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In deze Vechtkroniek leest u vier boeiende verhalen die 
samen 2,5 eeuw geschiedenis beslaan. Kees de Kruijter 
schreef een verhelderend artikel over de gereformeerde 
kerk tussen 1784 en 1816, dus de periode rond de Bataafse 
republiek en Franse overheersing, waarover u in de vorige 
Vechtkroniek kon lezen. U leest o.a. waarom de familiewa
pens van de grafzerken verwijderd zijn en over de verande
rende relaties tussen de hervormde kerk, de ambachtsheren 
en het gemeentebestuur. Twee decennia later kwam apothe
ker Teljer wonen in de Loenense Dorpsstraat. Mieke Kennis 
schreef, op basis van archiefonderzoek van Willem Mooij, 
een serie van drie artikelen over het bewogen leven en werk 
van deze actieve man. In dit nummer vindt u deel 1.
Zoals altijd weet Mieke met smeuïge details een levendige 
schets van het 19de-eeuwse dorpsleven te geven.
We maken een sprong van een eeuw en belanden in Nigte
vecht, waar Arie Verheul (1934-2004) zijn leven lang woon
de. Een interview met hem in 1999 leverde een kleurrijk 
verhaal op vol anekdotes en herinneringen aan het dorpsle
ven in Nigtevecht, opgetekend door Piet Bakker. Ten slotte 
komt ook Vreeland aan bod in dit nummer. Hier was 45 
jaar lang de VIV gevestigd, producent van eerst eierpoeder, 
later ook boterolie. Het vertrek uit het dorp deze maand 
van dit bedrijf was voor Wim van Schaik mede aanleiding 
tot een blik in de geschiedenis en ontwikkeling ervan. 
Variatie volop dus weer in dit nummer. En dat in een 
mooie, opgefriste lay-out, waarvoor dank aan onze vaste 
vormgever Hans Stuart van Dunnebier Print.
Veel leesplezier!
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Juliette Jonker-Duynstee
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Deze maand verhuist de VIV na ruim 45 
jaar vanuit Vreeland naar Wijk en Aalburg. 
Reden voor de Vechtkroniek om aandacht 
te schenken aan dit bedrijf.

De letters VIV staan voor Verwerkings 
Industrie Vreeland. Daarbij gaat het om 
verwerking van agrarische producten zo
als eieren en boter tot grondstoffen voor 
de voedselfabricage. Nadat omstreeks 
1960 werd begonnen als producent van 
eierpoeder werd de productie al vrij snel 
uitgebreid met boterolie. Tegenwoordig 
is Royal VIV Buisman naast de zui- 
velgigant Campina Melkunie de enige 
Nederlandse speler van betekenis op de 
wereldmarkt van dit product. Eierpoeder 
en boterolie zijn niet echt producten die 
tot de verbeelding spreken. Toch zou 
ons dagelijks leven er wel anders uit zien 
zonder de voedingsmiddelen die met deze 
grondstoffen gemaakt worden: noedels, 
gebak, roomijs, croissants en zo nog een 
aantal producten die we regelmatig op 
tafel zetten. Omdat VIV zo’n belangrijke 
rol speelt bij de productie van dit basisfa
brikaat volgt hier de geschiedenis van dit 
Vreelandse bedrijf

Griffioen
Aan het eind van de jaren vijftig woonde 
op het adres Raadhuislaan 2 (Ooftoord) 
de Amsterdams/Vreelandse handelaar in 
eieren en eierproducten Cornelis (C.A.) 
Griffioen. Ondernemer als hij was zag hij 
op zeker moment brood in uitbreiding 
van zijn bedrijfsactiviteiten en wel met de 
productie van eierpoeder. Als vestigings
plaats voor een dergelijke fabriek leek de

voormalige bloemkwekerij van de Cleijn 
Brem dat achter de woning in de Raad
huislaan lag zeer geschikt.'’
Jammer genoeg voor Griffioen liet het 
toenmalige bestemmingsplan de door 
hem beoogde bedrijfsactiviteit niet toe. 
Ook verzoeken om een opslagloods voor 
de eieren te bouwen wees de gemeente 
Vreeland af De jaren 1959 - 1961 wer
den gekenmerkt door een voortdurend 
bestuurlijk touwtrekken tussen beide par
tijen. In juni 1961, toen Griffioen zonder 
vergunning aan het bouwen was geslagen, 
was de gemeente plotseling bereid om 
een tijdelijke vergunning voor twee jaar 
te verlenen. Voorwaarde was wel dat de 
productie binnen die tijd verplaatst zou 
worden. In augustus van dat jaar kocht 
C.A. Griffioen Eierproducten N.V. de 
grond en opstallen aan de Raadhuislaan. 
Behalve woonhuis, loods en boomgaard 
was daar ook een aantal kassen aanwezig. 
Na enige verbouwingen kon de productie 
in de loods gestart worden. Griffioen was

De kassen waar de heer 
de Cleijn Brem zijn fresia's, 
anjers en gerbera's kweekte 
bouwde Griffioen in 1962 
om tot legbatterij 
(coll. Van Dijk)
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De vfüchtwagens van 
eierpoederfabriek CA. 

Criffioen begin jaren 
'60. (call. Van Dijk)

een creatief ondernemer: hij liet de kas
sen verbouwen tot een legbatterij waarin 
25.000 kippen werden ondergebracht die 
voor een belangrijk deel van de beno
digde grondstof konden zorgen. Eierpoe- 
der bleek inderdaad een gewild product: 
er werden contracten gesloten met een 
aantal grote afnemers zoals de bekende 
noedelfabrikant Birkel. Behalve de eigen 
kippen waren er ook dagelijks twee 
vrachtwagens onderweg om eieren van 
elders aan te voeren. Kortom: het bedrijf 
groeide aan de Raadhuislaan uit zijn jas, 
uitbreiding was nodig.
Aan de Nigtevechtseweg bevond zich 
toen tegenover de zogeheten “Pannekeet” 
aan de Vecht een vestiging van het Am
sterdamse aannemingsbedrijf A.Broere, 
gevestigd op nummer 12. Broere had in 
de omgeving een paar vrij grote projec
ten zoals een aantal bouwwerken op het 
terrein van Van Leer, zes woningen aan de 
Kleizuwe (waarvan twee voor Van Leer, 
nrs 119 en 121) en de onderbouw van de 
Van Leerbrug uitgevoerd. Toevallig kwam 
dit terrein te koop op het moment dat 
Griffioen uitbreiding zocht. Begin 1962 
werd niet alleen het terrein overgenomen 
maar ook Joop Steenbrink, de technische 
man van Broere, kwam mee en bleek voor 
het bedrijf in opbouw van groot belang te 
zijn. Er moest immers een nieuwe instal
latie gebouwd worden. De bouwvergun

ning kwam deze keer vlot af zodat een en 
ander snel gerealiseerd kon worden.
Het productieproces werd nu gesplitst. 
Aan de Raadhuislaan werden de eieren 
gecentrifugeerd: de bruikbare bestand
delen werden gescheiden van de schalen, 
de eventueel nog aanwezige kuikens en 
dergelijke. Het ‘halffabricaat’ werd dan 
vervolgens aan de Nigtevechtseweg door 
middel van een droogtoren tot poeder 
verwerkt en dat alles op een veel grotere 
schaal dan tot dan toe. Ook voor die 
droogtoren had Griffioen een ontwerp 
gemaakt. Helaas was dat geen succes, de 
onderdelen ervoor zijn wel aangevoerd 
maar nooit geplaatst. Een Deens bedrijf 
leverde uiteindelijk een installatie die wel 
functioneerde.
Gedurende een aantal jaren floreerde het 
bedrijf, de aanvankelijke personeelsbezet
ting van een man of acht zou in de VIV 
tijd uitgroeien tot 80 a 100 mensen. Dat 
ging niet ongemerkt aan de omgeving 
voorbij.
Om te beginnen in het dorp Vreeland.
De verplaatsing naar de Nigtevechtseweg 
ging toch niet zo snel als men verwacht 
had, in 1965 en zelfs nog in 1970 wer
den klachten over de stank afkomstig 
van de oude locatie in de gemeenteraad 
(die van Loenen inmiddels) besproken. 
Verder vonden er dagelijks veertien 
transporten van de Raadhuislaan naar de 
Nigtevechtseweg plaats. Dat waren dus 
achtentwintig verkeersbewegingen met 
vrachtwagens door het dorp Vreeland. 
Door de aanleg van nieuwe verbindingen 
met de N 201 halverwege de jaren zestig 
werd weliswaar de Lindengracht ontlast, 
maar aan de overkant van de Vecht aan 
de Boterweg en de Nigtevechtseweg bleef 
de hinder groot. Oudere Vreelanders 
herinneren zich nog de actie van de heer 
Struik die als protest de straat voor zijn 
huis (Nigtevechtseweg 16) open brak. 
Maar dat was niet alles. De eierschalen 
met aanhangende restanten werden op de
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De fabrieksgebouwen 
van de VIV langs 
de Vecht wet links 
molen de Ruiter.
(coil. H. Duran)

toenmalige gemeentelijke vuilnisbelt op 
een terrein van boerderij Vecht en Schans 
aan de Mijndensedijk in Nieuwersluis 
gestort hetgeen voor de omwonenden 
daar een enorme stankloverlast met zich 
bracht.
Zakelijk liep het voor Griffioen niet 
goed af. Zoals gezegd was hij een cre
atief ondernemer, zo was hij de eerste 
die een cake-mix op de markt bracht. 
Jammer genoeg was hij daar te vroeg mee 
en moest de hele productie als veevoer 
verkocht worden. De mislukte droogtoren 
is reeds gememoreerd. Sterk fluctuerende 
inkoopprijzen van de eieren deden de rest 
en per 1 januari 1968 werd het bedrijf 
overgenomen door het familiebedrijf E.A. 
van Ballegooijen en Zonen uit Wijk en 
Aalburg L. Molewijk werd als directeur 
benoemd.

VIV
De nieuwe naam werd B.V. Verwerkings 
Industrie Vreeland, in 2007 ingekort tot 
VIV Vreeland B.V. en na de fusie met 
Koninklijke Buisman in 2009 werd het 
Royal/Koninklijke VIV Buisman B.V.
De nieuwe eigenaar had minder hoge 
verwachtingen van de eierpoedermarkt. 
Bovendien wilde hij niet van slechts één 
product affiankelijk zijn. Hier bracht 
het beleid van de toenmalige Europese 
Economische Gemeenschap, de voorloper

van de EU, uitkomst. De E.E.G. gaf pro
ducenten van een aantal producten zoals 
melk, boter en wijn een goede prijs voor 
de productie die ze niet op de normale 
manier kwijt konden. Die gegarandeerde 
afzet tegen een vrij hoge prijs leidde 
natuurlijk tot een enorme stijging van 
de productie zodat er al snel sprake was 
van een ‘melkplas’, een ‘wijnzee’ en een 
‘boterberg’.
Met name die boterberg was in 1969 
voor Van Ballegooijen interessant. Boter 
was een belangrijk en dus commercieel

Deproductiehataan
deNigtevechtseweg.
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interessant product, het probleem was 
echter dat transport en opslag ervan erg 
kostbaar waren. Door water en eiwit eruit 
te halen bleef een vloeistof over die veel 
minder volume had en dus veel lagere 
behandelingskosten met zich bracht, maar 
waarin nog wel alle essentiële voedings
stoffen in aanwezig waren: boterolie 
(melkvet). Was Griffioen al een creatief 
ondernemer, zijn opvolgers waren dat 
eveneens. Van Ballegooijen ontdekte dat 
in de zeevaart een procédé werd toegepast 
om stookolie en water te scheiden en dat 
ook gebruikt zou kunnen worden om 
water en eiwit uit boter te halen. De daar
voor nodige basisvoorzieningen; stoom, 
krachtstroom en een centrifuge voor de 
scheiding waren in Vreeland al aanwe
zig. Het bleek dat de boterolieproductie 
met deze technologie snel opgestart kon 
worden.
Dat gebeurde dan ook, mede dankzij 
intensieve aandacht voor productont
wikkeling, met succes. Zo werd voor de 
binnenlandse markt olie met een laag 
smeltpunt gemaakt voor de roomijsfabri- 
cage en olie met een hoog smeltpunt ten 
behoeve van de productie van croissants 
en dergelijke. Het grootste deel van de 
productie ging echter naar het buitenland, 
vooral naar het Midden Oosten. De in de 
bekende groene blikken voorzien van het 
zelfontworpen ‘VIV-wybertje’ verpakte 
‘Butterghee’ vond daar gretig aftrek. Het 
was zowel een voor moslims acceptabele 
spijsolie als voor de voedselproductie 
(baklava!) zeer bruikbare grondstof. Ook 
de FAO, de voedsel en landbouworgani
satie van de Verenigde Naties, kocht grote 
hoeveelheden op die onder vermelding 
van de slagzin ‘Gift to the World Food 
Program’ de wereld over gingen. De 
omzet steeg in die jaren van tien miljoen 
gulden in 1969 tot meer dan honderd 
miljoen euro bij de eeuwwisseling. De 
personeelssterkte liep op tot ongeveer 100 
man vast met daarboven nog ongeveer 20

scholieren als part-timers. Er werd inmid
dels in twee ploegen gewerkt, om 18.00 
uur bezorgde horeca ondernemer Arie 
Wiegmans uit Breukelen op kosten van 
het bedrijf warme maaltijden.
Nog even iets over de boterberg. Zoals 
gezegd kostte de opslag daarvan veel 
geld. Door de overheid werden dan ook 
verschillende pogingen ondernomen om 
ervan af te komen. Met name de export 
ervan tegen dumpprijzen naar de toen
malige Sovjet Unie en de verkoop van 
goedkope ‘kerstboter’ in Nederland zelf 
leidden tot veel media aandacht maar het 
probleem werd er niet door opgelost. Een 
andere maatregel was het verwerken van 
de overschotten tot braadboter. De VIV 
zag daar wel brood in en ondersteund 
door een ploeg werknemers van een man 
of vijf van de toenmalige Sterovita melk
fabriek in Breukelen werd de productie 
daarvan ter hand genomen. Het product 
kreeg landelijke bekendheid onder de 
naam Braderye.

De productie weg uit Vreeland
De VIV was een grote werkgever in Vree
land, die door de werknemers over het 
algemeen ook behoorlijk positief beoor
deeld werd. Maar zoals hierboven reeds 
werd opgemerkt was niet iedereen in en 
om Vreeland blij met deze industriële 
activiteiten. Weliswaar was er inmiddels 
een rondweg aangelegd (en met muziek 
geopend) die een deel van de problemen 
wegnam maar de Nigtevechtseweg was 
nu eenmaal een B-weg die niet bestand 
was tegen deze verkeersintensiteit. Om
streeks 1973 bereikte de productie daar 
zijn grens en werd er naar een andere 
locatie gezocht. In die tijd vonden er in 
de zuivelindustrie nogal wat fusies plaats 
waardoor er veel fabrieken leeg kwamen 
te staan. Van Ballegooijen slaagde erin 
zo’n overtollig geworden fabrieksgebouw 
in Zelhem aan te kopen om de melkvet- 
productie die in Vreeland werd beëindigd
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Arabieren in een stand 
van de VIVin 1986. 
(eoll. W)

daar voort te zetten. In 1982 was het zo 
ver. De productie afdeling verhuisde naar 
Zelhem, van de eierpoederfabricage werd 
toen afscheid genomen. VIV is een qua 
afzet sterk internationaal georiënteerd 
bedrijf met producten die nogal wat raak
punten hebben met het landbouwbeleid. 
Goede verbindingen met Schiphol, Brus
sel en Den Haag waren daarom essentieel. 
De productie werd dus wel verplaatst 
maar het kantoor bleef hier. Dat beteken
de dat de werkgelegenheid terugliep van 
ongeveer honderd werknemers naar iets 
meer dan tien. Een aantal mensen kon 
mee, maar niet iedereen kon of wilde dat. 
Sommigen konden bij Van Leer aan de 
slag maar er vielen ook ontslagen.

