonde
ring van enkele boerderijen in Vreeland.

En de verbinding met de buitenwereld? 
Voor Vreeland was die goed te noemen: het 
dorp lag immers aan de weg naar Hilver
sum en de straatweg Amsterdam-Utrecht. 
Nigtevecht lag minder gunstig. Utrecht 
kon men slechts over de weg langs de Vecht 
bereiken. De weg langs het Merwedekanaal 
naar Weesp was beter zodat de inwoners 
meer op Weesp waren georiënteerd.

Stedebouwkundige ontwikkelingen
Opvallend genoeg werden gedurende de 
Tweede Wereldoorlog voor Vreeland reeds 
plannen ontworpen, die in een uitbrei
ding voorzagen aan de oostzijde van de 
Vecht, direct aansluitend bij het dorp. 
Hoewel de aanpassingen van bescheiden 
omvang waren, werd vanaf het begin ac
tie gevoerd tegen uitbreiding van de ge
meente.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw be
stonden er plannen om woningen ten be
hoeve van de werlcnemers van Van Leer te 
bouwen en daarom werd het oude plan 
nog eens bezien. De herziening voorzag in 
een hoofduitbreiding ten westen van de 
Vecht, achter en naast Hotel De Nederlan
den.
Voor Nigtevecht werd eind jaren veertig

Hotel ‘De Nederlanden’in 
Vreeland, in de tijd voordat 
de uitbreiding van Vreeland 
ten westen van de Vecht, 
achter en naast het hotel, 
werd gerealiseerd.

(ColL RHCW, Breukelen)
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Uitbreidingsplan nabij de 
dorpskern van de gemeen

te Nigtevecht, vastgesteld 
door de gemeenteraad op 

14 februari 1957. 
(Coii.: RHCW, Breukeien)

een klein uitbreidingsplan vastgesteld en 
goedgekeurd. Met de realisering was men 
in 1951 reeds begonnen: een achterweg 
om de kerk heen. Een tweede plan werd 
ontworpen voor het terrein gelegen naast 
de sluizen tussen de Vecht en het kanaal. 
Daar moest een bescheiden industrieter
rein komen, waar toen reeds een betonwa- 
renfabriek stond met ook wat mogelijk
heden voor watersport en recreatie.

Zestig jaar later
De vroegere gemeenten Vreeland en 
Nigtevecht maken nu deel uit van de nieu
we gemeente Stichtse Vecht, een gemeen
te die bepaald wordt door woonkernen 
langs de rivier de Vecht. De nieuwe ge
meente Stichtse Vecht heeft begin 2011 
precies 62.781 inwoners (30.754 mannen 
en 32.027 vrouwen), 5083 bedrijven en in
stellingen met in totaal 22.438 arbeids
plaatsen. Van de werkende bevolking is 
globaal gezien 60 % werkzaam de dien
stensector (32,8 % in een commerciële 
dienst en 27,3 % in een niet-commerciële

dienst); 24 % in handel en transport, ruim 
13 % in de industrie en bouw en minder 
dan 3 % in de landbouw en veeteelt. De de
tailhandel, dus het aantal winkels, is ver
geleken met 1930 in beide dorpen tot een 
minimum gereduceerd.

Na bespreking van het rapport zijn voor 
beide gemeenten enkele uitbreidings- en 
bestemmingsplannen (nader) uitgewerkt 
en gerealiseerd. Wat de huidige lezer van 
het rapport uit 1951 opvalt, is dat het ac
tievoeren tegen bestemmingsplannen 
van de gemeente er toen bij hoorde en na
derhand ook nog steeds voorkomt!

Dorle Baecker 
Kees de Kruijter

BRONNEN:
Nigtevecht en Vreeland in vogelvlucht, Provinciale 
Planologische Dienst Utrecht, november 1951. (Colt: K. 
Beelaerts van Blokland)
VAR Nieuwsblad d.d. 3 februari 2011, Feiten en cijfers 
Stichtse Vecht.
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Politieagent in Vreeland
IN GESPREK MET JAN KOOPMAN

Namens de Historische Kring Loenen heb
ben Riek Arink en Hilde de Haan op 25 
maart 1999 een gesprek gevoerd met de 
heer Jan Koopman, gepensioneerd politie
agent te Vreeland, sinds 1964 gemeente 
Loenen. Hieronder volgt de tekst van het 
interview, dat inzicht geeft in het werk 
van een politieagent in en na de Tweede 
Wereldoorlog.

Jeugd
We begonnen het gesprek met de vraag 
naar enkele gegevens over zijn vroegste 
jeugd: “Ik ben Jan Koopman, geboren op 
31 januari 1918 in Hoogeveen. Mijn ou
ders waren Frederik Koopman en Jantje 
Deklcer. Mijn moeder overleed toen ik vijf 
jaar oud was. Ik was de oudste van vier jon
gens, van wie de jongste op eenjarige leef
tijd stierf Toen ik acht was, hertrouwde 
mijn vader met een weduwe die vier zoons 
had. Ik bleef als enige bij mijn vader wo
nen, mijn twee broertjes gingen naar de 
wederzijdse opa’s en oma’s.
Uit het tweede huwelijk van vader werden 
nog zes kinderen geboren: twee jongens 
en vier meisjes. Ik ben dus grootgebracht 
in een gezin met elf kinderen in de ge
meente Hoogeveen. Vader zei tegen moe
der nog weleens: Jouw kinderen en mijn kin
deren maken ruzie met onze kinderen. Die uit
spraak was bij ons dikwijls van toepassing. 
Thuis hadden wij het ook niet breed, om 
over armoede maar niet te spreken. Er was 
in die tijd immers nog geen Idnderbijslag. 
Mijn vader was Tos’ arbeider, dat wil zeg
gen ‘s zomers werk te veel en ‘s winters 
geen werk of ‘uitgevroren’.’’

Opleiding en beroep
“Ik heb alleen zeven jaar lager onderwijs 
genoten en kwam op mijn dertiende van 
school, een openbare school. Thuis waren 
wij lid van de Nederlands Hervormde Kerk 
en als kinderen gingen we altijd naar de 
zondagsschool en later naar de jonge-

lingsvereniging. Daar zat ik op met onder 
andere ‘boer Koekoek’ (Hendrik Koekoek, 
1912-1987), later een begrip in de politiek 
als leider van de Boerenpartij en van 1963- 
1981 lid van de Tweede Kamer. Zijn vader 
vond dat hij de welbespraaktheid nog had 
te danken aan deze jongelingsvereniging 
en dat ben ik met hem eens. De onderwij
zer die daar godsdienstonderwijs gaf 
nam alle bleuheid bij je weg. Als iemand 
je uitlachte moest hij de beurt overne
men, dus wasje serieus bij de les!
Na de lagere school wilde ik graag onder- 
wij zer worden, maar er was geen geld voor 
vervolgonderwijs en er waren nog geen 
studiebeurzen. Als Idnd wilde ik absoluut 
geen politieagent worden; zo’n man stond 
immers buiten de gewone maatschappij, 
een eenling die boeven moest vangen.’’

Jan Koopman in de 
huiskamer tijdens 
het interview.
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Jan Koopman als militair 
(circa 1938).

Militaire dienst
“In juni 1938 moest ik als dienstplichtige 
in militaire dienst. Ik kwam bij de cavale
rie (de militaire ruiterij, na de oorlog wer
den de paarden vervangen door tanks). De 
diensttijd duurde toen 15 maanden en ik 
moest nog één week dienen toen de mobi
lisatie begon. Het toeval wil dat ik in mei 
1940 in dienst was bij de staf van het twee
de legerkorps in Doorn. Ik ben toen twee
maal vrijwillig naar de Grebbeberg bij 
Rhenen geweest als beschermer en oppas
ser van mijn baas. Als oppasser verzorgde 
en bereed ik zijn paard, poetste zijn laar
zen enz. Ook kwam het voor dat ik als 
schutter achter op een motor zat en dan 
onder vuur werd genomen door de 
Duitsers. Als vrijwilliger deed je dat ge
woon, we zullen maar zeggen: ‘uit jeugdi
ge overmoed’.”