De Nigtevechtseweg
De oplevering van het nieuwe kan
toorpand aan de Raadhuislaan in 1988 
betekende dat het terrein aan de Nig
tevechtseweg overbodig werd. Over de 
bestemming daarvan werd al een aantal 
jaren onderhandeld met een aannemings
bedrijf en de gemeente Loenen. Het oor
spronkelijke plan voorzag in de bouw van 
23 huizen. Doordat de gemeente niet met 
nieuwe verkeersproblemen op deze plaats

te maken wilde krijgen is uiteindelijk voor 
een kleiner aantal woningen gekozen aan 
de Nigtevechtseweg en op het nieuwe 
‘Vechtoever’.
Nu ook het kantoor van Royal VIV Buis
man naar Zelhem overgebracht wordt, 
valt het doek voor een stuk belangwek
kende Vreelandse bedrijfsgeschiedenis.

BRONNEN:
Archief Gemeente Vreeland 1811 -1964 
Archief gemeente Loenen 1964- 1988

Gesprekken met; dhr. K. de Groot (oud werknemer), dhr. C. Hel- 
lingwerf (huidige directeur), mw. A. van der Linden (administratief 
medewerkster,!), dhr. L. Molewijk (oud directeur), mw. J.C. 
Steenbrink - van Golberdinge Arends.

NOTEN
1) R.IVl.J. de Cleijn Brem woonde op Boslaan 21 en had zijn 

kwekerij aan de Raadhuislaan 4. Hij was onder meer wethouder 
van Vreeland.

2) Tegenwoordig de holding Dairy Trading International B.V waar
van zowel VIV als de handelsonderneming Royal Buisman Dairy 
Export werkmaatschappijen zijn, andere werkmaatschappijen 
zijn D. van der Pol & Zonen (verpakkingen) en H.J. Wijsman & 
Sons (boter in blik)
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Alardus Jacob Teljer was van 1839 tot 1863 
eigenaar van het woonhuis Dorpsstraat 70 
en had zijn apotheek in Dorpsstraat 72, nu 
slagerij Bram van den Berg. Chemist of art
senijmenger wordt vermeld als zijn beroep, 
én directeur van het postkantoor. Tevens 
was hij raadslid en secretaris-kerkvoogd 
van de Hervormde gemeente. Teljer was 
een vooraanstaand man in Loenen, maar 
zijn privé-leven ging niet over rozen.

Signalement
Als tweede zoon van Adrianus Henricus 
Teljer en Maria Adriana van Werkhoven 
werd Alardus Jacob Teljer op 27 novem
ber 1804 geboren in Nieuwerkerk aan 
den IJssel. Zijn vader was geneeskundige, 
o.a. in Bergschenhoek en Asperen. Alar
dus werd in Asperen voor de Nationale 
Militie ingeschreven. In een certificaat 
van de Provincie Zuid Holland, met 
datum 28 October 1835, staat vermeld dat 
hem bij loting ‘notnmer 14 ten deele is ge
vallen’, hetwelk, tot heden niet opgeroepen 
zijnde, hem totgeene dienst heeft verpligt.’ 
Onderaan het certificaat staat zijn, door 
hem zelf ondertekend, signalement: 
lengte 1 el, 6 palm, 8 duim. (=1.68m) 
Aangezigt: lang, voorhoofd: rond, oogen: 
blaauw, neus: ordinair (dwz gewoon), 
mond: idem, kin: rond, haar en wenkbrau
wen: bruin, merkbare teekenen: geen.

Op het moment dat dit certificaat 
door de Staatsraad te ’s Gravenhage 
werd afgegeven woonde Teljer al in de 
Vechtstreek. Hij kwam 9 mei 1833 naar

Amsterdam en was toen 28 j aar. Waar
schijnlijk was hij al getrouwd, want op 24 
november 1834 doet hij aangifte van het 
overlijden van zijn (huis)vrouw Margri- 
tha Adriejana Reijs.^> In die akte staat dat 
hij apotheker is en woont in huis num
mer 3 in Breukelen-Nijenrode. Volgens 
het Breukelense bevolkingsregister stond 
huis nummer 3 in de Nieuwstraat, een 
van de panden naast café Het Regthuys.^’

Gegoede burgerij
Als weduwnaar hertrouwt hij in februari 
1836 in Breukelen met de weduwe Maria 
Hendrina van der Linden. Maria was in 
1805 geboren in Breukelen en haar eerste 
man was Jan de Kruijff. Ze had een doch
tertje dat geboren was in 1829, Johanna 
de Kruijff. Haar tweede dochtertje, Hen
drina de Kruijff, geboren op 22 december 
1831, was al overleden op 8 juni 1834.
Het gezin Teljer vertrekt op 31 augustus 
1836 met attestatie naar Loenen. Het 
echtpaar is in gemeenschap van goede
ren getrouwd. Voor het geval een van 
hen voor de ander ‘aflijvig werd’ (= zou 
overlijden) laten ze op 11 december 1836 
allebei een testament opmaken bij notaris 
Cornells Maurits van Helde te Vreeland. 
Getuigen zijn Johannes de Klerk koop
man, Pieter Borra, bode der gemeente 
Vreeland, Adrianus Manten, bruggegaar- 
der en Gerrit Vierberge timmerman.

Breukelen-Nijenrode, met attestatie van

Buiten de gemeenschap van goederen 
blijft een huis in Breukelen. ‘Het huis met 
erve staande en gelegen in de Brugstraat, 
strekkende uit gemelde straat tot het eigen

Li
\H l)E (11: ^ ^

Mieke Kennis en Willem Mpoü
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dom van Jan Bols, belendend ten oosten de 
Schipperssteeg en ten westen Holstein en 
anderen, bij het kadaster bekend in sectie 
B nommer 276, 277’. Dit pand, het huidige 
Brugstraat 17,hleef dus eigendom van 
Maria Hendrina van der Linden en werd 
waarschijnlijk verhuurd. Op de plaats van 
het erf is later Brugstraat 15 gebouwd. De 
steeg loopt nog steeds tussen het huis van 
Van der Linden en de huidige woning 
van de brugwachter naar de tuinen aan 
de Vecht en het 17e eeuwse pand, dat 
toen in bezit was van Bols.*’' Het huis 
was niet de enige band met Breukelen 
die bleef. De familie van Maria Hendrina 
woonde in dat dorp en broodbakker 
Harmanus van der Linden komt later 
in verschillende hoedanigheden voor in 
aktes. Harmanus was broodbakker op het 
adres Kerkstraat 20. Wat hun familierela
tie precies was is niet bekend.
Alardus en Maria krijgen de eerste 
jaren van hun huwelijk vier kinderen: 
Maria Adriana Teljer wordt geboren op 
14 februari 1837, een naamloos kind 
(overleden kort na de geboorte) op 23 
april 1839, Jacob Abraham Teljer op 28

juli 1840 en Hendrina Carolina Johanna 
Teljer op 6 april 1842.
Als ze een paar jaar in Loenen wonen, 
koopt Teljer voor 1980 gulden huis num
mer 114, thans Dorpsstraat 70, ‘belen
dend ten oosten aan Willem Zuidhoek, ten 
westen aan de Juffrouwen Sophia en Ida 
Edema’. De koop vindt plaats in publieke 
veiling op 27 april 1839 ten overstaan van 
notaris Sanderson. Verkoper is broodbak
ker Willem de Jong, die huis, erf en grond 
met afzonderlijke schuur aan Teljer 
verkoopt. Het pand is dan geappropri- 
eerd (=ingericht) als bakkerij, ‘alsmede 
voorzien van twee benedenkamers en 
keuken, benevens drie graanzolders.’

Sociaal gaat het de familie goed. Ze 
behoren tot de gegoede middenklasse en 
de apotheker was een belangrijk man in 
Loenen. Op 23 mei 1845 wordt Alardus 
Jacob Teljer benoemd tot raadslid van de 
gemeente Loenen. Tegenover burgemees
ter Joh. Sanderson legt hij de eed af, voor
geschreven in art. 19 van het reglement 
op het bestuur ten plattelande, waarna hij 
zitting neemt in de gemeenteraad.

Tekening van PJ. Lutgers 
Kerkplein anno 1864.
Het pand'Kerkzigt'is nog 
niet verbouwd en ook de 
andere panden hebben 
nog een oude gevel. De 
puntgevels rechts zijn de 
huidige nummers 64,66, 
en 68. De man met de 
hoge hoed staat voor de 
panden 70 en 72. De twee 
puntgevels daarna zijn de 
huidige nummers 74 en 76 
(Kapsalon Ron)
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Als zijn beroep wordt dan vermeld che
mist. Het raadslidmaatschap leverde ook 
neveninkomsten op. Teljer kreeg jaarlijks 
van de gemeente-ontvanger 10 gulden 
voor “tractement als lid van den raad”

Vroedvrouw
Het jaar daarna slaat het noodlot hard toe 
in het gezin. Eerst lijkt alles voorspoedig 
te gaan. Op 17 maart 1846 koopt Teljer 
in een publieke veiling, geregisteerd 
door de te Breukelen residerende notaris 
Nicolaas Francois Snel, het naastliggende 
huis nummer 115, thans Dorpsstraat 72 
(in 1849 getaxeerd op 950 gulden). Kort 
daarop op 3 april overlijdt het vierjarige 
dochtertje Hendrina Carolina Johanna. 
Haar moeder Maria is dan zwanger en 
op 14 september 1846 wordt een vierling 
geboren. “Ten vijf ure. Half zes en zes ure 
een kind van het vrouwelijk geslacht. Ten 
halfzeven een kind van het mannelijk 
geslacht.” In de Dordrechtse Courant 
staat op 19 september 1846 het volgende 
berichtje: “Den 14 dezer is te Loenen aan 
de Vecht de huisvrouw van den apotheker 
A.}. Teljer, bijgestaan door de tachtigjarige 
vroedvrouw van Breukelen, mejufvrouw 
de wed. Senus, ontijdig verlost van vier 
kinderen, welke echter kort na de geboorte 
zijn overleden.”

Deze tachtigjarige vroedvrouw heette 
Johanna van Senus - van den Brink, was 
sinds 1837 weduwe en woonde in Breu
kelen Nijenrode. Zij overleed in Breuke
len op 21 sept 1855, ruim 88 jaar oud. Ze 
is dan ‘zonder beroep’ en woont in huis 
nummer 111 (thans in de Achterstraat) 
in Breukelen. Van het overlijden werd 
aangifte gedaan door Harmanus van der 
Linden, broodbakker in de Kerkstraat (en 
familie van mevrouw Teljer !) en Gerrit 
van Rooijen, kuiper.^' De Breukelense 
vroedvrouw was de schoonzuster van de 
Loenense vroedvrouw Adriana Pieter- 
nella Eijkman - van Senus (1771-1855).

Toen de vierling geboren werd was deze 
Loenense collega 75 jaar en echtgenote 
van letterzetter Hendrik Eijkman. Ze 
woonde in het huidige pand Rijksstraat
weg 114, op de hoek van de Spinnerie en 
de Molendijk. Het is niet bekend waarom 
zij in 1846 de bevalling van de vrouw van 
Teljer overliet aan haar schoonzuster uit 
Breukelen.

Rouw
Teljer zet na de geboorte van de vierling 
een advertentie bij de familieberichten 
in het Algemeen Handelshlad van 19 
september 1846: Heden beviel mijne 
geliefde Huisvrouw M.H. van der Linden, 
bijgestaan door de bekwame Tachtigjarige 
Vroedvrouw van Breukelen (Mej. de Wed. 
Senus) ontijdig van Vier Kinderen, die kort 
na de Geboorte zijn overleden.
A.J.Teljer, Apotheker, Loenen aan de Vecht 
14 september 1846.
Enkele weken later, op 28 november 
1846, overlijdt Maria Hendrina van 
der Linden, de moeder van de vierling. 
Teljer blijft dan achter met drie kinderen: 
Johanna de Kruijff, dochter uit het eerste 
huwelijk van zijn overleden echtgenote 
en zijn eigen kinderen Maria Adriana en 
Jacob Abraham Teljer.

Voor de Loenense apotheker wasl846 
een zwaar jaar. In korte tijd werd hij ge
confronteerd met zes sterfgevallen in zijn 
gezin: de dood van zijn 4-jarig dochtertje, 
zijn vrouw en vier pasgeboren kinderen. 
Er zijn verschillende theorieën over de 
manier waarop men vroeger met de dood 
van kinderen omging. Eén opvatting 
is zelfs dat ze verwaarloosd werden en 
moederliefde een modern begrip is. Maar 
de gevoelens van ouders en kinderen 
waren waarschijnlijk helemaal niet zo 
anders dan nu. Al gebeurde het voor 1900 
vaker dat een kind stierf, toch waren 
ouders daar net zo verdrietig over als 
tegenwoordig. Wel was de manier waarop
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men het uitte anders dan tegenwoordig. 
Groot vertoon van emoties was in het 
calvinistische Nederland niet gebruike
lijk. Alleen uit gedichten blijkt dat men 
wel degelijk rouwde om het verlies van 
een kind. Pas in de loop van de 19e eeuw 
werd geaccepteerd dat men iets van die 
emoties liet merken.®’
Soms gebeurden echter dingen na een 
bijzondere geboorte, die in onze ogen 
heel vreemd zijn. De broer van Teljer, die 
genees- en verloskundige was in Jutphaas, 
liet in zijn huis een Siamese tweeling 
bezichtigen, die in 1848 was geboren.
De twee meisjes, met borst en buik aan 
elkaar gegroeid, waren bij de geboorte al 
overleden. De opbrengst van de ‘tentoon
stelling’ kwam ten goede aan het arme 
gezin waaruit de tweeling afkomstig 
was. Iets dergelijks kwam vaker voor. In 
het museum in Scheveningen, Muzee, is 
zo’n tafereel levensgroot nagebouwd. Dit 
diorama, of‘Schevenings stukje’ toont de 
moeder bij een bedstee, met vijf ingeba
kerde kinderlijkjes. Deze vijfling trok in 
1719 zoveel belangstelling uit Den Haag, 
dat de rijtuigen wekenlang de straten 
vulden. Gedurende 44 dagen betaalden 
van heinde en verre toegestroomde 
nieuwsgierigen de ouders om de vijfling 
te kunnen zien.

Voogdij
Alardus Teljer is met het overlijden van 
zijn vrouw wettig voogd over hun kinde
ren Maria Adriana en Jacobus Abraham 
Teljer. Op 5 december 1846 wordt hij 
bovendien tot voogd benoemd van zijn 
stiefdochter Johanna de Kruijff, die dan 
17 is en pas met haar 23ste verjaardag 
meerderjarig zal zijn. Het familielid 
Abraham van der Linden, tabaksverkoper 
te Rotterdam wordt op 28 januari 1847 
benoemd als toeziend voogd,‘tof waarne
ming hunner belangen, indien genoemde 
minderjarigen met hun vader in tweestrijd 
zijn.’

Op 19 februari van datzelfde jaar moet 
Teljer al iets regelen in zijn hoedanigheid 
als voogd over deze drie minderjarigen. 
Bij notaris Cornelis Maurits van Belde, 
kantoorhoudende in de Breestraat te 
Vreeland, machtigt hij Harmanus van 
der Linden, meester broodbakker te 
Breukelen, de belangen van de kinderen 
te behartigen bij de afwikkeling van de 
nalatenschap van Carolina Johanna van 
der Linden (familie van zijn vrouw), we
duwe van Gijsbert van Brakel, gewoond 
hebbende en overleden te Rotterdam. Ge
tuigen bij de notaris zijn David Scheep
maker, veldwachter en Huijg Kooren, 
kleedermaker.
Enkele maanden later, op 18 juli 1847, is 
dezelfde notaris aanwezig in huize Teljer. 
Als voogd over zijn stiefdochter laat 
Teljer ‘tot zekerheid van deszelfs beheer’ 
een akte opmaken. Er wordt een eerste 
hypotheek afgesloten van 6500 gulden, 
verbonden aan een vierde gedeelte van 
het huis in Breukelen, en vijfachtste 
gedeelte van de beide huizen in Loenen. 
Getuigen zijn Hendrik Goudt, bode, en 
Jan Arend Voorthuis, buiten beroep.

Twee jaar later, op 6 augustus 1849 wordt 
ten overstaan van notaris Ernst van Beuse- 
kom in Loenen de nalatenschap van Maria 
Hendrina van der Linden geregeld.

Dmmcmde 
vijfling In Muzee, te 
Scheveningen. Ont
werper en vormgever 
LA. Mon in 't Veld 
vervaardigde deze 
replica's van een dode 
vijfling voor dit zgn. 
'Scheveningse stukje', 
(foto Mieke Kennis)



12 Vechtkroniek mei 2014

Bij het huwelijk bracht zij verschillende 
effecten en kontanten in, die het ei
gendom waren van haar minderjarige 
dochter Johanna de Kruijff, ter waarde 
van 5.270 gulden en 68V2 cent. Notaris 
Beusekom vermeldt: ‘Vermits deze ef
fecten thans niet meer voorhanden zijn, 
zoo zal aan deze minderjarige een gelijk 
bedrag uit de goederen des boedels worden 
vergoed.’De eerder afgesloten hypotheek 
zal dit rimpeltje gladgestreken hebben. 
Een paar maanden daarvoor, op 22 fe
bruari 1849, waren de onroerende goede
ren uit de onverdeelde boedel voor Teljer 
getaxeerd door Lourens Krook, timmer
man te Loenen, Gerrit Degenkamp, land
bouwer te Breukelen Sint Pieters en Jan 
Arend Voorthuis, zaakwaarnemer te Loe
nen. Zij schatten Dorpsstraat 70 op 2.950 
gulden. Dorpsstraat 72 op 950 gulden en 
het huis in Breukelen op 1.850 gulden.
De notaris maakt een berekening van alle 
bezittingen en Teljer krijgt als voogd van 
de drie minderjarige kinderen het beheer 
over het hun toekomende deel.

Bergzigt
De afwikkeling van de nalatenschap van 
wijlen zijn vrouw was niet de enige reden 
dat de boedel beschreven werd. Teljer 
had weer trouwplannen! Voor de tweede 
keer weduwnaar trouwt hij dat jaar, op 
4 maart 1849, met de 35-jarige weduwe 
Cornelia Vink, geboren op 2 maart 1811 
in Baambrugge en overleden op 20 
januari 1860 te Loenen. Cornelia had 
vijf kinderen uit haar eerdere huwelijk 
met Dirk van Os, was ‘distributeuse der 
Posterijen in Loenen en dreef bovendien 
een slijterij. Getuigen bij het huwelijk zijn 
Henricus Bernardus Valkenhoff, Medi- 
cinae Doctor te Loosdrecht, Jan van der 
Pant (wonende enkele huizen verwijderd 
van Teljer in het huidige pand Dorps
straat 66), Medicinae doctor te Loenen, 
notaris Ernst van Beusekom en bode 
Hendrik Goudt.

Cornelia Vink was niet onbemiddeld. Ze 
was enig kind en haar vader was meester- 
timmerman Cornelis Vink (1773-1828). 
Hij had zijn werkplaats en woning 
aan de Kleijweg, huis nummer 176, in 
Baambrugge. Dat is de verbindingsweg 
vanaf de kerk langs de Angstel richting 
Abcoude. De achtertuinen van de huizen 
lopen tot de oever van de Angstel. Vink 
bezat diverse stukken grond en huizen. 
Op 14 augustus 1813 kocht hij van zijn 
buurman Nicolaas Marinus Goetzee 
junior voor 4.150 gulden Huize Bergzigt, 
een Buijteplaats met koetshuis en stalling 
en grond aan de Kleijweg, alsmede een 
overplaats, gelegen in de Hooglandsche 
Polder bij de dorpe Baambrugge, arrondis
sement Amsterdam Departement van de 
Zuiderzee. We stonden nog onder Erans 
gezag en de akte is tweetalig, in het Frans 
en Nederlands opgemaakt. Bergzigt werd 
door Vink‘geamoveerd’ (=gesloopt) en 
hij bouwde op die plaats vier woningen. 
Waarschijnlijk gebruikte hij voor de 
bouw materiaal van Bergzigt, want in de 
hal van het grootste en nu enig overge
bleven huis van de vier door Cornelis 
Vink gebouwde woningen, het huidige 
Kleiweg 32, liggen marmeren tegels die 
daarvan afkomstig zouden zijn.

Vink hield bij de sloop grote opruiming 
op het terrein. Op woensdag 12 januari 
1814 was er een openbare verkoping. 
Voor een totaalbedrag van 375 gulden en 
90 cent werden meer dan 200 bomen ver
kocht: eik, linde, wilg, peppels en vrucht
bomen. Verder een sekreet, schuttingen, 
brandhout, een pedestal (= voetstuk of 
zuil), een end espeliers (=leibomen), 
een kippenvoerbak en een tuijnbank.
Een brug en een hek met stijlen werden 
opgehouden, dus niet verkocht. Aan de 
kopers werd als voorwaarde gesteld dat 
zij zelf de aangekochte bomen en ander 
gewas “behoorlijk moeten rooijen en de 
gaten zoveel doenlijk weder moeten vullen
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en gelijk maken.” Bij in gebreke blijven of 
schade waren de kosten voor de koper. 
Toen de nieuwbouw klaar was ging Vink 
met vrouw en dochter in het grootste 
huis wonen en verhuurde de andere drie. 
Op 24 november 1821 verkocht hij zijn 
vorige woning en timmerwerkplaats aan 
timmerman Pieter Welsink.

Cornelis Vink overleed op 28 augustus 
1828. De erfenis werd op 30 april 1831 
verdeeld tussen Cornelia en haar moeder 
Trijntje Bijdebeeke. Cornelia was wel 
gehuwd, maar nog minderjarig en werd 
“door den zelven haren man, als haren 
curator volgens de wet te dezen geadsis- 
teerd en geauthoriseerd.” Cornelia en haar 
moeder kregen elk boedel en onroe
rend goed ter waarde van 6.000 gulden. 
Daarbij wordt naast de huizen aan de 
Kleijweg en enkele percelen land, nog een 
boerderij in Vinkeveen genoemd; “een 
boerenwoning getekend Nummer 53, met 
koestalling en een afzonderlijke woning of 
schuur, hooiberg, verder getimmerte, erf en 
werf met tuin, staande in gelegen in de ge
meente Vinkeveen polder Demmerik aan 
de Velderzijde”, waarde 1000 gulden.

Roserust
Bij haar eerdere huwelijk op 29 mei 
1830 te Abcoude-Baambrugge met de 
toen 26-jarige Dirk van Os was Cornelia 
Vink 19 jaar oud. Dirk was geboren in 
Vreeland en werd later vracht- of veer
schipper te Breukelen.®* Wanneer Dirk 
en Cornelia op 8 februari 1831 samen 
een testament laten opmaken wonen ze 
bij haar moeder in Baambrugge aan de 
Kleijweg, huis nummer 178. Het echtpaar 
Van Os-Vink woont daarna een paar jaar 
in Breukelen en komt dan naar koenen.
In 1838 koopt Dirk van Os het huis Ro
serust voor 9.005 gulden van Jan Hendrik 
Hoogbruijn.'”' Het terrein liep toen tot 
waar later de Christelijke basisschool 
stond. Langs de Rijksstraatweg stond een 
stenen koepel. Verder was bij de Heeren 
Hofstede genaamd Rozen Rust een mena
gerie, huis en erf met koe- en paardenstal- 
ling, koetshuis en hooiberg, mitsgaders 
huis en tuintje en een stuk grond met 
koepel en stijger aan de Vecht. Hoogbruijn 
was koopman en sinds 1816‘distributeur 
der Posterijen te koenen. Dirk van Os 
volgde hem op als distributeur. Roserust 
werd door het gezin Van Os gebruikt als 
woonhuis en postkantoor. Bovendien

De koepel m Roserust 
werd in 1871 over de 
scheisloot gebouwd 
Nadat de bomen 
gerooid waren stond het 
gebouwtje vlak langs 
de Straatweg. Na de 2e 
wereldoorlog kwam een 
auto in de sloot terecht 
en beschadigde daarbij 
de muur van de koepel 
Men vond restauratie 
niet nodig en het 
bouwwerk werd geheel 
gesloopt.
(colt 141 Mooij)
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Dorpsstraat Loenen 
anno 2013. De panden 

Dorpsstraat 70 en 72 
(slagerij Bram van 

den Berg), 
(foto Aleid Smid)

hadden ze daar een slijterij, die tot ver in 
de 20e eeuw bleef bestaan.
Uit het huwelijk Van Os-Vink werden 
binnen twaalf jaar zeven kinderen ge
boren, van wie twee reeds in hun eerste 
levensjaren overleden. Dirk van Os zelf 
overleed 28 maart 1842,37 jaar oud. Aan
gifte werd gedaan door zijn huurlieden: 
Jan Volkmaars, grondeigenaar, en Ernst 
van Beusekom Evertszoon, secretaris.

Cornelia Vink volgde haar man op als 
‘distributeuse der Posterijen en verzorgde 
daarnaast het plaatsen van advertenties 
in landelijke dagbladen. Het postdistrict 
omvatte niet alleen Loenen, maar liep van 
Kortenhoef tot Mijdrecht en van Ab
coude tot Maarssen. Cornelia stond haar 
mannetje. Ze ging zelfs in tegen beslissin
gen van de hoogste heren, onder andere 
tegen een besluit van de burgemeester

van Mijdrecht, zoals in een volgende 
aflevering zal blijken.

Bij haar huwelijk met Teljer trekt Cor
nelia Vink met de kinderen bij hem in 
op het adres Dorpsstraat 70. De slijterij, 
die nog steeds haar eigendom is, blijft in 
Roserust, evenals het postkantoor.
Als in 1850 landelijk de postzegel wordt 
ingevoerd en in plaats van de distribu
teurs officiële rijkspostkantoren komen, 
wordt Alardus Jacobus Teljer beëdigd als 
directeur van het postkantoor te Loenen. 
Een paar dagen voor hun huwelijk 

wordt op 1 maart 1849 bij notaris Ernst 
van Beusekom Evertszoon voor Alardus 
Teljer en Cornelia Vink een huwelijks
contract opgemaakt, met huwelijkse 
voorwaarden. In dit geval een ‘gemeen
schap van winst en verlies’.Getuigen 
zijn Jan Mager, buiten beroep te Loos- 
drecht en Hendrik Goudt, bode te 
Loenen.
Bij haar huwelijk met Teljer zuUen on
getwijfeld de onroerende goederen van 
Cornelia Vink getaxeerd zijn, maar daar
van is tot nu toe geen akte gevonden. Wel 
is er een beschrijving van de roerende 
goederen van het bruidspaar:
Cornelia Vink: inboedel en koopman
schappen 2055 gulden, contante pennin
gen 350 gulden en vorderingen betreffen
de de huishouding 25 gulden en 70 cent; 
Alardus Teljer: inboedel, koopmanschap
pen, en grondstoffen: 1.457 gulden en 40 
cent, obligatie Maatschappij van Welda
digheid van 1000 gulden certificaat 
ten laste van de Russische Keizer van 
1000 gulden, schuldbrief van 500 gulden 
ten laste van polder Bijlmermeer, een 
schuldvordering van 150 gulden ten laste 
van Peter Kersbergen te Nigtevecht en 
verder 264 gulden aan contante pennin
gen. De vorderingen betreffende de apo
theek bedragen 542 gulden en 90 cent.
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Geknipt portret van 
A.H. Teljer, vader van 
de Loenense apotheker. 
Archief Historische Kring 
Hieuwegein, Museum 
Warsenhoeck.
Geknipt portret van 
M.A. Teijer- van Werk
hoven, de moeder van 
de Loenense apotheker. 
Archief Historische Kring 
Nieuwegein, Museum 
Warsenhoeck.

Druk huishouden
De familie Teljer-Vink in Dorpsstraat 
70 is een druk huisgezin. Behalve vader 
Teljer en moeder Vink wonen daar de 
twee oudste kinderen van Teljer, Maria 
Adriana en Jacob Abraham. Gedurende 
enkele jaren ook de vijf kinderen van 
Van Os, die zodra ze daar de leeftijd voor 
hebben het huis uit gaan.'^’ De oudste 
dochter Diderica Alijda (geb. 1831) helpt 
haar moeder in Roserust met de post. Er 
is een kwitantie bewaard gebleven, die 
door haar werd ondertekend. Zij blijft 
in Roserust wonen en trouwt in 1867 
met Christiaan Jenné, geboren 1822 in 
kinschoten. Dochter Catharina Cornelia 
van Os trouwt met winkelier Willem 
Fredrik Keunen, die zijn winkel had in 
een pand in de Dorpsstraat op de plek 
waar nu Paul Makelaars is gevestigd 
(Brugstraat 1). Gerrit Cornelis van Os 
gaat in Amsterdam wonen en werkt daar 
als apothekersbediende.
Bij het gezin Teljer-Vink wonen ook nog 
Alida Petronella van Os, geboren in 1806 
te Vreeland, zonder beroep, schoonzus 
van Cornelia en Trijntje Bijdebeeke 
(1780-1853), de moeder van Cornelia 
Vink die weduwe is. De laatste overlijdt 
op 16 juni 1853 en wordt in koenen 
begraven in een van de twee graven die

op naam van Cornelia Vink staan. In 
dit familiegraf wordt op 21 maart 1857 
ook Cornelis Keunen, een kleinkind van 
Cornelia, begraven. Tot de inwonenden 
bij het gezin Teljer-Vink behoren ook 
dienstbodes. Zij kwamen en gingen.
In totaal worden zeven namen vermeld. 
In de periode 1856/1857 is er bovendien 
een inwonende apothekers leerling, Arie 
Schipper, geboren in 1839 te koosdrecht.