Bij de politie
“Door het uitbreken van de oorlog mocht 
ik niet afzwaaien. Mijn baas, de kapitein, 
vroeg mij: ‘Is de marechaussee niets voor jou?’. 
In eerste instantie reageerde ik negatief, 
omdat ik er niets voor voelde om onderda
nig te zijn aan de Duitsers. Nadat hij mij 
verzekerde dat de Nederlandse politie 
zelfstandig zou blijven, heeft hij mijn sol
licitatiebrief naar de marechaussee ge

schreven en hoefde ik alleen maar te on
dertekenen. De kapitein heeft gelijk ge
kregen want ook al was Nederland bezet, 
de politie bleef zelfstandig. Wel hadden 
we rekening te houden met de bezetter. Ik 
ben in 1941 begonnen bij de bereden ma
rechaussee, waar ik eerst een opleiding 
volgde in Apeldoorn en Bilthoven. Daarna 
liep ik vijf maanden stage in IJzendijke in 
Zeeuws-Vlaanderen als grensbewaker. 
Vervolgens werlcte ik een halfjaar in De 
Meern en medio 1943 werd ik overge
plaatst naar Broek op Langedijk. Ik had 
toen geen idee waarom, maar na de oor
log hoorde ik de werkelij ke toedracht: ach
ter de kazerne in De Meern was een 
rooms-katholieke kleuterschool, waar 
nonnentjes les gaven. Ik praatte wel eens 
met één van hen en zij heeft gebiecht dat 
ze verliefd op mij was en dat kon natuur
lijk niet. Ik was niet verliefd op haar (in te
gendeel: ik was al verloofd), maar dit bleek 
de reden te zijn geweest van mijn over
plaatsing.
Op 23 december 1943 trouwde ik met 
Willemijntje van der Kraats, die op 4 fe
bruari 1920 in Veenendaal is geboren. Wij 
kregen vier kinderen: drie dochters en één 
zoon. In Broek op Langedijk ben ik als ma
rechaussee werkzaam geweest van 1943 
tot 1949.

Direct na de oorlog was ik bij de Binnen
landse Strijdkrachten en heb daar als 
commandant van een arrestatieploeg 90 
NSB’ers gearresteerd en opgesloten in een 
doodldstenfabriek! Ongeveer zes weken 
na de bevrijding werd ik voor de keus ge 
steld: of bij de marechaussee blijven of als 
onderofficier worden uitgezonden naar 
Indonesië. Omdat ik inmiddels getrouwd 
was, koos ik voor de marechaussee. Ik 
werd gedetacheerd in Amsterdam en heb 
daar enkele maanden gewerkt bij de poli
tieke opsporingsdienst. Daarna weer te
rug naar Broek op Langedijk. In 1947 volg
de ik een hal^ arige opleiding in Bilthoven 
om hogerop te kunnen komen. Toen ik te
rugkwam in Broek op Langedijk kreeg ik 
problemen met een chef die hoger in rang 
was. Hij werd in het gelijk gesteld en ik 
Icreeg in 1949 overplaatsing naar 
Sijbekarspel, tien kilometer van Hoorn.
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Daar heb ik vijftien j aar gewerkt, waarvan 
veertien jaar alleen en één jaar met een 
collega. Op het platteland was het toen 
nog zo, dat je als postcommandant alles 
alleen moest doen. Je was tevens hulpoffi
cier van justitie, dat wil zeggen datje het 
recht had om iemand in verzekerde bewa
ring te stellen, dus in de cel of in de gevan
genis te zetten. Je moest dan wel de offi
cier in kennis stellen. Sinds 1943 was de 
naam veldwachter opgeheven, omdat de 
gemeente je niet meer betaalde maar het 
Rijk. Ik viel toen onder de Rijkspolitie en 
werd postcommandant in de rang van 
wachtmeester eerste klasse: een gemeente 
had op elke 1000 inwoners recht op een 
politiefunctionaris. In grote plaatsen met 
meer dan 25.000 inwoners bleef de ge
meentepolitie wel bestaan, dus daar ble
ven de politiefunctionarissen in dienst 
van de gemeentebesturen.”

Hoe kwam je in Vreeland terecht?
“In de periode Sijbekarspel kwam een her
waardering van de functies tot stand. De 
hoge heren verklaarden toen, dat mijn di
ploma’s uit Bilthoven niet meer werden 
erkend voor de functie van postcomman
dant. De burgemeester was op mijn hand 
en deed nog een goed woordje bij de mi
nister, maar ook dat mocht niet baten. 
Een ander kwam op mijn plaats en ik 
moest gaan solliciteren. Het liefst zouden 
we naar Doorn zij n gegaan, maar daar was 
alleen een flat beschikbaar. In Rhenen 
was ook een vacature, maar geen woning. 
Zodoende kozen wij voor Vreeland, want 
daar was een eengezinswoning beschik
baar. Daar ben ik begin 1964 terechtgeko
men, twee maanden voor de ‘annexatie’ 
van Vreeland door koenen. Vreeland viel 
als politiepost onder Vinkeveen en koenen 
onder Breukelen, dus kreeg ik weer ande
re superieuren. Daar kon ik niet altijd 
goed mee overweg, dat wil zeggen wel als 
zij hun vak goed verstonden en kennis van 
zaken hadden, maar niet als ze je de les la
zen terwijl je wist dat het oneerlijk ging. 
Dan hadden ze aan mij een verkeerde. 
Eén van de burgemeesters van koenen 
schoot de plank ook vaak mis. Ik zei dan 
de waarheid, maar dat pikte hij niet en 
dan moest ik bij de kolonel komen. In

mijn beoordelingsrapport stond dat ik 
geen respect had voor mijn superieuren. 
De kolonel sloeg met zijn vuist op tafel, 
dat de dakpannen ervan rammelden. 
Toen bleek dat hij mijn broer kende, de 
slager van wiens diensten hij na de jacht 
altijd dankbaar gebruik maalcte, draaide 
hij om als een blad aan de boom. Dat ligt 
mij niet, dat is draaierij maar daar zit het 
leven helaas vol van. De betrokken burge
meester was tussen twee haakjes zo Idn- 
derachtig dat hij zijn vrouw (die dit mij 
zelf vertelde) alleen toestond mij te groe
ten als ik in uniform was en niet in overall 
wanneer ik de tuin bij het politiebureau 
deed. Nooit heb ik echte problemen gehad 
en met goede mensen kan ik altijd prima 
opschieten.”

Hoe heb je alle veranderingen 
in je werk ervaren?
“Zes jaar geleden (dit interview dateert 
van maart 1999) is er veel veranderd. Rijks
en gemeentepolitie werden toen samen
gevoegd tot één korps. Alle mankracht 
werd naar de grote plaatsen getrokken en 
in de dorpen zag je geen blauw meer op

Jan Koopman in ambtskos

tuum van de marechaussee 
met zijn aanstaande vrouw 
(1942).
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Koopman in actie ais poli

tieagent in Vreeland 
(foto 1967).

straat. In mijn tijd beschikte de politie in 
de gemeente Loenen over zeven man en 
nu slechts over één politiefunctionaris. 
Als die ene man nu maar voldoende re
spect afdwingt; hij moet dan wel meer be
voegdheden hebben en wettelijk be
schermd worden. Als de politie optreedt, 
moet hij/zij erg uitkijken om niet zelf ver
dachte te worden, terwijl de dader vervol
gens vrijuit gaat. De politie is volgens mij 
aangesteld om de medeburgers te be
schermen. Iemand die dit de politie on
mogelijk maakt of hem/haar bedreigt, 
moet zwaar worden gestraft en geen 
scherpzinnige advocaat moet dit kunnen 
beletten. In een dorp moet de politie de 
mensen kennen, dan kan hij beter helpen 
en beoordelen. Hij moet zich tussen de 
mensen begeven, dan hoort hij erbij. De 
‘diender’ van vroeger kreeg een negatieve 
bijklank door het vangen van boeven. Het 
latere woord ‘veldwachter’ was al positie
ver. Ik herinner mij iemand die ik bekeur
de, omdat hij geen achterlicht had. Hij 
was het met mij eens en vroeg mij mee te 
gaan koffie drinken. Zijn vrouw had daar 
wel moeite mee.
De politie is een heel belangrijke organisa
tie in de samenleving, onder leiding van 
de burgemeester en het openbaar ministe

rie. Laatstgenoemde functionarissen zijn 
de eerstverantwoordelijken voor de open
bare orde, rust en veiligheid van de bevol
king. Hoe de veranderingen in de toe
komst zullen uitpakken weet ik niet: van 
de regionale politiekorpsen (volgens een 
hoogleraar, Feynaart, is het een illusie ge
bleken) wordt nu al - na een gedegen stu
die - gesproken van een korps Rijkspolitie 
nieuwe stijl. In de politiek kun je wel eens 
beluisteren, dat ze de politie te autoritair 
vinden en politiepersoneel heeft soms het 
gevoel dat er niet naar hen geluisterd 
wordt. Nog een verandering: ik ben begon
nen op de fiets of lopend door het dorp. 
Later Icreeg de politie auto’s en zelfs heli
kopters ter beschikking. De politie is mee
gegaan met de welvaart en dat moet ook. 
Maar voor je bekendheid is een rondje op 
de fiets of lopend beter.”