In die uitgebreide familie worden boven
dien kinderen geboren uit het huwelijk 
van Alardus Teljer en Cornelia Vink. Het 
eerste kind overlijdt als ze twee jaar oud 
is: Cornelia Allarda, overleden op 21 
maart 1852. Op 19 oktober 1851 wordt 
Alardus Jacob geboren. Hij wordt later 
onderwijzer. Daarna volgt op 2 december 
1853 Adrianus Henricus, die net als zijn 
vader apotheker zal worden. Als vierde 
wordt op 14 december 1856 Marinus 
Henricus Teljer geboren, die kort na zijn 
geboorte op 27 december 1856 overlijdt. 
Daarmee had Cornelia in totaal elf kin
deren gebaard.
De stiefdochter van Teljer, Johanna de 
Kruijff, geboren in 1829, is volgens het 
bevolkingsregister van 1850 al het huis 
uit. Zij is wellicht elders gaan wonen 
nadat Teljer hertrouwde. Op 11 augustus
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1852 trouwt zij met hoepelfabrikant Gijs- 
bertus van Dorssen uit Jutpbaas.'^^Deze 
Gijsbertus was een nazaat van Abraham 
van Dorssen die in 1686 Octrooi kreeg 
van de Gedeputeerde Staten van Utrecht 
om een herberg en tolhuis te bouwen bij 
fort Nieuwersluis.'^*

Ondanks het drukke gezin en zijn 
werkzaamheden in de apotheek, houdt 
Teljer tijd voor openbare functies. In
1853 wordt hij, met volstrekte meerder
heid van stemmen, opnieuw benoemd tot 
raadslid en in 1856 wordt hij benoemd
in de gezondheidscommissie. Daar
naast was Teljer al jarenlang lid van het 
bestuur van de Spaarbank en actief in de 
maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.
In die laatste functie heeft hij diverse 
lezingen gehouden voor de leden over 
“De waarde van een gerust geweten”, over 
“Vriendschap” en over “De vorming van 
het zedelijk gevoel”. Op 14 december 1842 
houdt hij een lezing ‘over de uitgebreide 
mensenkennis, die een geneesheer dient 
te bezitten, om de bron der ziekten op te 
sporen. Die meermalen eer in de ziel dan 
in het lighaam is te vinden.” Deze voorle
zing verschaft de leden veel genoegen en 
hij wordt uitgenodigd om de vergadering 
op meer dergelijke vruchten te onthalen. 
Enkele malen wordt hij met meerderheid 
van stemmen herkozen als bestuurslid 
van de Loenense afdeling van de Maat
schappij tot Nut van ’t Algemeen.

Bankrun
Dan komt een einde aan de voorspoed.
In 1857 wordt de wereld geconfronteerd 
met paniek op de beurzen gevolgd door 
de eerste grote economische crisis. In 
diezelfde periode schrijft Karl Marx zijn 
boek Grundrisse (=plan of vrij vertaald: 
blauwdruk), de voorloper van Das Kapi- 
tal. De recessie wordt deels veroorzaakt 
door de plotselinge goudaanvoer uit 
Californië en Australië. Daarnaast spelen

de veranderingen op de graanmarkt mee, 
nadat de Krimoorlog is beëindigd. Een 
verzekeringsbank, de Ohio Life Insurance 
and Trust Company in Cincinnati, Ohio, 
valt om. De paniek wordt versterkt door 
de telegraaf, die de speculanten veel snel
ler op de hoogte bracht dan voorheen, 
met in Amerika een bankrun als resul
taat. Na 1861 gaat het daar economisch 
weer wat beter, mede als gevolg van de 
Amerikaanse burgeroorlog. In de Vecht
streek had de verandering in de wereld
economie blijvende gevolgen voor het 
landschap. Tot halverwege de 19e eeuw 
zag men afwisselend weiden en golvende 
graanvelden. Gedwongen door de lage 
graanprijzen gingen de akkerbouwers, 
toen bouwmannen genoemd, vrijwel al
lemaal over op veeteelt.

Ook apotheker Teljer krijgt te maken 
met financiële problemen. Vermoedelijk 
waren Teljer’s schuldbrief van de Rus
sische keizer en zijn andere beleggingen 
niet crisis-bestendig. Op 20 mei 1858 
wordt ten overstaan van notaris Cornelis 
Peter Hendrik Suijck te Vreeland een akte 
opgemaakt. Teljer leent 1500 gulden van 
mejuffrouw Lidia Clara Gijsberti Hoden- 
pijl, rentenierster te Maarssen, tegen een 
rente van 5%. Als onderpand voor deze 
hypothecaire lening dient de apothe- 
kerswinkel. Dorpsstraat 72. Mejuffrouw 
Hodenpijl liet zich vertegenwoordigen 
door de weledelgestrenge heer Marinus 
Eliza Gousset van Heel, ontvanger der 
registratie en domeinen, wonende op 
Oud Over.'*’' De juffrouw had uitdrukke
lijk bedongen dat de schuldenaar ‘verpligt 
was het huis in een goeden staat te onder
houden en dat hij een brandverzekering 
moest afsluiten, waarvan zij de polis in 
bewaring kreeg.

Scheiding van tafel en bed
Bij al die misère botert het blijkbaar 
niet meer tussen het echtpaar Teljer-
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Vink. Op 26 augustus 1859 worden ten 
overstaan van notaris Ernst van Beuse- 
kom Evertsz de voorwaarden vastgesteld 
voor een scheiding van tafel en bed. Van 
Teljer wordt opgegeven dat hij chemist 
en artsenijmenger is, Cornelia Vink is 
dan ‘buiten beroep’. “Sinds hun huwelijk 
hebben de echtelieden met hunne we- 
derszijdsche kinderen, uit vroegeren echt 
geboren, samengewoond en zij zijn om 
verschillende redenen overeengekomen 
afzonderlijk te gaan wonen” In die tijd 
was echtscheiding zoals we dat nu ken
nen vrijwel onmogelijk. Een huwelijk 
kon alleen worden ontbonden op grond 
van overspel of‘kwaadwillige verlating’. 
Maar een scheiding van tafel en bed was 
wel mogelijk. In de praktijk kwam het er 
op neer, dat een echtpaar dan niet meer 
bij elkaar bleef wonen. Het essentiële 
verschil met een scheiding was dat het 
huwelijk formeel niet werd ontbonden.

In de notariële acte wordt overeenge
komen dat Cornelia Vink binnen een 
maand (dus in september 1859) zal 
vertrekken met beide kinderen uit hun 
huwelijk, Alardus Jacob, zeven jaar, en 
Adrianus Henricus, vijf jaar. Zowel voor 
haar als voor de kinderen zal zij onder
houd en verzorging genieten te weten :
- De inkomsten van de Huizinge en annex 

Slijterij genaamd RoseRust, aan haar en 
hare kinderen uit het huwelijk met Dirk 
van Os in onverdeeld eigendom toebeho
rend’.

- De inkomsten van een perceel Wei- en 
Hooiland te Abcoude Baambrugge, groot 
9 bunder tachtig ellen, kadaster sectie B 
Numeros 241 d 246 357 374 d 381 947, 
aan haar in eigendom toebehoorende.

- Eene maandelijkse bijdrage van 20 
gulden benevens de schoolgelden voor de 
twee kinderen gedurende hun minderja
righeid.

- Om de afzonderlijke huishouding te be
ginnen een bedrag van 25 gulden ineens.

Zodra zijn vrouw vertrokken is, is Teljer 
niet meer verantwoordelijk voor door 
haar aangegane schulden of andere han
delingen buiten zijn schriftelijke toestem
ming.

Epidemie
Enkele maanden na de scheiding blijkt 
dat Cornelia Vink ernstig ziek is. Ze 
woont dan in bij horlogemaker Hendrik 
Goudt junior, in het huidige pand Dorps
straat 96. Notaris Ernst van Beusekom 
komt op 10 december 1859 bij haar op 
bezoek om de voogdij vast te leggen over 
haar minderjarige zonen Cornelis en 
Willem van Os. Getuigen zijn Hendrik 
Goudt junior en Jan Arend Voorthuis, 
secretaris. Apothekers-bediende Gerrit 
Cornelis van Os wordt voogd over zijn 
broers.
Op 17 januari 1860, ’s nachts om drie uur 
sterft Willem van Os, 19 jaar oud, het 
jongste kind van Cornelia en Dirk van 
Os. Hij wordt in het familiegraf begra
ven. Aangifte van zijn overlijden doen 
zijn broer Gerrit Cornelis van Os en Jan 
Arend Voorthuis, secretaris. Een dag later, 
op 18 januari 1860 om acht uur‘s avonds, 
overlijdt Cornelia Vink zelf op 48-jarige 
leeftijd. Op 20 januari doet Alardus Jacob 
Teljer daarvan aangifte samen met Jan 
Arend Voorthuis. Teljer is dan 55 jaar.
Na haar overlijden is hij ‘van regtswege’ 
voogd over hun twee kinderen Alardus 
Jacob, acht jaar en Adrianus Henricus, 
zes jaar. De Amsterdamse apothekersbe
diende Gerrit Cornelis van Os wordt op 
31 januari 1860 tot‘toezienden voogd 
over zijn halfbroertjes benoemd.

Er is geen doodsoorzaak van Cornelia 
en haar zoon Willem bekend, maar het 
is mogelijk dat hun overlijden verband 
houdt met de cholera-epidemie, die eind 
1859 in Loenen en Oud Over heerste. 
Dokter Van der Meer Mohr (wonende 
in het huis ‘Kerkzigt’, Dorpsstraat 62)
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publiceerde op 16 januari 1860 een ver
slag van zijn bevindingen met cholera- 
asiatica in het Nederlandsch Tijdschrift 
voor Geneeskunde. In het najaar van 
1859 behandelde hij 25 gevallen, waarvan 
15 patiënten overleden. Het werkelijke 
aantal zieken schatte hij veel hoger, 
omdat niet iedereen zich onder behan
deling stelde. Men wist nog niet wat de 
oorzaak van de besmetting was, maar 
dokter Van der Meer Mohr stelde wel al 
vast dat “defaecale stoffen via open riolen 
op de Vecht worden geloosdDe meeste 
inwoners drinken ongefilterd of gefiltreerd 
Vechtwater. Enkele menschen die zich hier 
met der woon komen vestigen, lijden in 
den beginne aan diarrhoea, die zij aan het 
Vechtwater toeschrijven.”
Zijn behandeling van de cholera pati
ënten bestond vooral uit chloorberoo- 
kingen van de woningen. Behoeftige 
inwoners werden van vers stro voorzien 
en kregen tweemaal per week krachtige 
soep. Als medicijn diende hij opiaten toe, 
aangevuld met caphura (=kamfer) en als 
opwekkend middel muskus.

Kerkbank
Na het overlijden van Cornelia Vink 
worden de onroerende goederen van de 
onverdeelde gemeenschappelijke boedel 
van het echtpaar Van Os geveild ten 
behoeve van de erfgenamen. Dit gebeurt 
in een publieke veiling op 30 maart 1860 
ten overstaan van notaris Ernst van Beu- 
sekom Evertsz ten huize van logement
houder Wilhelmus Bernardus van Dillen 
(geboren Beverwijk 14 juni 1806, in 1880 
vertrokken naar Arnhem), destijds uitba
ter van het Raadhuis van Kronenburg, nu 
Tupperware.
Een van de kavels betreft: een bank met 
kussen en bijbels in de Hervormde Kerk 
‘In het Noorderkruis, No 14’. Deze bank 
wordt voor 300 gulden gekocht door 
Cornells Achterberg, kandidaat notaris 
te Loenen. Hij verklaart dat hij dit doet

in zijn hoedanigheid als kerkvoogd der 
Hervormde Kerk en ‘ten behoeve van 
dezelve’.

Ook Roserust gaat onder de hamer. In 
een akte van 30 december 1859, vlak voor 
het overlijden van Cornelia Vink, staat 
dat toen een gedeelte van de tuin van 
huize Roserust (aan de Dorpsstraat) door 
de overheid was aangekocht om daar een 
nieuw Huis van Bewaring te bouwen.“> 
Dit is er echter nooit van gekomen; in 
de loop van 1879 wordt dit terrein weer 
verkocht.
Na het overlijden van Cornelia Vink 
wordt de rest van Roserust verkocht aan 
Willem Kruiswijk, veehouder te Loenen. 
Willem Kruijswijk en zijn vrouw Jannetje 
van der Horst woonden even verderop in 
de Dorpsstraat, of zoals het toen heette 
Kroonenburgereind.^'* Ter hoogte van 
nummer 11, waar nu de Gereformeerde 
kerk staat, stond de “huizinge genaamd 
De Doofpot” met daarbij hun boerderij. 
Kruiswijk kocht alleen nog Roserust, de 
tuin en de koepel aan de Rijksstraatweg. 
De boomgaard, het wandelbos en andere 
gebouwen (de huidige panden Dorps
straat 15 en 17) waren blijkbaar al eerder 
van de hand gedaan Hij gebruikte het 
huis niet zelf. Het pand huisvestte enkele 
jaren de bewaarschool van mej. Hent.^^*

In de periode rond de scheiding en het 
overlijden van Cornelia Vink trekt Teljer 
zich helemaal terug uit zijn openbare 
functies. In de vergadering van de Loe- 
nense afdeling van de Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen op 6 oktober 1858 
wordt hij opnieuw herkozen als bestuurs
lid, maar tot leedwezen der vergadering 
geeft Teljer te kennen “dat hij zeer vereerd 
was, maar dat het hem onmogelijk was 
dien betrekking langer waar te nemen”.
En hij is onherroepelijk in zijn besluit.
De Loenense apotheker Teljer trekt zich 
in die tijd ook terug uit zijn functie van
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raadslid. Vanaf 1845 was hij een actief 
lid van de gemeenteraad, maar in het 
jaar 1857 is hij zeven maal afwezig bij de 
raadsvergaderingen.^^’ En na de verkie
zingen van 19 juli 1859 komt hij helemaal 
niet meer voor in de notulen. Sinds 1839 
was hij ook secretaris-kerkvoogd van de 
hervormde gemeente. In de vergadering 
van de kerkvoogdij van december 1859 is 
Teljer afwezig. Ingekomen is “een missive 
van den heer Teljer als administreerend 
Kerkvoogd, houdende kennisgeving dat 
zijne Ed. met primo Januari 1860 (=per 
1 januari 1860) wenscht ontslagen te 
worden met aanbieding tot overgave van 
alle stukken zich onder hem bevindende 
betrekkelijk (= betreffende) zijn gehouden 
administratie” Op 6 maart 1860 doet 
Teljer overgave der in kas zijnde gelden 
en overgave der stukken. De president 
‘dankt uit naam ven het Collegie den Heer 
Teljer voor de bewezen diensten gedurende 
zijn administratie bewezen, de president 
erkent gaarne de belangeloze zorg besteed 
aan het beheer der betrekking gedurende 
eenige jaren en zag met genoegen dat 
alles wat tot de administratie behoorde 
op behoorlijke wijze werd overgegeven 
en verantwoord.’ Hierna verlaat de heer 
Teljer de vergadering.

Piskijkerij
In het voorjaar van 1860, omstreeks de 
tijd dat Cornelia Vink overlijdt, beginnen 
zich eveneens donkere wolken samen te 
pakken boven Jutphaas. De oudere broer 
van Teljer wordt daar beschuldigd van 
piskijkerij, een vorm van kwakzalverij. 
Wat dit gaat betekenen voor Loenen is 
te lezen in het volgende nummer van de 
Vechtkroniek.

NOTEN
1) De el is als lengte gebaseerd op de lengte van een onder

arm, ongeveer 69 cm. BI] de invoering van het Nederlands 
metriek stelsel in 1820 werd de el gelijk gesteld aan een 
meter. De palm is een oude lengtemaat die afgeleid is van 
de handpalm. Men kende de kleine palm, die ongeveer 3

cm was, en de grote palm, die ongeveer 9,6 cm was. Toen 
het metriek stelsel werd ingevoerd, werd de palm gelijk
gesteld aan 10 cm. In 1869 werden de oude benamingen 
afgeschaft en werd de naam palm vervangen door de naam 
decimeter. De duim is een oude lengtemaat, die ongeveer 
gelijk is aan de breedte van het bovenste kootje van de 
duim van een volwassen man. Een duim heeft afhankelijk 
van de streek een andere lengte: van 2,4 tot 2,7 cm. Bij 
de invoering van het metriek stelsel werd de duim gelijk 
gesteld aan een centimeter. Als we de rekenmethode van na 
1820 gebruiken komt dat voor Teljer op een lengte van 1,68 
meter.
Document voor iemand die binnen een landelijk kerkge
nootschap, bijvoorbeeld de Nederlandse Hervormde Kerk, 
van de ene gemeente naar de andere verhuist.
Bron: lidmatenregister (FamilySearch). Deze en vele andere 
digitale archiefvondsten: met dank aan Piet van Dorssen. 
Margaritta Adriejana Reijs, geboren Amsterdam 10-6-1808 
en gedoopt 26-6-1808 in de Westerkerk; vader Gerrit Reijs 
en moeder GerritjeTobiejas (Tobias). Bron: Stadsarchief 
Amsterdam.
De huizen werden vroeger niet per straat genummerd. Men 
telde het hele dorp door vanaf nummer 1. De route lag niet 
vast en was in elk dorp anders. In Breukelen begon men met 
het nummeren blijkbaar bij het Raadhuis in de Nieuwstraat.

Voorbeeld van 19e 
eeuws studiemateriaal 
voor vroedvrouwen, The 
midwife's vademecum, 
ca 1850, uitgegeven door 
The Camden Publishing 
Co. De foto is gemaakt 
in The Old Operating 
Theatre Museum and 
Herb Carnet (=kruiden- 
zolder), Londen.
(foto Mieke kennis)
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De Nieuwstraat was voor de sloop van het centrum in 1980 
het bredere stuk straat aan de kant van Café't Regthuijs tot 
halverwege wat nu de Kerkbrink is. Het smalle stukje tot 
aan de Straatweg heette de Kerkstraat.

6) Brugstraat 19. Zowel Brugstraat 17 als 19 staan op de 
Rijksmonumentenlijst.

7) Johanna van Senus-van de Brink was geboren in Utrecht en 
dochter van Reinier van den Brink en Willemijntje de Bruijn. 
Haar echtgenoot Johannes Jacobus van Senus geb. 1764, 
overleed op 9 november 1837,73 jaar oud. Het echtpaar 
woonde toen in huis nummer 57, in de Kerkstraat. Van dit 
overlijden werd aangifte gedaan door twee graveurs uit 
Amsterdam. Een van hen was zijn broer Willem van Senus, 
oud 64 jaar. Dit was dus ook een broer van de Loenense 
vroedvrouw. Deze Willem van Senus is een bij prentenlief- 
hebbers bekende naam. Hij maakte onder andere portretten 
van toneelspelers uit die tijd, verder boekillustraties en 
portretten van personen uit de vaderlandse geschiede
nis. Willem van Senus was in 1804 lid van het Utrechtse 
schilderscollege, etser, graveur, reproductiegraficus, schilder. 
Reproduceerde meestal naar oude meesters (zie Scheen 
1981). Hij ontving in 1831 een zilveren erepenning voor 
een van zijn portretten. Willem werd gedoopt ?22aug 1773 
te Utrecht, Gehuwd ?1801 te Breukelen met Magdalena 
Sollekas Engelen, geboren 1779 te Amsterdam.

8) Zie hierover: Rudolf Dekker: Uit de schaduw in 't grote licht. 
Kinderen in egodocumenten. Wereldbibliotheek 1995.

9) Zijn vader Gerrit van Os woonde aan de Voorstraat in 
Vreeland en was herbergier/bottelier (1812) en veerschip
per (1821). Gerrit van Os werd op 5 januari 1766 geboren 
te IJsselstein en overleed op 21 maart 1852 te Vreeland. Hij 
woonde in het huidige Voorstraat 2.

10) Jan van den Andel, Rijks-ontvanger en secretaris kocht Ro- 
serust in opdracht voor Dirk van Os op een openbare veiling 
ten huize van logementhouder Hendrik Hillebrand Alting in 
het Raadhuis van Kronenburg. Dit pand, het huidige Dorps
straat 19-23 werd genoemd naar de eerst bekende eigenaar 
Cornells de Roos (1682-1743), makelaar te Amsterdam.
Hij kwam in Loenen wonen in 1734. Eind 1736 werd hij 
beëdigd tot schepen van Loenen Stigts Gerecht.

11) Bij de gemeenschap van winst en verlies blijft alles wat 
men heeft voor het huwelijk persoonlijk eigendom. Alles 
wat men tijdens het huwelijk verkrijgt of als schuld maakt is 
gemeenschappelijk, behalve als het voor meer dan de helft 
uit het persoonlijk vermogen van één van de echtgenoten
is betaald. Het is te vergelijken met de verandering die eind 
2013 werd voorgesteld. Een meerderheid van de Tweede 
Kamer wilde toen af van de geldende vorm van gemeen
schap van goederen waarbij alles gemeenschappelijk was. 
Men stelde voor dat alles wat voorafgaand aan het huwelijk 
is opgebouwd, bij scheiding van de oorspronkelijke eigenaar

12) Deze maatschappij beheerde onder andere de koloniën 
voor bedelaars, arme gezinnen en wezen in Veenhuizen 
en Ommerschans, zie ook het artikel over Keetje Uithok, 
Vechtkroniek, nr. 31 (2009), p. 10-23.

13) Diderica Alijda 1831, Catharina Cornelia 1835, Gerrit Cornells 
1836, Cornells 1838 en Willem 1840,

14) Hoepelfabrikant en later makelaar. Gijsbertus was de zoon 
van Gijsbertus van Dorssen, burgemeester van Jutphaas, en 
RixjeSiebrensNoordhoff.

15) Zie Vechtkroniek van november 2012.
16) Goussetvan Heel werd in 1871 eigenaarvan Roserust, 

behalve het huidige pand Dorpsstraat 23 dat toen met een 
klein stukje tuin eigendom werd van Wouter van Suylekom. 
Het eigenlijke huis met het grootste deel van de tuin en
de koepel kwam in handen van Marinus Eliza Gousset van 
Heel. Hij brak de koepel af en herbouwde die op iets kleinere 
schaal. Tevens kocht hij de boomgaard en het wandelbos 
erbij. Toen hij dit eigendom in 1893 overdeed aan zijn 
dochter Anna Christina Lantinga -Goussetvan Heel.besloeg 
hetterrein3220m2,

17) Sinds 1842 was Willem van Os uit Maarssen toeziend voogd 
over de minderjarige kinderen Van Os.

18) Pasin 1884werdwerkgemaaktvandekwaliteitvan 
het drinkwater. Zie het artikel: De pomp op het Plein, in: 
Vechtkroniek nummer36, november 2011.

19) Kamfer is beter bekend als mottenballen. Vroeger werd 
het soms oraal toegediend ter bestrijding van milde 
hart- en vermoeidheidsproblemen. Tegenwoordig wordt 
kamfer alleen nog uitwendig toegepast, bijvoorbeeld in 
zalf tegen jeuk. Muskus komt van verschillende dieren.
De naam is afkomstig van de klier onder de staart van het 
muskusdier. De Chinezen gebruiken het al duizenden jaren. 
Het is een liefdes- en vruchtbaarheldsdrank, een parfum 
of geneesmiddel. In verse toestand is muskus als een zalf, 
gedroogd wordt het een korrelige of poedervormige massa 
die eerst roodbruin is en later koolzwart wordt. Jacob van 
Maerlant (ca. 1235 - ca. 1300) schreef hierover in zijn Der 
Naturen Bloeme: Het is goed tegen zwakke harten en tegen 
bezwijmende smarten, zwakker hersens, lever en maag en 
is goed in menige plaag.'

20) RHCVV, Archief van het College van Toezicht over het kan
tonnale Huis van Bewaring te Loenen (1841) 1855 -1879. 
Zie ook Vechtkroniek nr. 22, mei 2005.

21) Jannetje van der Horst komt ook voor als Van den Bosch;
Zij en haar man Willem Kruiswijk woonden toen in huis 
nummer 57, kadastraal bekend onder nummer B 429.

22) Zie hiervoor: Vechtkroniek nummer 26, mei 2007.
23) RHCVV te Breukelen, Archief gemeente Loenen, inv. nr. 51 

(notulenboek 1844-1858).



Vechlki^iek|ii£i 2014 21

INTERVIEW MET

Arie Verheul uit Nigtevecht
Piet Bakker en Sophia Griffioen

Op 14 juli 1999 interviewden Piet Bakker 
en Sophia Griffioen van de interviewwerk- 
groep Arie Jan Hendrik Verheul, geboren te 
Nigtevecht op 22 oktober 1934, overleden 
op 13 januari 2004. Dit artikel is een bewer
king van dit interview met deze kleurrijke 
man.

Het leven van Arie begint op een bijzon
der moment in de geschiedenis van ons 
land, namelijk tijdens de London-Mel- 
bourne-race. Hieraan werd deelgenomen 
door het beroemde vliegtuig “De Uiver”. 
Het vliegtuig maakte tijdens de race s 
nachts een noodlanding nabij Albany. De 
landingsbaan werd verlicht met kop
lampen van auto’s. Midden in die nacht 
van 22 oktober 1934, om 4.00 uur, werd 
Arie geboren onder het gesternte van een 
noodlanding. Hij is geboren en getogen

in Nigtevecht en is tijdens zijn leven maar 
“30 centimeter” verhuisd; van de ene 
kant van de spouwmuur naar de andere 
kant. Ofwel geboren in Dorpsstraat 35 en 
verhuisd naar Dorpsstraat 37.

Bijzondere voorgeschiedenis
De voorgeschiedenis, in feite het verhaal 
van ouders en grootouders, is bijzonder 
en ook droevig. Volgens Arie dankt hij 
zijn uiteindelijk bestaan aan het feit dat 
Duitsland de Eerste Wereldoorlog verloor. 
Keizer Wilhelm kreeg toestemming om 
naar Nederland uit te wijken en zich te 
vestigen in huize Doorn. Aannemer Van 
Raaij uit Renswoude kreeg de opdracht 
om huize Doorn op te knappen. Dat was 
een grote klus, dus hij haalde schilders
bedrijf Verheul (uit Scherpenzeel) er 
bij. Zoon Andries Verheul werkte in het 
bedrijf bij zijn vader en dus ook in huize 
Doorn. De dochter van Van Raaij, circa 
18 jaar oud, zorgde voor koffie en koek. 
Die twee hebben elkaar diep in de ogen 
gekeken en zij werden uiteindelijk Arie’s 
grootouders. Zij kregen 2 kinderen, de va
der van Arie en diens broertje. Dat broer
tje overleed 10 jaar oud aan een longont
steking. Diens overlijden heeft het gezin 
uit elkaar gedreven. De vader wilde geen 
dokter bij het zieke kind maar vertrouwde 
op alternatieven (gebedsgenezing). De 
moeder was het hiermee volstrekt oneens 
en had wel een dokter willen inschakelen. 
Hieruit groeide een geschil waardoor het 
echtpaar is uit elkaar gegaan. Zij verwe
ten elkaar schuld aan de dood van hun 
zoontje. Alsof dit nog niet genoeg was, is 
kort daarna de vader overleden en weer

Arie Verheul
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Op deze vogelvlucht- 
fotojitdejaren'20is 
rechts van de pastorie 
het stuk grond te zien 

waarop Verheul sr. 
zijn twee huizen 

liet bouwen, 
(coil. De Bruin)

kort daarna ook de moeder. De vader van 
Arie kwam daardoor als jongetje van 12 
jaar alleen te staan.
Bij de begrafenis van de moeder wist 
nog niemand waar het jongetje Verheul 
moest blijven. Van de Verheul-familie was 
iedereen schilder en financieel in behoor
lijke goeden doen, maar niemand wilde 
het weeskind hebben. De familie Van 
Raaij schaamde zich voor de familiege
schiedenis en de scheiding en men wilde 
er daarom evenmin iets mee te maken 
hebben. Uiteindelijk heeft een tante uit 
Nigtevecht, een zuster van de overleden 
moeder, zich over het kind ontfermd. Zo 
kwam Arie’s vader in Nigtevecht terecht. 
De tante stond er ook alleen voor. Eerder 
was haar man (ten Brink) door de blik
sem gedood. De man stond geleund over 
het klapdeurtje naar buiten te kijken naar 
een wegtrekkende onweersbui. De laatste 
donderklap was funest; de bliksem kwam 
recht door de schoorsteen de woning in 
en toen ....boem ...einde.
De hele gang van zaken, vroeg weesjon
gen geworden, genadebrood eten bij een 
tante, niet geaccepteerd worden door de 
rest van de familie en daarmee nooit meer

contact gehad hebbende, heeft vader 
Verheul erg verhard. Hij was voor Arie en 
voor kinderen in het algemeen vrij streng.

Eigen zaak opbouwen
Vader Verheul ging aan de slag bij de 
plaatselijk smid/installateur in Nigtevecht 
om in de praktijk het vak te leren. In die 
tijd, dus in de jaren ’20 van de 20ste eeuw, 
zorgde de P.U.E.M. (nu ENECO) voor 
gratis licht. Nu deed Verheul in de aanleg 
en uitbreiding van lichtinstallaties, waar 
steeds meer vraag naar kwam. Hij ver
kocht daarbij een strijkboutje, een lampje 
e.d. en bouwde zo in de oude werkplaats 
van Kees Eokker (thans fa. Valkenburg) 
naast het oude gemeentehuis tegenover 
de dorpspomp, een eigen zaak in Nigte
vecht op.
Hij kreeg verkering met een meisje (van 
Groen) uit Nigtevecht. Van de N.H. Kerk 
kocht hij een perceel grond uit de pasto- 
rietuin, leende geld en bouwde hier twee 
huizen met een winkel. Hij en zijn vrouw 
betrokken de woning/winkel, thans 
Dorpsstraat 35. Het andere huis werd ver
huurd. In Dorpsstraat 35 is Arie geboren, 
met nog twee broers en drie zusters, in
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totaal dus zes kinderen.
Arie is bij zijn huwelijk in de naastgelegen 
woning Dorpsstraat 37 getrokken en is 
daar tot het einde van zijn leven blijven 
wonen. Met de zaak ging het voorspoedig. 
In Nederhorst den Berg kwam zelfs een 
tweede vestiging. Het was een instal
latiebedrijf (elektriciteits- en loodgieter- 
werkzaamheden) en winkelverkoop van 
wat thans “wit- en bruingoed” heet. Naast 
werk voor particulieren werden ook wel 
grotere projecten aangenomen waaronder 
installaties in de nieuwbouw van meer
dere woningen. Arie Verheul ging op zijn 
15e jaar bij vader in de zaak en hij heeft 
dit uiteindelijk 16 jaar volgehouden. Hij 
heeft nog een tijdje samengewerkt met 
zijn broer Joop. Deze deed o.a. de boek
houding en overige administratie. Maar 
Joop wilde voor zichzelf beginnen en 
begon met een wasserette in Nederhorst 
den Berg. Nadat Joop vertrok kwam vader 
Verheul met een aanbod bij Arie: “jij kunt 
de zaak overnemen!” Dat was schrikken. 
De zorg voor twee winkel/bedrijfspanden 
en twee monteurs in loondienst. De zaak 
had weliswaar een behoorlijke omzet 
maar er moest, volgens Arie, eerst heel

wat geld op tafel komen om de kosten te 
dekken alvorens er sprake kon zijn van 
iets verdienen. Bovendien was het de tijd 
van de opkomst van het grootwinkelbe
drijf waaronder de GUCO te Hilversum. 
Die zaken verkochten TV’s en wasma
chines voor een bedrag waarvoor vader 
Verheul ze niet eens kon inkopen. De 
winkelomzet stond daardoor al behoorlijk 
onder druk.