Betrokken bij ongevallen
Jan, wij hebben je ook leren kennen bij tra
gische ongevallen. Vroeger mochten over
ledenen niet buiten de gemeente van over- 
lij den worden vervoerd. Hoe heb j e j e erva
ring met dodelijke slachtoffers van onge
vallen verwerkt?
“Mentaal heb ik dat goed kunnen verwer
ken. Iemand moet dit werk toch doen. 
Alleen als het een kind was, greep het mij 
erg aan. In mijn vorige standplaats heb ik 
tienmaal een geval van zelfmoord meege
maakt. Niemand informeerde hoe ik dit 
verwerkte. Tegenwoordig kan men daar 
gelukldg wel begeleiding voor krijgen. Als 
iemand door drankmisbruik zelf de dupe 
wordt van een ongeval, heb ik daar geen 
moeite mee. Wel als iemand anders van 
zo’n ongeval slachtoffer wordt.”

Verenigingsleven
Was je ook betroklcen bij het verenigings
leven in Vreeland?
“Ja, ik vertelde al dat ik er voorstander van 
was, datje als politieman tussen de men
sen je functie moet uitoefenen. Ik was 
daarom ook actief in het verenigingsle
ven. In Noord-Holland zat ik zo gezegd 
overal in; dat varieerde van 15 jaar voorzit
ter van de oudercommissie van de lagere 
school, voorzitter van ‘Getrouw schoolbe
zoek’ en de visclub tot secretaris van de
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Stichting 1940-1945 en van de Oranjever
eniging en betrokkenheid bij school, 
jeugdaangelegenheden en sportclubs. 
Toen we naar Vreeland verhuisden, heb ik 
mijn vrouw beloofd niets meer aan te ne 
men. Later werd ik nog wel voorzitter van 
voetbalclub Sperwer (gedurende vijftien 
j aar) en na mij n pensionering was ik actief 
in de gemeentelijke politiek.”

Bekeuren
Accepteerden de dorpsbewoners dat je 
hen bekeurde en tegelijkertijd met hen in 
het verenigingsleven zat? “De mensen ac
cepteerden dat wel. Als je eerlijk blijft en 
er wederzijds vertrouwen is, geeft dat 
geen problemen. Wel hadden mijn superi
euren er moeite mee. Zij tvilden soms niet 
inzien datje tussen de mensen en niet bo
ven de mensen moet staan. Ik gaf dan als 
voorbeeld: Als je in de kroeg ziet dat Pietje te 
veel drinkt, kun je hem na afloop zeggen dat 
het onverantwoord is om in de auto te stappen.' 
Na afloop van een voetbalwedstrijd had ik 
ze allemaal aan een touwtje.”

Hobby’s
Heb of had je hobby’s? “Ja, ik heb altijd van 
vissen gehouden, het liefst op zee. Tevens 
geniet ik van mijn volkstuin, dan weet ik 
wat ik eet! Kerkelijk was en ben ik niet

meelevend. Ik ben nogal dominant en ik 
haat machtswellust. De kerkelijke struc
tuur zit mij te verticaal in elkaar. Wat 
sport betreft: ik was een groot liefhebber 
van voetbal en atletiek. Ik heb zowat alle 
banen van Nederland gelopen, vooral in 
rijkspolitie-verband. Eenmaal ben ik kam
pioen geworden op de 800 meter en een 
paar keer was ik tweede.”

Terugblik
Jan, hoe Idjk je nu terug op je loopbaan? 
“Ik heb mij in de loop van de jaren niet al
leen politieagent gevoeld, maar moest 
ook vaak ‘in de huid van een ander kruipen’, 
bijvoorbeeld van opvoeder, advocaat, 
rechter, superieur en gestrafte. Soms zelfs 
als geestelijk verzorger, bijvoorbeeld als ik 
een overlijdensbericht moest brengen bij 
nabestaanden. Het werk was heel geva
rieerd. Ik was zowel in uniform als in bur
ger altijd aanspreekbaar: de deur stond al
tijd op een kier en de telefoon naast het 
bed, want een mens in nood moest altijd 
een beroep op mij kunnen doen als verte
genwoordiger van de politie. Of ik altijd 
met plezier heb gewerkt?, dan is mijn con
clusie: ‘met gemengde gevoelens'.”

De heer Jan Koopman overleed op 10 no
vember 2004.

RiekArink 
Hilde de Haan 

Wilma de Kruijter-Zandstra

Koopman als politieagent 
bij de Van Leerbrug in 
Vreeland (1972).

Jan Koopman als hardloper 
op een baan in Nederland 
(1962).
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‘Loenens’ schilderij terug in de Vechtstreek

De ‘allegorie 
van Mattheus

op de vrede' 
Terwesten.

Op een veiling bij Christie’s Amsterdam 
op 9 mei 2007 werd een schoorsteenstuk 
geveild (nr. 2742) en gekocht door de eige
naar van het huis Zuylenburgh te Oud- 
Zuüen. Het werk hangt inmiddels boven 
een marmeren schouw, alsof het voor de

plek gemaakt is. Met deze aankoop kwam 
dit schilderij weer terug in de Vechtstreek. 
Het Icwam namelijk uit de boedel van de 
Loense buitenplaats Bijdorp aan Oud Over.

Het schoorsteenstuk
Het schilderij is een werk van Mattheus 
Terwesten (Den Haag 1670-1757) en is geti
teld: “een allegorie van de Vrede”. We zien 
een zittende vrouw met een ontblote 
borst, die een witte duif op haar uitgesto
ken hand heeft. Zij kijkt omhoog naar een 
naast haar staande vrouw, die een arm om 
haar schouders legt. Deze vrouw houdt in 
haar rechterhand een twijgje, dat groeit 
uit een samengebonden bundel taklcen. 
Op de achtergrond hangt een opzijgescho
ven doek, waarachter een classicistische 
gevel te zien is. Dit olieverfschilderij op 
doek meet 203 x 109,6 cm. en heeft een 
prachtig gesneden 18de eeuwse rococo- 
lijst. Aan de linkerkant in het midden is 
het werk op een tafelrand gesigneerd ‘A. 
V.D. WERFF: fee.’ Deze signatuur is later 
aangebracht; Adriaan van der Werff was 
een zeer beroemd schilder en zijn werk 
bracht veel meer op dan dat van zijn tijd
genoot Terwesten. Bekend is dat het werk 
al twee keer eerder was geveild bij Mak van 
Waaij in Amsterdam: De eerste keer op 16 
november 1937, lot 16, waar het als een 
Adriaen van der Werff verkocht werd, de 
tweede keer op 15 december 1970, lot 37, 
wederom als een Adriaen van der Werff. 
Pas veel later is uit onderzoek gebleken 
dat niet Van der Werff, maar Terwesten de 
maker van het doek was.'* De compositie 
is dusdanig geschilderd, dat de kijker het 
van beneden af moet zien. Het is dus zeer 
waarschijnlijk dat het als schoorsteenstuk 
-dat immers altijd hoog, boven de open 
haard hing- gemaakt is.

Stijlkamers in Bijdorp
Waarom zou het aannemelijk zijn dat dit 
werk in Bijdorp te Loenen heeft gehangen? 
Bekend is, dat de veiling in 1970 een was
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van de kunstverzameling van Frans 
Duyvensz. Deze Duyvensz had in 1934 
Bijdorp gekocht. Het huis dateert uit ca 
1700. Vanaf 1835 tvas het honderd jaar 
lang verhuurd geweest, reden dat er wei
nig aan het uiterlijk van het huis was ver
anderd. Het interieur is echter door deze 
Duyvensz flink aangepast. Hij heeft een 
aantal stijlkamers en antieke elementen 
(in de gang en langs de trap) in het huis 
aangebracht. Zo richtte hij de linkervoor- 
kamer in met lambriseringen in groen en 
goud in Louis XIV stijl, ingebouwde gla
zenkasten en een ovaal schilderstuk in het 
plafond, mogelij k door de beroemde schil
der De Lairesse geschilderd. De achterka
mer richtte hij in 17“' eeuwse stijl in, met 
fraai gesneden eiken panelen en een 
schouw met zandstenen vrouwenfiguren. 
Ook het plafond van deze kamer was ‘an
tiek’ gemaakt: met moer- en Idnderbalken 
gesteund door consoles waarop in kleur 
de wapens van alle steden en dorpen aan 
de Vecht zijn geschilderd. Twee slaapka
mers op de eerste verdieping waren ook 
als stijlkamers ingericht; een in empire-

en een in Louis XVl-stijl. De beelden, vaas 
en bustes tegen en rond het huis en in de 
over tuin aan de Vecht kocht Duyvensz 
veelal op veilingen. Zij zijn hoofdzakelijk 
afkomstig van buitenplaatsen en kastelen 
uit het oosten van het land.^’
In 1970 werd Duyvensz opgenomen in het 
RCA (Revalidatie Centrum Amsterdam) 
aan de Overtoom. Toen werd zijn kunst
verzameling geveild. Het is bij deze veiling 
dat het schilderij van Terwesten weer op 
de markt kwam. Het bleef tot 2007 uit 
zicht, en werd in dat jaar weer te koop aan
geboden op genoemde veiling bij 
Christie’s. Door de aankoop door de eige
naar van Zuylenburgh kwam het schilde
rij dus weer terug in de Vechtstreek.

Juliette Jonker-Duynstee

BRONNEN:
1. C.J.A. Wansink, 'De decoratieve schilderkunst van 

Mattheus Terwesten, een Haagse meester urt de acht
tiende eeuw', Oud Holland, 1990,104, pp. 283-5, tig. 22

2, Informatie uit een brief van de heer C. Geuze, oud-eige- 
naar van Bijdorp, d.d. 11 mei 2007.

Literatuursignalering

Ton Pellonans, Ulbe Anema en Leo Kok 
(red.), De meester van Wolfheze. Frederik 
Hendrik Hendriks |1808-1865) en zijn leer
lingen. UtrechtlDoorwerth 2011. ISBN 
97890 75879 575.120 pagina’s, 80 afbeel
dingen, fullcolour. Prijs € 24,-.
Eén van de leerlingen van de schilder 
Hendriks was de literator en schilder 
Jacobus Jan Cremer, die anderhalve eeuw 
geleden vijfjaar lang in Loenen heeft ge
werkt en gewoond. Hij woonde in het 
pand Dorpsstraat 68, dat nog altijd be
kend staat als het Cremerhuis. Een gevel
steen in het huis met daarop de naam J. J. 
Cremer en de jaartallen 1852-1857, herin
nert nog aan deze kunstenaar. Over hem 
schreef Bart Jagt een interessant artikel, 
dat gepubliceerd is in de Vechtlcroniek 
van mei 1996 (nummer 4), pagina’s 23-27

(‘ Vij f Loenense j ar en. J acobus J an Cremer, 
1827-1880), met vooral het accent op zijn 
werk als auteur. In bovengenoemde pas 
verschenen publicatie staat een hoofd
stuk over Cremer, waarin hij vooral wordt 
beschreven als kunstschilder: ‘Jacob 
Cremer (1827-1880), de schrijver van 
Betuwsche Novellen als schilder van de 
Veluwezoom’ (geschreven door "Wiepke 
Loos), pagina’s 73-88.
Over het werk van Hendriks en zijn leer
lingen is van 1 oktober 2011 tot 15 januari 
2012 een tentoonstelling te bezichtigen 
in Museum Veluwezoom in Kasteel 
Doorwerth. Het boek is verkrijgbaar in de 
winkel van Kasteel Doorwerth, bij de 
boekhandel en via www.vangruting.nl.

Kees de Kruijter
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Gemeenteraadsstoelen in een kerk

Het gesneden wapen van 
Vreeland in de voorzitters- 

stoel.

Twee van de negen 'gewo

ne’ raadsstoelen.

Sinds een aantal j aar kunnen bruidsparen 
hun burgerlijk huwelijk laten voltreldten 
op een bijzondere religieuze en histori
sche locatie: de Grote kerk te Vreeland. In 
de rugleuning van een van de houten stoe
len waarop het bruidspaar zit is het wa
pen van Vreeland gesneden. Er zijn nog 
negen soortgelijke stoelen, maar dan zon
der gesneden rugleuning. Deze stoelen 
horen niet oorspronkelijk in deze kerk, 
maar zijn vervaardigd voor de raadzaal in 
het Vreelandse gemeentehuis aan de 
Raadhuislaan. In een brief van 6 februari 
1925 deelde Burgemeester Schiethart van 
Vreeland aan de heren Gebr. Monsieur, 
meubelfabrikanten te Steenwijk, mee dat 
de levering voor stoelen voor de raadzaal 
‘van Oud-Hollands model’ aan hen werd

opgedragen. “De wens is dat de rugleunin
gen hoog worden uitgevoerd”, waarbij de 
voorzittersstoel een hogere rugleuning 
moest hebben, voorzien van het gemeen
tewapen. Er werden tien stoelen besteld, 
en er werd verzocht om stalen voor de zit- 
tingbekleding en de kleur van het hout op 
te sturen. Van de levering van deze stalen 
is niets te vinden in het archief; wel is be
kend dat de stoelen in 1925 opgeleverd 
zijn, voor het bedrag van fl 355,-. Toen in 
1964 Vreeland als zelfstandige gemeente 
werd opgeheven en bij boenen werd ge
voegd, verloor het gemeentehuis zijn 
functie. De stoelen uit de raadzaal zijn 
toen in de hervormde kerk geplaatst, al
waar zij nog steeds goede diensten bewij
zen.

Juliette Jonker-Duynstee 
Willem Mooij

Bron: RHCW, gemeente Vreeland. 

Foto's: Ger Duijzer
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De Pomp op het Plein

Inleiding
Voordat er waterleiding werd aangelegd, 
Amsterdam was hiermee het eerste in 
1853, had je voor je watervoorziening de 
keus uit onbetrouwbaar water en slecht 
water. Op de zandgronden was via water
putten nog wel aan goed drinkwater te ko
men maar in onze streek was dat anders. 
Hier was men afhankelijk van regenwater, 
maar om dat voor de openbare drinkwa
tervoorziening te gebruiken moest er vol
doende ruimte zijn om een behoorlijk 
grote opvangbak te plaatsen en opper
vlaktewater. Loenen was een “oppervlak
tewater gemeente”, hetgeen betekende 
dat de meeste inwoners waren aangewe
zen op Vechtwater. Alleen de meest welge- 
stelden konden zich regenbalcken en 
pompen met de nodige filters veroorloven 
om aan schoon water te komen. Het is ove
rigens de vraag of de eigenaar met zo’n 
pomp beter af was; het water dat zij naar 
boven haalden was “ondiep grondwater” 
waarvan de Icwaliteit erg afhankelijk was 
van wat er aan de oppervlakte gebeurde. 
Als dit in de buurt van een mestvaalt of 
een gemeen (gedeeld) secreet gebeurde 
dan was dit “zalcwater” van twijfelachtige 
kwaliteit. Het Vechtwater was overigens 
nog niet eens zo slecht. Vanaf de 17“*' eeuw 
tot in de 19“*' eeuw haalden waterschip- 
pers vers drinkwater uit de Vecht om dat 
in Amsterdam te verkopen met name aan 
de bierbrouwerijen. Voor schoonmaak en 
andere bedrijfsmatige doelen ging dit 
zelfs door totdat het Merwedekanaal in 
1892 in gebruik werd genomen en via een 
pompstation in Weesperkarspel (tegen
woordig: Driemond) daaruit water betrok
ken kon worden. Onderzoek door de 
Loenense gemeenteraad naar de kwaliteit 
van het drinkwater leverde in 1871 als re
sultaat op dat dit op één pomp na niet 
schadelijk was en door zuiveren en filtre
ren als goed drinlcwater kon worden be
schouwd. Uiteraard moest het wel eerst

gekookt worden. In 1882 had een verge
lijkbaar onderzoek als resultaat dat géén 
van de onderzochte pompen uitstekend 
drinlcwater opleverde, alleen het 
Vechtwater was buiten choleratijden (!) 
goed drinkwater. Feit bleef natuurlijk dat 
diezelfde Vecht zowel voor de stad Utrecht 
als voor de aanliggende dorpen en bedrij
ven als open riool en als afvalbak fungeer
de. Schoon was anders, zo werd in de ge
meenteraadsvergadering van 2 november 
1876 dan ook met nadruk betoogd dat, 
hoewel er voor het publiek toegankelijke 
filters waren, het Vechtwater door de vele 
lo-engen die erin dreven toch zwaar ver
ontreinigd was en bleef

Loenen krijgt waterleiding. 
(Foto 1927).
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Affiche ‘cholera'uit 1909.

Cholera
Ondanks de onprettige geur die het water 
soms afgaf en het feit datje af en toe diar
ree lo-eeg maakte de negentiende eeuwer 
zich aanvankelijk niet echt druk over de 
Icwaliteit van zijn drinkwater. Dit veran
derde snel toen een nieuwe gast zich in dit 
deel van de wereld meldde: de cholera. 
Hoewel er meer besmettelijke ziekten wa
ren die levens kostten zoals tyfus en tuber
culose, was het vooral het voorkomen van 
cholera die de schrik erin joeg. En met re
den! De ziekte werd hier bekend onder de 
naam “aziatische braakloop” en dat geeft 
het ziekteverloop aardig weer. Braken,

CHOLERA.
VECHT. AM8TEL, MERWEDEKANAAL, LEID8CHE RUN 

en dus ALLE P0LDER8 en 8L00TEN hiermede 
in verbinding ZIJN BE8MET.