Wel vakman, geen zakenman
Arie was wel een goed vakman als 
monteur/installateur, met bijbehorende 
diploma’s. Maar hij was absoluut geen 
zakenman. Hij kon slecht tegen de dage
lijkse beslommeringen. Het vooruitzicht 
de verantwoordelijkheid voor het bedrijf 
te krijgen lag als een steen op zijn maag. 
Bovendien had niemand van de andere 
kinderen tijd en zin om in de zaak mee 
te werken. Uiteindelijk heeft Arie de 
overname afgewezen. Hij zou voorlopig 
voor één jaar iets anders gaan doen en 
hield voor die tijd een optie op de zaak. 
Zijn vader had hierover veel verdriet. In 
Nigtevecht was het een dorpssensatie.
Arie was de zondebok en men vond dat

Hetwoon-winkelpand 
Dorpsstraat 35-37in 
de huidige staat. 
(fotoMieke Teelen)
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Wellicht stond Ahe 
Verheul tussen deze 

kinderschare, die 
burgemeester Sprenger 

tijdens zijn beëdiging 
in 1946 toezong 

(coli Sprenger)

hij door het afwijzen van zo’n kans diep 
gezonken was.
Wat anders gaan doen, maar wat? Arie 
Verheul had in de 16 jaar als installateur 
ontzettend veel bedrijven van binnen 
gezien. Hij had altijd al moeite gehad om 
‘binnen te werken. Zijn voorkeur lag in 
de buitenlucht, liefst in het dorp Nigte- 
vecht. In die tijd hoorde hij dat gemeen
tewerkman Radix op korte termijn met 
pensioen zou gaan. Dat werk was buiten, 
in Nigtevecht, en mooi te combineren 
met zijn werkzaamheden voor de vrijwil
lige brandweer. Arie stuurde een sollici
tatiebrief aan de gemeente. Hij bleek de 
enige sollicitant en werd met ingang van 
1 augustus 1965 (31 jaar oud) benoemd. 
Zo was Arie ineens gemeentewerkman 
in vaste dienst, terwijl hij daarvoor nog 
nooit iets in de grond had geplant, zelfs 
geen tulpenbol. Financieel ging Arie er 
fors op achteruit. Bij vader verdiende hij 
f 148,- (= € 67,-) schoon per maand plus 
gratis huur. Bij de gemeente bleef de teller 
steken op f 116,- (= € 52,-) per maand en 
moest hij ook huur gaan betalen. Toen hij 
bij burgemeester Sprenger ging vertellen 
dat hij eigenlijk elke week f. 10,- tekort 
kwam en dat het bij hem thuis armoe was 
mocht hij, naast zijn normale werk, ook 
de openbare school in Nigtevecht gaan 
schoonmaken. Dat werk deed hij ten tijde 
van het interview in 1999 nog steeds, al 
27 jaar.

Herinneringen aan het dorpsleven
Nigtevecht was een kleine gemeente. Arie 
herinnert zich nog dat hij met de fanfare 
Juliana een serenade heeft geblazen bij 
de geboorte van de 1000ste inwoner (Jac. 
van Roemburg 1962, in de Dorpsstraat 
boven bakkerij Roodenburg). Burgemees
ter Sprenger was fel op de groei van het 
inwonertal want dat was belangrijk voor 
het salaris van het overheidspersoneel. 
Sprenger had een gecombineerde functie 
burgemeester/secretaris, dat was gebrui
kelijk in zo’n kleine gemeente. Maar het 
administratief werk werd feitelijk gedaan 
door de gemeente-ontvanger de heer 
Smit (woonachtig in Vreeland) en diens 
collega’s. Op het gemeentehuis werkte ook 
Wiebe de Graaf, in 1999 burgemeester in 
Axel, en nog iemand voor het typewerk 
e.d. In 1965 bereikte Nigtevecht de 1100 
inwoners. Nigtevecht had geen eigen 
technische dienst maar had daarvoor een 
samenwerkingsverband met de gemeente 
Abcoude. Burgemeester Sprenger kwam 
al naar Nigtevecht toen Arie zelf nog 
maar een jochie van ongeveer 6 jaar was. 
Hij heeft toen met de school het door 
meneer Radix geschreven welkomstlied 
meegezongen: “Welkom, welkom, zingt
de Nigtevechtse jeugd ........ enz. enz.”.
Sprenger is tot aan zijn pensioen bur
gemeester in Nigtevecht (en Vreeland) 
gebleven.

Na het vertrek van Sprenger kwam er 
een interim-burgemeester. Hazenberg, 
die tevens lid was van de Eerste Kamer. 
Een streng maar rechtvaardig man. Er 
was toen al sprake van opheffing van 
de gemeente Nigtevecht. De gemeente 
zou samengevoegd worden met de grote 
gemeente Weesp en boenen. Hier werd fel 
actie tegen gevoerd door de Nigtevech- 
ters. Een samenvoeging met Nederhorst 
den Berg leek wel serieus te worden, er 
was immers al veel samenwerking met die 
gemeente. Alles leek voor elkaar te komen
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en er werd zelfs al een brug gekocht, in 
Zeeland, om beide gemeenten over De 
Vecht met elkaar te verbinden. Daarvoor 
zou de Zwarteweg worden doorgetrok
ken. Doordat de Vecht toen nog veel be
roepsvaart kende zou de nieuwe brug 24- 
uurs bediening vergen en dat ging te veel 
kosten. Beide gemeenten bleven dus fy
siek gescheiden, een onoverkomelijk pro
bleem. Bovendien lag de provinciegrens 
tussen Utrecht en Noord-Holland in de 
weg. De herindelingplannen gingen de 
kast in en er kwam in 1974 een nieuwe en 
jonge burgemeester Jaap Verkerk. Volgens 
Arie een eerlijk en democratisch mens 
waar hij altijd goed mee kon opschieten. 
Verkerk was in 1999 nog burgemeester 
van de gemeente Roden. Na diens vertrek 
kwam burgemeester Spoelstra die aan
bleef tot de samenvoeging van Nigtevecht 
met Loenen per 1 januari 1989.

Het werken in een kleine gemeente
Na de aanstelling van Arie als gemeen
tewerkman begon voor hem een heel 
nieuw leven. Zoals al gezegd moest hij 
zijn eerste tulpenbol nog planten, dus er 
viel nog alles te leren. Gereedschap was 
er nauwelijks. Door gemeentewerkman/ 
bode Radix werd voor Arie gekocht: een 
schoffel, een hark en een handgrasmaaier. 
Daarmee kon Arie aan de slag. Met Radix 
heeft Arie nog circa 1,5 jaar, tot diens 
pensioen, gewerkt. Radix was een uniek 
en bijzonder mens waaraan Arie bijzon
der goede herinneringen had en van wie 
hij het werk in feite geleerd heeft. Na de 
pensionering van Radix kwam Ton Aaf- 
tink, 16 jaar oud, in dienst. Met Ton heeft 
Arie samengewerkt tot de samenvoeging 
met de gemeente Loenen. Bij Loenen 
heeft Arie gewerkt tot zijn pensionering 
in 1999.
Wat het werken in een kleine gemeente 
als Nigtevecht inhield schetste Arie aan 
de hand van zijn discussie hierover met 
een groep studenten. Op hun vraag wat

hij in zo’n kleine gemeente eigenlijk deed 
antwoordde Arie: ALLES’. Dat Alles’ werd 
vertaald in bomen planten, plantsoenaan- 
leg en -onderhoud, onderhoud sportvel
den, plaatsen/onderhoud van verkeers
borden, ongediertebeestrijding, onkruid 
spuiten, bodediensten, gladheidsbestrij- 
ding, huisvuil ophalen, uitvoeren van 
reparaties aan huizen e.d. Arie werkte ook 
mee aan de landelijke Volkstelling, be
zorgde vuilnisbakken bij nieuw gevestigde 
huishoudens. Mooie herinneringen heeft 
hij aan de praktische sociale zorg. Als er 
iemand in de steun liep, of de man was 
weggelopen, werd Arie op pad gestuurd 
om reparaties bij die mensen thuis uit te 
voeren (loodgieters-/electriciteitswerk 
en andere praktische klusjes). Bijstand in 
natura. Ook moest hij, in de winter, in de 
openbare school ‘s morgens om 7 uur de 
kolenkachels aanmaken. In de huidige tijd 
(1999) weten de leerlingen volgens Arie 
niet eens wat kolen zijn. Bij verkiezingen 
bracht Arie de oproepkaarten zelf rond.
Je wist dan gelijk wie er in de 2e Wereld
oorlog “fout” geweest waren, want die 
kregen geen oproep (uitgesloten van het 
kiesrecht). Het is niet te verwonderen dat 
Arie, door alle werkzaamheden, iedereen 
in Nigtevecht kende. Eigenlijk wist je te 
veel van mensen, aldus Arie. De klein
schaligheid had als nadeel dat als ergens 
geheim’ op stond, de volgende dag het 
hele dorp van de hoed en de rand wist. 
Niet lang geleden kwam Arie op een 
reünie op de Christelijke School een 
oude ‘cliënt’ tegen. Vroeger woonde die 
op een woonark in Nigtevecht welke 
tijdens een storm los sloeg. Arie werd 
gealarmeerd. Toen de boot weer terug op 
z’n plek lag zakte de bewoonster door de 
slaapkamervloer. Arie kon weer aan de 
slag. Later kwam zij bijna om het leven 
door koolmonoxide en Arie werd belast 
met installatie van een nieuwe kachel met 
olieleiding. Bij al dit soort klusjes werd de 
gemeente ingeschakeld.
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Ook herinnerde Arie zich een huisuitzet- 
ting. De echtgenoot was weggelopen en 
diens vrouw bleef achter op een woon
ark, zonder geld, en moest daar dus af. 
Burgemeester Sprenger en Arie gingen 
er op af met de melding dat er voor haar 
een huisje aan de Klompweg beschikbaar 
kwam. Zij was daar niet blij mee, want 
ze was bang om buiten het dorp te gaan 
wonen. Arie wilde haar wel een zetje in 
de goede richting geven, maar flapte er 
gelijk een stomme opmerking uit; “Mens, 
het is best een aardig huisje, ik ben er pas 
nog geweest want die mensen hadden 
last van ratten”. Na die opmerking was de 
discussie gesloten: zij weigerde pertinent! 
Burgemeester Sprenger was woedend op 
‘Oliebol Arie’. Hij kreeg dienstopdracht 
om terug te gaan en om mevrouw alsnog 
te bewerken tot verhuizen. Dat lukte 
uiteindelijk. In de tussentijd, tot het huisje 
leeg kwam, werd het meubilair uit de 
woonark tijdelijk opgeslagen bij een boer. 
Helaas, toen het spul werd opgehaald 
bleken de muizen zich dwars door de be
kleding van de bank te hebben gevreten. 
De familie eiste toen schadevergoeding 
van de gemeente.
De nevenfunctie van Arie als comman
dant van de vrijwillige brandweer Nigte- 
vecht botste wel eens met zijn heel andere 
verhouding tot de burgemeester in zijn 
hoofdbetrekking als gemeentewerkman. 
Zeker als de “brandweercommandant” 
eisen stelde (geld/materieel) waaraan 
de burgemeester niet direct toegaf De 
loslippigheid van Arie zorgde dan wel 
eens voor problemen. De vriendschap 
met burgemeester Verkerk liep bijna op 
de klippen toen Arie hem eens toevoegde; 
“ik wou dat ik als brandweercommandant 
het verstand had dat u als burgemeester 
tekort komt”. Het is uiteindelijk toch weer
goed gekomen tussen die twee.....
Veel dingen gingen in Nigtevecht pro
visorisch. Bij gladheidsbestrijding was 
dat het geval, dus mensen waren vaak

ongeduldig en hoos. Zeker was dat zo 
toen de strooiwagen op een keer wegzakte 
en niet verder kon rijden. Ook herinnert 
Arie zich een keer dat inwoners zo kwaad 
werden dat zij alle zout van de wagen 
kaapten. Arie had toen slechts de helft 
van de Vreelandseweg kunnen strooien 
en ging van armoe maar koffie drinken. 
Daarna gleed er prompt een auto de sloot 
in; de bestuurder dacht dat de hele weg al 
gestrooid was.

Dorpsverhalen
Het dorp Nigtevecht is tijdens het leven 
van Arie ingrijpend veranderd, zoals 
zoveel kleine dorpen in ons land. Na de 
2e Wereldoorlog telde Nigtevecht nog 
circa 40 winkels en kleine middenstands- 
bedrij^es. Hieronder twee bakkers, twee 
kappers, vier kruideniers, een wolwinkel 
, cafés, oliehandel de Jong, wagenmakerij 
Robijn, smid Aaffink (opa van Ton Aaf- 
tink), twee parlevinkers, etc. De winkels 
van vroeger zijn volgens Arie nog wel 
terug te vinden op de van Nigtevecht uit
gegeven boekjes met oude ansichtkaarten. 
Kruidenier Van Groen liet onder eigen 
‘copyright’ foto’s maken van dorpsgezich
ten. De boekjes met die kaarten zijn op dit 
moment niet meer in de handel. Volgens 
Arie zijn er nog oude Nigtevechters die 
foto’s en kaarten verzamelen. Veel van 
waarde is helaas verloren gegaan.
De nieuwe openbare school dateert uit 
1966. In de oude school hebben een peri
ode voorwerpen uit het oude gemeente
huis opgeslagen gestaan. Op een gegeven 
moment hebben Arie en Ton Aaftink 
dagenlang werk gehad om deze ‘rommel’
uit te zoeken en weg te gooien.....ook
spullen waar men nu gek op zou zijn. De 
allereerste brandspuit van Nigtevecht 
staat nu in het Gooi’s Historisch Museum. 
In Nigtevecht golden vroeger nadruk
kelijk rangen en standen. In feite waren 
deze te onderscheiden in agrariërs, mid
denstanders/notabelen en arbeiders (met
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veelal grote gezinnen). Zoals tegenwoor
dig jonge boerinnen in de gemeenschap 
staan en o.a. op de peuterspeelzaal helpen 
was vroeger ondenkbaar. Men was uit 
die kringen hooghartig. Men sprak niet 
met gewone mensen; die mochten niet 
of nauwelijks op het erf komen. In de 
kerk waren er de bekende armenbankjes. 
Arie, als middenstandszoon, ging altijd 
demonstratief in die armenbankjes zitten. 
Het onderscheid tussen de verschillende 
standen was in die tijd vanzelfsprekend. 
Het had ook wel zijn leuke kanten. In de 
kerk kon je met het verkopen van zgn. 
stoven (gestookt met houtskool) aan de 
rijkeren voor 10 cent ook weer een paar 
gulden verdienen. De dokter in het dorp 
was een fijn mens. Arie, als zoon van een 
middenstander, had van de standsver
schillen weinig last en kon met iedereen 
omgaan.