Maatreg^elen tegen CHOLERA.
Gebruikt geen sloot- polder- en rivierwater noch voor drink

water, noch voor het wasschen van groenten, schoonmaken 
van vaatwerk, het reinigen van het lichaam, zelfs niet voor schrob
ben van straten.

Eischl ongewasschen groenten en vruchten en wascht ze 

zelf in zuiver ot gekookt water.
Alleen water uit diepe ISortonpompen en goede regenbakken 

is ie vertrouwen.

Gebruikt geen ongekookte melk, maar laat de melk minstens

tien minuten doorkoken.
Eet geen rauwe groenten en geen ongewasschen en 

ongeschilde of onrijpe vruchten.
Wascht Uwe handen met zuiver water en zeep voor ge eet 

of drinkt.
Baadt en zwemt niet in openbare wateren.
Werpt geen ontlasting van een lijder in het water.

Gezondheidscommissie 
voor LOENEN c.a.

braken en voortdurende diarree zorgden 
ervoor datje als je de pech had deze ziek
te te krijgen tot zo’n vijftien liter vocht per 
dag kwijtraakte. Dus bleef je (het meestal 
bar slechte water) drinken maar dat leid
de alleen maar tot meer braken en derge
lijke. De dorst bleef dus en werd nog eens 
versterlct door pijnlijke krampen. Je droog
de dus als het ware uit en na een periode 
variërend van enkele uren tot enkele da
gen was het afgelopen met je. Zoals de 
naam al aangeeft kwam de cholera uit 
Azië. Aan het begin van de 19* eeuw was 
de ziekte met zeelieden vanuit Bengalen 
naar ons land gekomen en sindsdien tra
den er herhaaldelijk epidemieën op. 
Vooral die van 1866/1867 kostte veel le
vens, maar ook nog in 1892 was er sprake 
van een grote epidemie en zelfs in 1909 
was er plotseling weer sprake van een vrij 
groot aantal gevallen. Opvallend is dat de 
ziekte tussen de “cholerajaren” niet voor- 
Icwam, er was kennelijk sprake van steeds 
nieuwe import en mogelijk verspreiding 
ervan door het scheepvaartverkeer. Het 
eerste Loenense ziektegeval in 1866 betrof 
een man uit Nieuwersluis die van beroep 
jager was bij de Keulse Vaart. Iemand dus 
die in de scheepvaart tussen Amsterdam 
en Keulen, waarvan ook de Vecht toen 
deel uitmaakte, zijn emplooi vond. In de 
periode 1832 -1867 vielen er in Loenen 23 
choleradoden (op een bevolking van 1.222 
in 1849). Dat is in vergelijking met een 
aantal omliggende plaatsen vrij weinig: 
Loosdrecht telde 60 doden (2.781 inwo
ners), Breukelen - Nijenrode 91 (op 1.808 
inwoners). Vreeland zat met 13 slacht
offers op een bevolking van 660 mensen 
op hetzelfde niveau als Loenen en in 
Loenersloot, Nigtevecht en Breukelen - St. 
Pieters lagen de getallen met resp. 1, 2 en 
10 sterfgevallen een stuk lager. Hoewel het 
aantal zieken in Loenen beperkt bleef was 
de afschrikwelckende werldng van het 
ziekteverloop en het zeer veelvuldig voor
komen van cholera in nabijgelegen ge
meenten als Abcoude-Proostdij, Vinke- 
veen en Kockengen voldoende aanleiding 
tot grote waakzaamheid. Zo was er door 
het gemeentebestuur een commissie in 
het leven geroepen “voor het verlenen van 
hulp bij het ontstaan van cholerageval-
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len” die zich behalve met het opstellen 
van regels hoe gehandeld moest worden 
bij het overlijden en begraven van de over
ledenen ook bezig hield met uitdeling van 
soep en vlees aan minvermogenden. Van 
Rijkswege was inmiddels sinds 1851 de 
Gezondheidswet van Icracht op grond 
waarvan plaatselijke Gezondheidscom
missies in het leven werden geroepen. Die 
commissies hadden tot taak B en W te ad
viseren over alles wat op de openbare ge
zondheid betrelddng had. Hoewel van ho
gerhand gepoogd werd de paniek te dem
pen, een door de koning ingestelde onder
zoekscommissie had (terecht) geen een
duidig verband tussen de kwaliteit van 
het drinkwater en het optreden van chole
ra kunnen vaststellen, was men er wel 
van overtuigd dat het drinkwater, samen 
met factoren als armoede, ondervoeding 
en hygiëne wel een belangrijke rol speel
de.

Eerste poging
Op 17 september 1884 werd het Loenense 
gemeentebestuur door zijn de Gezond
heidscommissie aangeschreven om de op 
dat moment in de gemeente in gebruik 
zijnde pompen goed en deugdelijk te la
ten onderzoeken. Daarbij werd ook in 
overweging gegeven om een of meer 
“Nortonpompen” te laten slaan voor alge
meen gebruik. Deze pompen hebben ove
rigens niets te maken met het legendari
sche motorfietsenmerk maar zijn ge
noemd naar de Engelse ingenieur Norton. 
Ze bestonden uit een Nortonpijp; een lan
ge ijzeren buis, aan de onderkant spits en 
met gaten opzij. Die werd in de grond ge
slagen totdat een waterlaag bereikt werd. 
Als dat goed van Icwaliteit was dan werd 
er een zuigpomp op aangesloten om het 
water naar boven te krijgen. De grote ver
betering was dat er zo water uit veel diep- 
re lagen, tot zo’n 70 meter, naar boven ge
haald worden waardoor er geen verontrei
niging meer was met “zalcwater”.
De gemeenteraad nam de suggestie van de 
Gezondheidscommissie over en besloot 
nog in dezelfde septembermaand tot 
plaatsing van een Nortonpomp Dat wil 
overigens helemaal niet zeggen dat die er 
toen ook snel stond. Eerst moest het water

dat uit de pomp zou komen goedgekeurd 
worden door de Inspecteur van het 
Geneeskundig Staatstoezicht voor Gelder
land en Utrecht. Dus moest er eerst wat 
water dat men wilde gaan gebruiken naar 
boven gehaald worden. Op 7 januari 1885 
meldde burgemeester Van Hengst aan de 
Inspecteur dat er was begonnen met het 
slaan van een pijp op het plein voor het 
Raadhuis van Kronenburg. Helaas voor de 
gemeente keurde de door de Inspecteur 
geraadpleegde deskundige, dr. Van 
Embden, apotheker op de Mariaplaats in 
Utrecht, het water dat uit die pijp tevoor
schijn komt af. Een diepgaander onder
zoek werd ingesteld; grondmonsters van 
verschillende diepten tot 40 meter wor
den door ir. C.H. Gardenier uit Apeldoorn, 
die door de gemeente als deskundige was 
ingeschakeld, onderzocht. Na enig gedoe, 
zo leek het erop dat de betreffende werk
man een deel van de ingezonden grond
monsters gewoon van het plein had opge
schept, keurde deze deskundige het water 
goed. Weliswaar zat er nogal wat ijzer in 
(een veel voorkomend euvel in de bodem 
in onze streek) en constateerde hij een ge
ring ammoniakgehalte maar dat achtte 
hij onschadelijk. Zo niet Van Embden. 
Volgens zijn onderzoek was het water

De rekening van Stoel voor 
de aanleg van de pomp in 

1906.
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Op deze in 1923 uit Loenen 
verzonden prentbriefkaart 

is de in 1906 door Stoei 
gebouwde pomp goed te 
zien. Links van de pomp 

staat de muziektent 
(Colt. W.Mooil)

zelfs slechter dan het water dat eerder was 
onderzocht, behalve ammoniak bleek er 
ook teveel chloor in te zitten. Hij betwijfel
de zelfs of er ooit behoorlijk water uit de 
Loenense grond zou komen. Dat wenste 
de gemeente dan weer niet te geloven 
want in dorpen in de omgeving werd wel 
goed water gevonden, in Zuilen zelfs al op 
een diepte van 25 meter. De pijp werd dus 
nog wat dieper geslagen, tot ongeveer 70 
meter en waarachtig: op 2 september 
werd het water, “dat wèl is maar niet supe
rieur”, goedgekeurd als drinkwater. Er 
werd nog geprobeerd door nog dieper te 
boren beter water te vinden maar het chl- 
oorgehalte bleek dan steeds verder toe te 
nemen. De Loenense Gezondheidscom
missie ging akkoord met de gekozen 
plaats voor de pomp maar gaf het gemeen
tebestuur nog wel in overweging om bij 
het slaan van de pomp regelmatig te on
derzoeken of er geen verontreiniging van
uit hogere grondlagen kon plaatsvinden. 
Na alle voorbereidende werkzaamheden 
kon de pomp begin 1886 gebouwd wor
den. Onmiddellijk doemde er een nieuw 
probleem op. Gardenier, die de gemeente 
technisch blijft adviseren, schatte de