De directeur van huize Zwaanwijck 
(Kingma) was een ongenaakbaar iemand. 
Huize Zwaanwijck is een bijzonder ver
haal. Het huis is gebouwd door een rijke 
heer uit Amsterdam, de heer Du Pré. Het 
pand had nog veel meer torentjes dan 
nu het geval is. Meneer Du Pree heeft de 
bouw niet overleefd. Hij kreeg vergiftigd

Deze prentbriefkaart 
m de Dorpsstraat in 
dejaren '60 geeft een 
mooi beeld hoe Verheuls 
woon- en werkomge
ving eruitzag. Zijn huis 
lag net om de bocht 
(coll. De Bruin)

Vechtwater binnen en is overleden aan 
typhus. Hij was getrouwd met zijn voor
malige huishoudster en zij was, volgens 
Arie, niet helemaal tof. De bouwput van 
Zwaanwijck stond in het begin vaak 
vol water. De mensen die daar werkten 
hadden het straatarm. Zij presteerde het 
rustig om gouden vij^es (muntgeld) in 
het water van de put te gooien en stond 
dan te genieten van de bouwvakkers, 
vaders van grote gezinnen, die de blub
ber indoken om de munten te vinden. 
Meneer van Rooijen, timmerman in 
Nigtevecht, toen 14 jaar oud, werkte daar 
ook maar hij mocht van mevrouw niet 
meedoen aan het geldduiken. Hij kreeg zo 
een gouden 5-je in de hand gedrukt. Een 
weekloon was toen 2 tot 5 gulden, dus de 
vreugde was groot. Ook reed mevrouw 
Du Pré regelmatig met een koetsje door 
de Dorpsstraat van Nigtevecht en dan 
gooide zij geld uit het raampje. De dorpe
lingen rolden over straat om de munten 
te rapen. Ook Aries moeder heeft dit nog 
meegemaakt. Zwaanwijck werd een tehuis 
voor (oorspronkelijk) welgestelde dames 
die het financieel niet meer konden bol
werken. Veel Nigtevechtse meisjes uit de 
generatie van vóór de Tweede Wereldoor
log werkten op Zwaanwijck.
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De Nigtevechtse 
bevolking dromt om 

de Dorpspomp en 
mevrouw Du Pré heen 
tijdens de opening van 

de pomp In 1894. 
(coli Smakman)

Na de oorlog voltrok zich in Nigtevecht 
het drama van RUBATEX. Op de plek 
van het huidige Adrie Ameszpark stond 
een voormalige wasserij, later radiatoren- 
fabriek. Hierin vestigde RUBATEX een 
schuimrubberfabriek. Die fabriek heeft 
aan veel Nigtevechters werk geboden. De 
fabriek is op 22 december 1959,’s nachts 
om 3 uur, afgebrand. Het was de grootste 
brand die modern Nigtevecht en omge
ving had meegemaakt. Arie was erbij als 
brandweerman. Na de brand is het bedrijf 
nooit meer goed van de grond gekomen 
en het is later verhuisd naar Weesp. De 
brand gaf een enorme vervuiling. Dat was 
overigens ook al tijdens de productie het 
geval. Afvalwater werd ongezuiverd op de 
Vecht geloosd. Na de brand werden grote 
bonken verbrand schuimrubber afge
voerd naar Wilnis (put van Kroon).
Afb 7 Na de brand werd Rubatex gekraakt 
door de jongerengroep Nigtevecht als 
protest tegen de vervuilende restanten 
waar niets aan gedaan werd. (coll. Smak
man)
Een andere grote werkgever in Nigtevecht 
was de Betonfabriek aan de Vreelandse- 
weg. Deze was veel groter dan het thans

nog bestaande bedrijf op het terrein ‘Grif
fioen. Het dorp was klein en waar de vele 
winkeliers en middenstanders feitelijk van 
bestonden is thans niet meer voor te stel
len. Iedereen kluste er wat bij of verkocht 
wel wat.
Als voorval herinnert Arie zich nog de 
grote telefoonstoring. Nigtevecht was 
dagenlang van de buitenwereld afgesloten. 
De oude heer van Arnhem had bij het 
verzetten van zijn geit met de grondpen, 
zonder dat te merken, dwars door de 
hoofdkabel geslagen.... en dat plekje was 
moeilijk te vinden.
Als gemeentewerkman werd Arie op een 
zondagavond gebeld door een inwoner: 
“Arie, mijn konijn is dood en kun jij hem 
nog begraven?”Mém geschiedde. Ook 
heeft Arie de begrafenis van een kat, 
onder begeleiding van een dominee, 
meegemaakt.
De oudste en mooiste boom in Nigtevecht 
is de grote beuk op het kerkhof. In 1939 
begon die boom te kwarren en te kniezen 
en moest omgezaagd worden. Grootvader 
van Groen verkocht de boom toen voor 
f 400,-. In mei 1940 zou het omzagen 
plaatsvinden. Door het uitbreken van de
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Tweede Wereldoorlog waren de betrok
kenen echter zo van slag dat de zaagbeurt 
niet is doorgegaan. De boom fleurde 
spontaan weer op en staat er nu nog.
Arie Verheul was een bijzonder mens 
en een druk verteller. Iemand met veel 
interesses en hobby’s. Hij heeft in zijn 
leven ook veel geleerd. Zijn schooltijd be
stond uit zes jaar lager onderwijs, een jaar 
MULO en een half jaar ambachtschool. 
Voorts heeft hij 10 jaar avondschool ge
volgd monteuropleiding/elektrotechniek) 
en daarna vele cursussen op gebied van 
beplantingen, bosbouw, plantsoenaanleg, 
bestrijdingsmiddelen, ongediertebestrij- 
ding e.a. Zijn activiteiten in het vereni
gingsleven waren legio:
- 16 jaar leider van een jongensclub van 

de N.H. Kerk ( op zaterdagavond)
- 31 jaar lid van de fanfare Juliana (van 

zijn 11e tot 42e jaar)
- 30 jaar bij de vrijwillige brandweer, 

waarvan 25 jaar als commandant
- lid van de toneelclub
- lid van de Kerkenraad

Het huwelijk van Arie is niet goed gegaan, 
waar hij naar eigen zeggen zelf schuld aan

had door te veel van huis te zijn geweest. 
Arie heeft 3 zoons en hij is daar heel 
trots op. Alle jongens hebben dezelfde 
opleiding genoten: Vijf jaar HAVO, MTS 
en HTS. Het was voor Arie een erezaak 
om alles zelf te betalen en zijn kinderen 
niet op te zadelen met een studieschuld. 
Gevolg is dat Arie in financieel opzicht 
krap bij kas zat.
Arie’s vader is jarenlang raadslid van 
Nigtevecht geweest. De gemeenteraad 
bestond uit zeven leden, waarvan drie 
CHU, één AR, twee PvdA en één VVD. 
(CHU en AR fuseerden later in het CDA). 
Vader Verheul was 17 jaar raadslid voor 
de CHU. Aan het eind van die periode 
werd Verheul ‘beentje gelicht’ en hij 
duikelde op de CHU-kieslijst naar een 
onverkiesbare plaats. Dat vond Arie zo’n 
grof onrecht dat hij actie is gaan voeren, 
met als resultaat de oprichting van de par
tij Gemeentebelangen met vader Verheul 
op de lijst en vervolgens twee zetels in de 
nieuwe gemeenteraad.
Op 13 januari 2004 is Arie Verheul overle
den. Hij ligt begraven op het kerkhof 
achter de kerk in Nigtevecht.
Arie Verheul, een kleurrijk mens !

Ha de brand werd 
Rubatex gekraakt 
door de jongerengroep 
Nigtevecht als protest 
tegen de vervuilende 
restanten waar niets 
aan gedaan werd 
(coli Smakman)
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Protestant in Loenen 
tussen 1J84 en 1816

DE GEREFORMEERDE, CHRistellJKE, HERVORMDE GEMEENTE

!■> _ m j—^
■> f. Kees de Kruijter

Voor de protestantse gemeente in Loenen 
worden in deze periode drie benamingen 
gebruikt: gereformeerd, christelijk en 
hervormd. In het begin wordt de gemeente 
aangeduid als de ‘gereformeerde’ gemeente, 
omdat zij onderdeel was van de (landelijke) 
Nederduitsche Gereformeerde Kerk. De 
gemeente wordt ook wel de ‘christelijke’ 
gemeente van Loenen genoemd, vooral 
door de Heer van Kronenburg, de patroon 
van de kerk.

Hoe verder we in de tijd komen, hoe meer 
de naam ‘hervormd’ in gebruik komt, 
daartoe aangespoord door de overheid. 
Deze nieuwe naam komt reeds voor in 
de notulen van de kerkenraadsvergade
ring van 20 september 1792, waar een 
circulaire van de Staten van Holland en 
West-Friesland wordt aangehaald met 
een oproep tot het bijhouden van dub
bele doop- en trouwboeken. Hier wordt 
geschreven over “hervormde kerkeraden”, 
hoewel die naam voor de landelijke 
kerk officieel pas na de Franse Tijd werd 
ingevoerd bij het Algemeen Reglement 
voor het bestuur der Hervormde Kerk 
in het Koninkrijk der Nederlanden van 
7 januari ISló.'Hn dit artikel worden de 
drie namen voor de gemeente door elkaar 
gebruikt, namelijk zoals ze voorkomen 
in de gebruikte bronnen. Maar het gaat 
steeds over dezelfde gemeenschap van 
gelovigen in Loenen aan de Vecht.
Het kerkelijk gebied van de hervormde 
gemeente liep niet synchroon met de 
bestuurlijke indeling van Loenen. Het 
dorp Loenen was in 1784 nog verdeeld

over twee gerechten: Loenen-Stichts 
(waaronder Nieuwersluis) en Loenen- 
Kronenburg. Naast de protestantse inwo
ners van die gerechten waren ook die van 
de buurtschappen Oud Over en Mijnden 
aan de oostkant van de Vecht en van de 
buurtschap Slootdijk (Loenersloot) lid 
van deze gemeente.^*
De grootte van de kerkelijke gemeente 
blijkt uit de notulen van de kerkenraads
vergadering van 6 juli 1798. Daar wordt 
de volgende opgave gegeven: Loenen- 
Kronenburg (Hollands Loenen): 226 
zielen, Stichts Loenen (incl. Nieuwersluis): 
383 zielen. Oud Over: 235 zielen en Mijn
den: 90 zielen. Totaal: 934 zielen. In latere 
jaren behoorden ook enkele bewoners 
van de buurtschap Slootdijk, waarvan de 
bevolking hoofdzakelijk rooms-katholiek 
was, tot de gemeente van Loenen.

De gemeente was niet de enige christelijke 
gemeenschap in Loenen. Vanouds was 
er de rooms-katholieke parochie met de 
dorpskerk als plaats van samenkomst, 
maar sinds de Reformatie (1578) was 
die gemeenschap ondergedoken in een 
schuilkerk, eerst in het Huis ‘Het Hon
derd’ te Nieuwer ter Aa en sinds 1652 in 
een kleine schuilkerk aan de Slootdijk 
in Loenersloot.^’ Bovendien woonden in 
het kerkelijk gebied van de hervormde 
gemeente ook waals-hervormden, doops
gezinden en lutheranen, maar dat waren 
kleine aantallen. Die inwoners waren 
aangewezen op gemeenten in Utrecht en 
Amsterdam.
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Afscheid van de oude dominee
Het jaar 1784 stond in het teken van het 
afscheid van dominee Simon Haring
karspel, die zijn hele werkzame leven 
in Loenen heeft doorgebrachtd* In de 
vergadering van 3 september 1784 liet 
hij de kerkenraadsleden weten zijn ambt 
niet meer te kunnen uitoefenen van
wege “smertelijke en hevige graveel pijnen 
(veroorzaakt door niergruis of nierstenen 
in de blaas), waaraan hij al sedert veele 
jaaren is onderhevig geweest.” De predi
kant overhandigde de kerkenraad een 
verklaring van de Loenense dokter Jan 
van Goudenberg, die bevestigde dat de 
predikant “zich buiten staat bevind om 
den dienst als leeraar dezer gemeente in al
len deelen gelijk te vooren langer te konnen 
waarnemen”Inmiddels had de predikant 
de patrones en collatrice van de kerk, 
Nicolaa Geertruid Smissaert, “vrouwe van 
Kroonenburgh en Loenen”, weduwe van 
mr. Ijsbrand Kieft Balde, ook al in kennis 
gesteld van zijn voornemen om in ver
band met ernstige gezondheidsklachten 
emeritaat aan te vragen. De kerkenraad 
zag de noodzakelijkheid en billijkheid 
van het verzoek in, omdat de predikant al 
sedert jaren niet meer normaal had kun
nen functioneren. De Staten van Holland 
en West-Friesland verleenden hem op 28 
oktober 1784 emeritaat met behoud van 
het traktement van de overheid van 400 
gulden per jaar, echter op voorwaarde dat 
Haringkarspel de dienst zou blijven waar
nemen of op zijn kosten zou laten waar
nemen totdat zijn opvolger in dienst was 
getreden. Dat duurde nog tot 15 mei 1785, 
de zondag waarop hij zijn afscheidspreek 
kon houden.

Naar een nieuwe tijd
De nieuwe predikant Johannes Willmet 
(1750-1835) begon zijn werk op 22 mei 
1785.^’ Hij werd in zijn ambt bevestigd 
door J. J. Serrurier (1724-1804), predikant 
in Den Haag. Met de komst van Will
met brak een nieuwe tijd aan. Door de 
ziekte van dominee Haringkarspel waren 
diverse gemeenteactiviteiten in de versuk
keling geraakt, met name de viering van 
het heilig avondmaal en het huisbezoek 
van predikant en kerkenraadsleden aan 
de gemeenteleden. De 35-jarige dominee 
Willmet stelde in de eerste kerkenraads
vergadering na zijn aantreden voor om 
vaste tijdstippen aan te houden voor 
de viering van het avondmaal “om alle 
onzekerheden die daeromtrent in de 
gemeente heerschen weg te nemen”, en wel 
op elke tweede zondag van de maanden 
februari, mei, augustus en november en 
deze diensten voor te bereiden op de 
woensdagavonden voorafgaande aan die 
zondagen, in de zomer om 18.00 uur en 
in de winter om 17.00 uur. Ten aanzien 
van het huisbezoek aan de gemeenteleden 
wilde de predikant eveneens een vast 
rooster aanhouden.

In de praktijk bleek er weinig animo te 
zijn voor het bezoeken van de woensdag- 
avonddiensten voorafgaande aan de vie
ring van het avondmaal. Daarom zag de 
kerkenraad zich in het voorjaar van 1790 
genoodzaakt deze diensten af te schaffen 
en de voorbereidingspreken te houden 
in de middagdiensten op de zondagen 
voorafgaande aan het avondmaal. Nicolaa 
Geertruijd Smissaert, ambachtsvrouw van 
Kronenburg, keurde dit besluit goed en

Hondtekening van 
dominee Simon 
Haringkarspel
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Interieur van de kerk 
met het zicht op de 

preekstoel en het 
orgel (situatie voor de 

Tweede Wereldoorlog), 
(coil. W.Mooij)

“bekleedde het met politiek gezag", maar 
zij liet in het regelmatig contact met de 
kerkenraad duidelijk blijken “ten uiter
sten” bezorgd te zijn over “de verregaende 
lusteloosheid der Gemeente” en moedigde 
de predikant aan tegen alle neerslachtig
heid met volharding voort te gaan met 
zijn werk in de gemeente.