bouwkosten op ongeveer honderd gulden 
maar de gezamenlijke offertes van de 
plaatselijke ondernemers kwamen op 
het dubbele bedrag uit. Volgens Gardenier 
waren deze bedragen belachelijk hoog 
en hij adviseerde om ook bij bedrijven bui
ten Loenen offerte te vragen, ook was hij 
bereid om eens met de betreffende am
bachtslieden over de hoogte van hun 
offertes te spreken. Waarschijnlijk is men 
tot een vergelijk gekomen want op 13 juli 
1886 komt het eerste water uit de 
Loenense Nortonpomp. Helaas constateer
de de door de inspecteur van het genees
kundig staatstoezicht wederom ingescha
kelde Van Embden dat het water verre van 
onberispelijk was. Lichtpuntje was dat dit 
waarschijnlijk verholpen kon worden 
door het plaatsen van een reservoir met 
filter. Omdat Gardenier hier geen erva
ring mee had, werd aan de geneeskundig 
inspecteur advies gevraagd wie zo’n in
stallatie zou kunnen plaatsen. Deze zette 
het gemeentebestuur op het spoor van de 
Loosdrechtse smid Jasper Daams. Nadat 
deze twee flessen Loenens pompwater via 
zijn filterapparaat zuiver Icreeg werd hem 
de opdracht gegund. Na het gereedkomen
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van het werk stuurde de burgemeester op 
15 januari 1887 hoopvol een fles water op 
naar de Inspecteur van het Geneeskundig 
Staatstoezicht. Helaas: het bleek dat het 
water door het aanbrengen van het filter 
weinig of geen verandering had onder
gaan, het leek erop dat het water te snel 
door het filter was gepompt. Overleg met 
Daams was dus nodig. Na enig uitstel om
dat Daams met zijn broze gezondheid 
nogal last van de kou had vond dit ook 
plaats, maar op 9 mei moest hij toch toe
geven dat het hem nog niet lukte de pro
blemen op te lossen. De zaak sleept zich 
gedurende de zomer voort totdat in olcto- 
ber weer overleg plaatsvond tussen beide 
partijen. Daams kreeg nog twee maanden 
de tijd om ervoor te zorgen dat er goed wa
ter uit de pomp zou komen, zo niet dan 
zou hij slechts de helft van zijn aanneem- 
som Icrijgen. Eind maart 1888 was Daams 
weer in de raadsvergadering met een fles 
water uit de pomp met het verzoek aan de 
raad om dit ter keuring op te sturen. Die 
trapte daar niet zomaar in en liet een 
monster nemen door de veldwachter en 
stuurde dat naar de Inspecteur. En wa

rempel, het water was weliswaar wat troe
bel maar wel drinkbaar. Het reservoir met 
filter was dus eindelijk bruikbaar. Helaas 
was tijdens de laatste winter de pomp 
stukgevroren. Loodgieter Flink consta
teerde niet alleen dat de pomp stuk was 
maar ook dat die nauwelijks nog water 
gaf, hoogstens vijf a zes emmers van slech
te kwaliteit. De door Daams geleverde in
stallatie had toen geen functie meer en hij 
kon hem teruglcrijgen. De bewoners die 
geen eigen watervoorziening hadden 
moesten zich blijven behelpen met regen
en Vechtwater.

Tweede poging
Pas in 1905 kwam er weer beweging in de 
zaak. Weer was het de Gezondheidscom
missie voor de Gemeente Loenen c.a. die 
actie ondernam. Na eerst informeel con
tact met de burgemeester te hebben opge
nomen waarin onder andere werd verwe
zen naar vroegere mislukte pogingen om 
een behoorlijke openbare drinlcwater- 
voorziening te realiseren, kwam er op 21 
februari van dat jaar een officieel schrij
ven. Hierin werd er naast de waardering

Links op deze foto, uit begin 
1900, dein 1886gebouwde 
pomp. (coll. W.Mooij)

29



'Vi

<Ly,

Links op deze foto 
de pomp, die in 1886 

gebouwd is 
(Foto voor 1895).

die er was voor het feit dat voor het jaar 
1906 de aanleg van een Nortonpomp in 
ernstige overweging is genomen ook op 
gewezen dat de op dat moment bestaande 
pomp géén Nortonpomp was en dat het 
aanbeveling verdiende om daar een plak
kaat op te bevestigen vermeldende: 
“Gewoon Vechtwater”. In 1906 kwam het 
er dan toch van: op advies van de Gezond
heidscommissie werd bij de firma A.J. 
Stoel jr. in Haarlem prijsopgave gevraagd. 
Hij nam aan voor f 700,- een Nortonpijp 
wel met handpomp en ontij zeringsinrich- 
ting aan te leggen op het Plein voor het 
Raadhuis van Kronenburg. Hoewel de 
Gezondheidscommissie een meer centra
le plaats had geadviseerd en wel op het 
kerkplein tegenover de Vischmarkt werd 
toch voor deze nieuwe locatie gekozen. 
Onderzoek naar de kwaliteit van het wa
ter gaf als oordeel: “... uitstekend drinkwa
ter, zowel om hygiënische redenen als uitprac- 
tisch oogpunt voor alle doeleinden geschikt”. 
Probleem opgelost, denk je dan.
Helaas had men in de kast van de nieuwe 
pomp ook de al bestaande pomp laten zit

ten en die aangesloten op het Vechtwater. 
Het idee was, gezien vanuit het standpunt 
van een zuinig gemeentebestuur niet 
eens zo gek: als drinkwater zou nortonwa- 
ter gebruikt worden en voor de was en de 
schoonmaak Vechtwater. In de praktijk 
werkte dat natuurlijk niet. Er vond, deels 
door technische mankementen steeds ver
menging van beide watersoorten plaats. 
De Inspecteur van de Volksgezondheid 
constateerde dan ook dat het drinlcwater 
niet veel van het Vechtwater verschilde. 
Uiteindelijk werden dit soort “kinderziek
tes” wel overwonnen. Ook kwamen er 
meer van dit soort pompen bij: omstreeks 
1910 kwam er een in de Dorpsstraat bij 
Leeuwendijk en in 1917 na drie eerdere 
mislukte pogingen, niemand wilde zo’n 
ding voor zijn huis hebben, kwam er nog 
een in de Dorpsstraat ter hoogte van de 
huidige Gereformeerde Kerk. Op dat mo
ment was de pomp op het Plein alweer 
aan vervanging toe en even later ging die 
bij Leeuwendijk ernstige mankementen 
vertonen.
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Drinkwaterleiding Noord West Utrecht
Waar in de steden en in gemeenten op de 
zandgrond al lang een goede drinkwater
leiding aanwezig was, in Utrecht en De 
Bilt sinds 1883 en in Hilversum sinds 
1886, werd het duidelijk dat er ook in het 
veenweidegebied zo’n voorziening moest 
komen. De eerste initiatieven ontstonden 
omstreeks 1910. Op instigatie van enkele 
inspecteurs van de volksgezondheid vond 
een bestuurlijk overleg plaats dat leidde 
tot een comité van burgemeesters. In op
dracht van dit comité vond een proefbo
ring plaats bij het Merwedekanaal tussen 
Nieuwersluis en Breukelen. Kennelijk le
verde dit te weinig resultaat op en ook an
dere pogingen op initiatief van individu
ele gemeenten liepen op niets uit. De zaak 
kwam in een stroomversnelling toen de 
provincie zich ermee ging bemoeien. In 
opdracht van Gedeputeerde Staten Icwam 
er een plan voor de drinkwatervoorzie
ning in noordwest Utrecht. Dit leidde in 
1925 tot oprichting van de Stichting 
Drinkwaterleiding Noord-West Utrecht 
(DNWU) door zestien samenwerkende ge
meenten die ook de bestuursleden lever
den. Het kantoor van de DNWU was in de 
eerste jaren, totdat in 1928 het kantoor 
aan de Straatweg (nummer 71) in Breuke
len klaar was, gevestigd in het gemeente
huis van boenen. Eveneens in 1928 kwa
men het pompstation in Loosdrecht en de 
watertoren in Breukelen gereed zodat 
vanaf dat j aar de inwoners van de twintig 
deelnemende gemeenten ’’ van betrouw
baar drinlcwater konden worden voor
zien. Tussen 1 januari 1928 (Loosdrecht) 
en 1 oktober 1928 (Vinkeveen) werden alle 
gemeenten op het hoofdleidingnet aange
sloten, het zou overigens nog tot halver
wege de zestiger jaren duren voordat alle 
woningen van waterleiding voorzien wa
ren. De pompen, ook die op het Plein in 
boenen werden toen afgebroken.

Willem Mooij 
Wim van Schaik

NOTEN:
1. Een voorbeeld van zo’n “regenwatergemeente” was 

Abcoude-Proostdij waar men bij de kerk een grote op- 
vangbak gemaakt had.

2. De gewoonte om afval en dode dieren (krengen) in de 
Vecht te deponeren bleef overigens tot diep in de 20ste 
eeuw bestaan.

3. Teweten: F.vanVeeren,metselaarf91,07, Jac.Vander 
Sluijs, timmerman f40,-, W. van Koeveren, smid f52,25, 
Th.Hink, loodgieterf56,80.

4. Hef zit hem kennelijk zo hoog dat hij er vlak na elkaar 
twee blieven over aan het gemeentebestuur stuurt.

5. Op grond van de nieuwe gezondheidswet van 1901 
heeft niet meer iedere gemeente een eigen gezond
heidscommissie, bij die van Loenen hadden nog 24 ge
meenten zich aangesloten.

6. Laboratorium voor Scheikundig, Microscopisch en 
Bacteriologisch Onderzoek te Haarlem, 22 december 
1906.

7. Abcoude-Baambrugge*, Abcoude-Proostdij, Achttien- 
hoven, Breukelen-Nijenrode, Breukelen- St. Pieters, 
Kockengen, Laag Nieuwkoop, Loenen, Loenersloot, 
Loosdrecht', Maarssenveen, Maartensdijk, Mijdrecht, 
Nigtevecht, Tienhoven, Vinkeveen*, Vreeland, 
Westbroek, Wilnis en Zuilen*. De met een * gemerkte 
gemeenten behoorden om uiteenlopende redenen niet 
tot de oprichters maar betrokken wel hun drinkwater 
van de stichting.

8. Citaat: "Bij voorzeker gering verschil in plaatselijke ge
steldheid en in gebruik van Vechtwater tot drank ver
dient het de aandacht dat Maarssen en Maarsseveen 
veel minder sterk zijn aangetast dan Zuylen en 
Breukelen-Nijenrode, waar tussen de dorpen zijn gele
gen. Ook is in deze drie Vechtdorpen verspreiding te
gen de stroom in waar te nemen (het eerste cholerage
val in Breukelen was op 3 juni, in Maarssen op 7 juni en 
in Zuilen op 10 juni 1866).

BRONNEN:
RHCW, Archief Gemeente Loenen 1819-1943.
RHCW, Archief van de Gezondheidscommissie te 
Loenen 1870-1892.
RHCW, Archief van de Gezondheidscommissie voor 
Loenen C.A. 1903-1931.
J.G. Bokma: 'De totstandkoming van de drinkwatervoor
ziening in noord-west Utreoht’, in: Tijdschrift Historische 
Kring Breukelen,1990, nr5.
Departement van Binnenlandse Zaken: De 
Choleraepidemie in Nederland in 1866 en 1867, 's 
Gravenhage, 1875,
Rapport aan de Koning van de Commissie tot Onderzoek 
van het Drinkwater in verband met de verspreiding van 
Cholera en tot aanwijzing der middelen ter voorziening in 
zuiver drinkwater, ‘s Gravenhage 1868.
I.Vogelenzang: De drinkwatervoorziening van Nederland 
voor de aanleg van de drinkwaterleidingen, proefschrift 
Rijksuniversiteit Utrecht, Gouda 1956.
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Overstroming van de Vecht in 1928 (1) 
Watersnood

“De Vecht blijft wassen en men vreest, dat de 
dijk op den langen weg tusschen Muiden en 
Weesp zal doorbreken. In verband hiermede 
zijn door den burgemeester van Muiden reeds 
maatregelen genomen om het vee te kunnen 
redden. (—) De toestand is uiterst critiek. De 
Donge zakt langzaam en het gevaar voor door
breken van de kaden derDongepolders is gewe
ken. Niettemin staan vele wei- en bouwlanden, 
waarin groote tuinderijen gelegen zijn, onder 
water. De IJssel wast echter onrustbarend en de 
uiterwaarden zijn reeds ondergeloopen. (—-) De 
Waal voor Nijmegen is ook gestegen. (—) De 
Maas staat zoo hoog, dat de overtocht met mo- 
torbooten moet geschieden. (—) DeAmstel blijft 
wassen en allerwege stroomt het water over den 
dijk en ondermijnt deze dermate, dat men voor 
een doorbraak vreest. Op de plaatsen, waar hij 
het zwakst is, wordt de dijk met ingeroepen 
hulp van militairen door middel van zakken 
zand versterkt. Het water stroomt op steeds 
meer plaatsen de huizen binnen. Op Texel staan 
vele landerijen onder water. {—) Op Ameland 
staat het zeewater hoog in het land.” Aldus

het Nieuwsblad van het Noorden in de edi
tie van 29 november 1928.

Vele rivieren in ons land hadden in de 
tweede helft van november 1928 te maken 
met hoge waterstanden en overstromin
gen. In de lijst van Nederlandse rampen 
wordt de overstromingsramp van 1928 als 
volgt getypeerd: 17 november - zeer zware 
storm in Nederland met in totaal 58 do
den. De hoge waterstand in de rivieren 
was het gevolg van een zware storm, ge
combineerd met hevige regenval en een 
hoge stand van het water in de Noordzee. 
Omdat de Afsluitdijk er nog niet was, stuw
de het hoge zeewater het water in de 
Zuiderzee op en daardoor bereikte ook het 
water van de Vecht een hoge stand, veel ho
ger dan normaal. In de weken daarna kre
gen de dorpen langs de Vecht te maken 
met ernstige wateroverlast en grote schade 
aan huizen en op de landerijen. Rond 26 
november overstroomde de Vecht op vele 
plaatsen, waarbij vooral Nigtevecht en

De Brugstraat m de buurt
schap Oud Over tijdens de 

overstroming. De foto is 
gemaakt nabij de kruide- 

nierswinkei van Jan 
Niekerk, het huidige pand 
Brugstraat 16. Staande op 
de pianken van links naar 

rechts: man met fiets (on
bekend), jongen (onbe

kend), Arie Valkenburg 
(1881-1964, metselaar in 

Oud Over), Henk W. 
Maasakker (1888-1949, 

werkman in Oud Over), Jan 

Niekerk (1892-1982, krui
denier in Oud Over) en met 

hoed Pieter Visser (1880- 
1958, schilder-behanger, 

wonende in het huidige 
pand Brugstraat 13 in Oud 

Over). De andere jongens 
zijn onbekend.

(Coii.: W. Mooij)
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Vreeland het zwaar te verduren hadden 
en de dijk van de Horstermeer doorbrak. 
Maar ook Loenen, Nieuwersluis, Breuke- 
len en Maarssen ontkwamen niet aan 
deze overstroming.

Rivier de Vecht
Van twee kanten was er langs de rivier de 
Vecht kans op een hoge waterstand. Heel 
vroeger vanuit het zuiden. Toen de Rijn 
nog een verbinding met de Vecht had, 
kwam er veel smeltwater uit de bergen in 
de Vecht. Dit veranderde in 1122 als gevolg 
van de bouw van een dam in de Kromme 
Rijn bij Wijk bij Duurstede, waardoor de 
toevoer van water uit de Rijn stopte. De 
Vecht kreeg vanaf die tijd een nieuwe 
functie als afwateringsrivier van de 
Utrechtse heuvelrug. De Vecht loosde het 
overtollige water in het IJmeer, later de 
Zuiderzee. Ook vanuit het noorden, dus 
vanuit de Zuiderzee was er soms dreiging 
van overstromingen; bij een harde storm 
drong het water van de Zuiderzee via de 
Vecht diep het land in. Toen erin 1674 slui
zen bij Muiden werden aangelegd, werd 
deze dreiging wel minder. Maar helemaal 
afdoende was het niet. In de loop van de 
tijd trad de rivier nog vele malen buiten 
haar oevers. De laatste keer dat dit gebeur

de was in 1928, waarbij de gehele Vecht
streek onder water Icwam te staan met 
grote schade voor mens en dier.

Een ernstige situatie
De situatie in november 1928 was ernstig. 
Het Nieuwsblad van het Noorden besteed
de er - zoals reeds eerder vermeld - uitvoe
rig aandacht aan. In het nummer van 28 
november stond een bericht van een 
Utrechtse correspondent, die - toen hij 
hoorde dat de toestand langs de Vecht Icri- 
tiek werd - een tocht door het bedreigde 
gebied had gemaakt. Hij berichtte daar
over dat de situatie werkelijk somber was; 
“Dit moge blijken uit het feit, dat hedenavond 
nog twee detachementen geniesoldaten naar 
Maarssen en Breukelen zijn gezonden om door 
het opwerpen van dammen en het maken van 
versterkingen het water zoo lang mogelijk te
gen te houden. Een zeer zwak punt is het 
Zandpad te Maarssen, waar de genie dan ook 
met man en macht werkt. Slaat het water hier 
over de dijk, dan loopt de groote polder achter 
Westbroek en Oud-Maarsseveen groot gevaar. 
Bange onrust heerscht in de woningen van hen 
die in de anders zoo rustige uitverkoren streek 
wonen. Het water breekt door waar men het 
niet verwacht. Hier en daar liggen de trotsche 
oud-Hollendsche villa’s totaal geïsoleerd. In de

De Vechtdijk (thans de 
Weelandseweg) tijdens de 
hoge waterstand in de 
Vecht op 26 november 
1928. in de verte rechts is 
huize Kickestein en de to
ren van Loenen te zien. De 
dijk was versterkt met 
zandzakken. Het 'Algemeen 
Verdedigingspark', maga

zijnmeester der Artillerie 
Hembrug, leverde hiervoor 
4000zandzakken aan de 
gemeente Loenen, die met 
spoed door een ‘automo

biel’ van garage Duinzicht 
te Den Haag waren be

zorgd. De kosten bedroe

gen 25 gulden, verhoogd 
met een fooi van 10 gulden. 
Na de overstroming wer

den 2143 nieuwe en 290 
gebruikte zandzakken gere

tourneerd. (Colt.: \N. Mooij)
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De leden van het gezin 
Stoker voor hun huis op 
Oud Over op de bewuste 

novemberdag in 1928. 
Links op de foto Elias 

Broeke en rechts met pijp 
Frank Mooij. 

(Coil.: \N. Mooij)

De Vecht bij Vreeland 
tijdens het hoge water in 

november 1928. 

(Coil.: \N. Mooij)

benedenverdiepingen staat het water reeds voe
ten hoog. Tusschen Maarssen en Breükelen 
kwamen wij in een landhuis, waarvan de bewo
ners reeds naar een hooger gelegen verdieping 
waren gevlucht. In de gang kruiste onze weg 
dien van een varken. Genoegelijk knorrend 
waggelde het dier over de tegels als had het 
sinds jaren een plaats als huisdier bij de fami
lie gevonden. De Vecht is op sommige plaatsen 
wel 150 tot 200 meter breed. Met het oog op het 
gevaar heeft dr. H. Th. s’Jacob, commissaris der 
Koningin in Utrecht, de scheepvaart verboden. 
Overal waar wij kwamen dezelfde troosteloos
heid. Bij het kasteel Nijenrode staat het water 
op de helft van den Straatweg naar 
Amsterdam. Militaire politie regelde hier in 
den stroomenden regen het verkeer. (—) Ook ir. 
A. A. Mussert, hoofdingenieur van den Rijks

waterstaat in Utrecht was aanwezig. De genie 
werkt voorbeeldig.”

De laatste overstroming?
De ramp van 1928 was de laatste overstro
ming van de Vecht, maar op dat moment 
wisten de inwoners van de dorpen langs 
de Vecht dat nog niet. De mensen leden 
veel schade. Om te voorkomen dat zoiets 
nog eens zou gebeuren, werd een actieco
mité opgericht: het Comité van Actie ter 
verkrijging eener bemaling op de 
Vechtsluis te Muiden. In het volgende 
nummer van de Vechtlcroniek zal uitge
breid worden stilgestaan bij de schade van 
de overstroming in boenen en de werk
zaamheden van het actiecomité. Ook het 
resultaat van de inspanningen van het co
mité komt dan uitvoerig aan de orde.

Kees de Kruijter 
Willem Mooij

BRONNEN:
1. Nieuwsblad van het Noorden van 28 en 29 november 

1928.
2. De chronologische lijst met rampen op Nederlands 

grondgebied tussen de jaren 838 en 2011 is te vinden op: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ujst_van_Neder1andse_ram- 
pen.

3. Juliette Jonker-Duynstee, ‘Vreeland vroeger en nu. De 
Voorstraat in 1928 en nul’, in: De Vreelandbode van ja
nuari 2011.
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MEMORIAM

Jaap Berghoef (1957-2011)

Van mei 2000 tot en met april 2009 maak
te Jaap Berghoef deel uit van de redactie 
van de ‘Vechtkroniek’. Op 14 juli 2011 
overleed hij op de leeftijd van 53 jaar. 
Sinds 1 september 1999 was Jaap streekar
chivaris van zes gemeenten in het Vecht 
en Venengebied en vanuit die functie voel
de hij zich betrokken bij het werk van 
onze historische vereniging. Voor de uit
oefening van zijn werlczaamheden als ar
chivaris pendelde hij aanvankelijk tussen 
de gemeentehuizen van Abcoude, Breu- 
kelen, De Bilt, De Ronde Venen, boenen en 
Maarssen. Elke gemeente had toen nog 
haar eigen archief en een eigen studie
ruimte. In een interview met de ‘Vecht
stroom’, gepubliceerd op 2 februari 2000, 
vertelde Jaap dat hij de archieven van deze 
gemeenten zo graag op één plek wilde 
hebben om zodoende de gemeentebestu
ren, historische onderzoekers en genealo
gen efficiënter en Idantvriendelijker van 
dienst te kunnen zijn. Hij zette zich volle
dig in om dit doel te bereiken. Op 13 juni 
2009 zag hij zijn werk bekroond, toen het

Regionaal Historisch Centrum Vecht en 
Venen (RHCW), gevestigd in het Cultuur
huis aan de Schepersweg te Breukelen, of
ficieel kon worden geopend. In dit cen
trum zijn de archieven van de zes voorma
lige gemeenten en vele particuliere ar
chieven ondergebracht. Jaap maalde zich 
ook sterk voor de verwerving van particu
liere archieven, zoals van sportverenigin
gen, kerken, politieke partijen, buiten
plaatsen en bekende families. Overheids- 
en particuliere archieven vullen elkaar 
immers aan en vormen samen een rijke 
bron voor de geschiedenis van de streek. 
Jaap zat letterlijk ‘dicht bij de bron’ en 
schreef dan ook voor de Vechtlcroniek di
verse artikelen gebaseerd op bijzonder ar
chiefmateriaal. De onderwerpen varieer
den van de bevolking van Vreeland rond 
1748 en burgemeester Sanderson tot een 
parelmoeren reliëf van Oostervecht, om 
maar een paar artikelen te noemen. Ook 
besprak hij nieuw verschenen Vechtstreek- 
literatuur in de rubriek ‘Literatuursigna- 
leringen’.

In 2010 heeft het Oudheidkundig 
Genootschap Niftarlake Jaap Berghoef 
een oorkonde uitgereikt, als blijk van 
waardering voor zijn inzet ten behoeve 
van het nieuwe RHCW en daarmee voor 
het cultuurbehoud in de Vechtstreek. 
Ruim een jaar na de opening van het 
RHCW werd Jaap ernstig ziek. Een jaar 
lang heeft hij gestreden, maar uiteinde
lijk moest hij de strijd opgeven. Wij wen
sen zijn vrouw en twee zonen en de verde
re familie veel sterkte bij het dragen van 
dit grote verlies. Ook voor de medewer
kers van de archiefdienst en allen die het 
cultuurbehoud van de Vechtstreek een 
warm hart toedragen is zijn overlijden 
een groot gemis.

Kees de Kruijter
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Het gezin Van Schie in Loenen

Het gezin van Johannes Qan) van Schie 
woonde voor de christelijke lagere school 
aan de Rijksstraatweg in Loenen aan de 
Vecht. School en huis vormden één com
plex: het woongedeelte lag aan de 
Straatweg en de school erachter. Op de 
grote foto van omstreeks 1936 zit het ge
zin Van Schie voor hun huis. Van links 
naar rechts: zoon Dolf, echtgenote Maria 
de Jong, zoon Cor, Johannes 
van Schie en zoon Rien,
Johannes van Schie (1901- 
1989) was hoofd van de 
school van 1935 tot 1967.
Het complex (zie foto hier
naast) is gebouwd in 1913 
naar een ontwerp van de 
Loenense architect HA.J.F.
Hissink (1864-1933) en gere
aliseerd door de aannemer 
Jac. de Jager (1854-1919) en 
zoon (Jac. de Jager jr., 1882- 
1960) uit Nieuwersluis.

De school die later de naam ‘t Fundament 
droeg, is enkele jaren geleden verplaatst 
naar Hoflaan 2 in de wijk Driehoven. Op 
de plaats van de school bevindt zich thans 
de Johannes Sandersonhofmet een aantal 
nieuwe woningen.

Willem Mooij
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