In de zomermaanden was de kerk voller 
dan normaal door de aanwezigheid van 
bewoners van de buitenplaatsen. Mede 
daarom vond de nieuwe predikant het be
langrijk dat er een orgel werd aangeschaft 
voor de begeleiding van de gemeentezang. 
Helaas had de gemeente zelf geen geld 
voor de aanschaf van zon instrument, laat 
staan voor aanstellen van een organist.
De ambachtsvrouw van Kronenburg die 
de kerkelijke gemeente goed gezind was, 
besloot in 1786 een orgel te schenken en

geld beschikbaar te stellen voor verfraai
ing van het kerkgebouw, namelijk het aan
brengen van een nieuwe preekstoel en een 
oksaal (een galerij boven het kerkportaal 
bestemd voor de zangers). Het nieuwe or
gel en de preekstoel zijn gebouwd tussen 
het koor en het schip van de kerk. Aan 
beide zijden van de kansel kwamen twee 
deuren, die toegang gaven tot het koor.
Het ontwerp van dit geheel was van de 
hand van de Amsterdamse stadsarchitect 
Abraham van der Hart. Het houtsnijwerk 
aan de preekstoel met de wand eromheen 
was van beeldhouwer Anthonie Zieze- 
nis. De bekende firma Batz uit Utrecht 
bouwde het orgel. De ontwerper liet op 
het orgelfront het wapen van de milde 
geefster aanbrengen. Op 26 augustus 1787 
is het orgel op grootse wijze ingewijd in 
een kerkdienst die geleid werd door do
minee Willmet. Het orgel werd bespeeld 
door A. Munnikhuizen, organist van de 
Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Er 
trad een dubbelkwartet van zangers op 
en de gemeente zong afwisselend met 
en zonder orgel. De predikant dankte de 
Vrouwe van Kronenburg en Loenen voor 
haar geweldige schenking. De kerkenraad 
benoemde J. Fr. SeydeU tot organist. Voor 
zijn bezoldiging richtte de raad een fonds 
op, waaruit de organist en de orgeltrapper 
werden betaald.*’’

In en na 1787, de tijd van de inval van 
de Pruisen die het gezag van stadhouder 
Willem V moesten herstellen, verbleven 
verschillende legereenheden tijdelijk in de 
omgeving van Loenen en Nieuwersluis. 
Het gebeurde wel dat deze militairen ziek 
werden en hier overleden. Zij werden 
begraven in de kerk van Loenen. Uit de 
legger van graven blijkt dat in de periode 
1787 tot 1790 diverse tijdelijk gelegerde 
militairen in de kerk zijn begraven, zoals 
bijvoorbeeld op 12 februari 1787 Gerrit 
Willem Klaassen, soldaat uit het regiment 
van generaal Dundas en op 7 juni 1787
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Gillis van Hulst, soldaat uit hetzelfde 
regiment.

In deze periode was in de kerkelijke 
gemeente niet veel te merken van de 
naderende veranderingen als gevolg van 
de Franse Revolutie. Een eerste teken 
was wellicht het verzoek van de Hee- 
ren Gecommitteerde Raden (juli 1792) 
ter kennisgeving van het hesluit van de 
Staten van Holland en West-Friesland om 
alle kerkelijke ‘gezindheden” te verplich
ten voortaan dubbele doop- en trouw
boeken bij te houden en dus de registratie 
van dopen en huwelijken nauwkeuriger 
te noteren. De overheid moet geweten 
hebben, dat de kerkelijke administraties 
op dit punt niet erg betrouwbaar waren. 
Uiteindelijk voerde de Franse bezetter in 
1811 de burgerlijke stand in, waarmee de 
kerkelijke registratie van dopen, huwelij
ken en begrafenissen werd overgeheveld 
naar de gemeentebesturen, die sindsdien 
geboorte, huwelijk en overlijden van hun 
inwoners moesten vastleggen in registers 
van de burgerlijke stand. Uiteraard hiel
den kerken de vrijheid deze gegevens van 
hun eigen leden ook vast te leggen in hun 
eigen registers.

In november 1793 ontving dominee 
Willmet zijn benoeming tot “Professor 
der Oostersche Talen aan den Provinciale 
Geldersche Academie te Harderwijk.” De 
kerkenraad had een langer verblijf van 
deze waardige predikant gewenst, maar 
moest hem laten gaan onder dankzegging 
voor zijn “getrouwen en nuttigen dienst.” 
De kerkenraad gaf hem een mooi getuig
schrift mee: “zuiver in de Leer, naarstig 
in het Prediken, gedienstig in het Catechi- 
seeren, stipt in de bediening der Heilige 
bondsegelen, voorzichtig in de oeffening der 
kerkelijke tucht, vaardig in het besoeken 
der kranken, lievderijk omtrent armen, 
vriendelijk in omgang en voorbeeldig in 
wandel, beminnende de waarheid en de

vreede.”De afscheidsdienst vond plaats op 
23 februari 1794.

Een patriot op de preekstoel
Na het vertrek van Willmet kon de 
kerkenraad snel overgaan tot het beroe
pen van een opvolger, namelijk Johannes 
Leonardus Wolterbeek (1763-1853), op 
dat moment predikant in Waverveen.^) 
Nicolaa Geertruijd Smissaert, patrones 
van de gemeente, stelde Wolterbeek aan 
tot “Pastor en Predikant in de Christe
lijke Gemeente te Loenen” en gelastte 
de kerkenraad deze wettige aanstelling 
te realiseren volgens de regels van de 
kerkorde. De nieuwe predikant begon zijn 
werk op zondag 25 mei 1794. Kort na de 
inval van de Franse troepen, op 2 februari 
1795, wordt genotuleerd dat “uit hoofde 
der tijdsomstandigheden” besloten werd in 
de samenstelling van de kerkenraad een 
jaar lang geen verandering aan te brengen 
en de bediening van het avondmaal uit te 
stellen tot een volgende gelegenheid.

Afbeelding uit het 
begwafregister 
von de hervormde 
gemeente betreffende 
het begraven in de 
kerkvan Loenen van 
twee soldaten uit de in 
NIeuwersluis gelegerde 
eenheden.
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Na de inval van het Franse Noorderleger 
trok generaal Herman Willem Daendels 
(1762-1818) met zijn onderdeel door 
Loenen met als einddoel de stad Amster
dam. In Loenen moest hij een soldaat 
achterlaten, die ziek was geworden en 
enkele dagen later is overleden. Op 26 
januari 1795 is deze militair begraven in 
de kerk van Loenen. In het begraafregister 
is over hem het volgende opgetekend: 
“1795 den 26 Januari] beleid (bijgezet) met 
Citoijen (burger) N. Heilmans, geboortig 
van Hoorn, Carabinier bij het derde Batail- 
lon d'lnfanterie Legères Colone van den 
Generaal Daandels”.

Van de nieuwe predikant Wolterbeek 
is bekend, dat hij een vurig patriot was. 
Begin april 1795 hield hij een feestrede

bij de inwijding van de vrijheidsboom 
op het dorpsplein bij de kerk op de hoek 
van de Straatweg tegenover het Raadhuis 
van Kronenburg. De aanwezigen moesten 
met de hand op hun hart verklaren dat zij 
samen met de spreker een verbond van 
broederliefde aangingen. Zij zweerden 
“dat nooit een onbroederlijk woord” over 
hun lippen zou komen en dat “nooit eene 
onbroederlijke daad” hun handen zou 
bevlekken. Als vrije Bataven (waarmee zij 
teruggrepen op de Batavieren de oor
spronkelijke bewoners van Nederland en 
de Republiek onder de stadhouders als 
afgedaan beschouwden), gaven zij elkaar 
de hand, waarna de burgers van Loenen 
gezamenlijk genoten van een eenvoudige 
broedermaaltijd. De dag werd afgesloten 
met een indrukwekkende optocht door

Een oude 
aÈeelding mn 

dekerkvon 
Loenen (1650).
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het dorp.®* De tekst van de rede van Wol- 
terbeek is bewaard gebleven: zie Vecht
kroniek nummer 40 van november 2013, 
pag. 16. Drie jaar later stond de vrijheids
boom er nog, want volgens een bekend
making is op 3 juni 1798 “des avonds circa 
8 uure door deze volgende jonge knapen 
met naamen Reijer Verlee, Willem van 
Dooren, Jan van Swaaij de jonge en Pieter 
van Hilte eenige baldadigheid gepleegt aan 
de vrijheidsboom, zoo dat een eind der 
steng en deszelfs hoed is ter aarde gevallen”. 
Hoe lang de boom er daarna nog gestaan 
heeft, is niet bekend.

Als bewijs dat alle mensen gelijk zijn, 
werden in de loop van 1795 de fami
liewapens van de grafzerken in de kerk 
verwijderd. Dagenlang zijn steenhouwer 
R. Piza en zijn knecht, die van buiten 
boenen kwamen, bezig geweest de 
wapens weg te hakken. Zelfs het wapen 
van de ambachtsvrouw van Kronenburg, 
dat op het door haar geschonken orgel 
was aangebracht, moest worden vervan
gen door haar initialen. Het weghakken 
van de familiewapens van de grafzerken 
was nog een behoorlijke kostenpost. De 
penningmeester van de kerk betaalde 
aan logementhouder Harmen Kooij- 
man 16 gulden aan “kost- en slaaploon” 
voor het logies van de steenhouwer en 
zijn knecht. Voor het uithakken van de 
wapens en titels gaf hij 38 gulden en 18 
stuivers aan arbeidsloon uit en voor het 
schoonmaken van de kerk moest hij nog 
eens een bedrag van 6 gulden neertellen.'^* 
Ook de wapen- of rouwborden moesten 
toen verwijderd worden uit het kerkge
bouw. Volgens het principe van de Franse 
Revolutie was gelijkheid ver te zoeken als 
voorname families hun rouwborden in de 
kerk mochten ophangen. Dat was immers 
voor de gewone burgers niet weggelegd.“**

Dominee Wolterbeek vertrok op 11 
december 1796 naar Amsterdam. Hij

mocht ruim veertig jaar later, namelijk op 
28 november 1840, als oudste hervormde 
predikant van Amsterdam de kerkelijke 
rede uitspreken bij de plechtige inhuldi
ging van Zijne Majesteit koning Willem II 
in de Nieuwe Kerk. Hij preekte toen over 
de bijbeltekst Spreuken 8:15: “Door Mij 
regeren de koningen, en de vorsten stellen 
gerechtigheid”. Inhuldiging en kerkdienst 
samen duurden ongeveer drie uur. Ken
nelijk waren zijn opvattingen over het 
overheidsgezag inmiddels behoorlijk 
veranderd.

Eigendomsrecht kerkgebouw
In 1795 waren de gerechten omgezet in 
municipaliteiten of wel gemeentebestu
ren. Zo ook in boenen. Hoe de machts
wisseling hier verlopen is, is niet precies 
na te gaan omdat in het archief van de 
gemeente boenen de notulen van het ge
recht boenen-Kronenburg van voor 1806 
geheel ontbreken. Het kan zijn dat de 
oude bestuurders in 1795 na de zuivering 
door het nieuwe bewind gewoon weer op 
hun zetels waren teruggekeerd. Met het 
al of niet vernieuwde gemeentebestuur, 
de municipaliteit van Kronenburg en 
boenen, correspondeerde de kerken
raad ten tijde van Johannes Hermanns 
Krom,"* die hier van 14 mei 1797 tot 1 
september 1799 als predikant stond, over 
diverse aangelegenheden van de kerke
lijke gemeente. Zo richtte de municipali
teit zich in mei 1797 in opdracht van het 
provinciaal comité van Holland (volgens 
de brief het derdejaar der Bataafsche Vrij
heid) tot de kerkenraad met het verzoek 
om (waarschijnlijk voortvloeiend uit de 
voorbereiding van de eerste grondwet, 
de Staatsregeling van 1798) opgave te 
doen van het zielental, de stand van alle 
inkomsten en goederen van de diaconie, 
de fondsen waaruit en de wijze waarop de 
predikanten tot dan toe bezoldigd zijn en 
de namen van de predikanten en kosters 
van de gemeente met hun traktementen.
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Aan de opgave van het zielental moest 
een lijst van gezinshoofden worden 
toegevoegd. De brief droeg als opschrift: 
“Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap” en 
de kerkenraadsleden werden aangespro
ken als “medeburgers”, geheel in de geest 
van de Bataafse revolutie. Het schrijven 
eindigde met “Heil en Broederschap”, 
getekend J. Kleinenbreugel schout van 
het Loenen-Kronenburgs gerecht, in op
dracht van dezelve, K. Hoogeveen. Op 21 
mei 1797 gaf dominee Krom in algemene 
termen antwoord op de gestelde vragen. 
Hij stuurde een aantal van de gevraagde 
inlichtingen op, maar voor onderzoek 
naar de kerkelijke goederen en fondsen 
was meer tijd nodig. Daarvoor moest de 
archiefkist van de kerkmeester voor de 
dag worden gehaald. Volgens de notulen 
zijn de broeders kerkenraadsleden “meer 
dan eens” bij elkaar geweest om onder
zoek te doen in de archiefstukken, die 
zich in de kist bevonden.
Op 17 mei 1798 riep dominee Krom de 
kerkenraad bijeen voor een extra verga
dering, waarin de leden geïnformeerd 
werden over de Staatsregeling die op 23 
maart 1798 was vastgesteld door de “Con- 
stitueerende Vergadering, representeerende 
het Bataafsche Volk”. De daarin opge
nomen additionele artikelen waren van 
belang voor de “voormaals Heerschende 
Kerk”, dus ook voor de gereformeerde 
gemeente van koenen. Vooral artikel 
6 was voor koenen van belang. Daarin 
werd bepaald dat tussen de kerkgenoot
schappen in de burgerlijke gemeente een 
vergelijk moest worden gemaakt over 
het eigendomsrecht van de Grote Kerk. 
De kerkgemeenschap met het grootste 
aantal leden zou het eigendomsrecht 
over het kerkgebouw verkrijgen, maar 
zij moest dan wel een bedrag uitkeren 
aan de andere kerkgemeenschappen, die 
daarmee voorgoed afstand zouden doen 
van het eigendomsrecht. Voor koenen 
was dit de rooms-katholieke parochie aan

de Slootdijk. Om op een goede manier 
een vergelijk te kunnen maken met de 
parochie moest de kerkenraad doorgaan 
met het onderzoek in de archiefkist. Op 6 
juli 1798 kon het onderzoek worden afge
sloten en een overzicht worden gemaakt 
van de kerkelijke goederen en fondsen. 
Overigens bepaalde de Staatsregeling ook, 
dat de torens van de kerkgebouwen eigen
dom waren en bleven van de burgerlijke 
gemeenten, die voor het beheer en onder
houd zorgden. Tot op de huidige dag is de 
toren van de hervormde kerk eigendom 
van de burgerlijke gemeente (thans de 
gemeente Stichtse Vecht).

De Staatsregeling van 16 oktober 1801 
versoepelde de regeling van 1798: artikel 
13 van de nieuwe regeling bepaalde 
namelijk dat ieder kerkgenootschap 
onherroepelijk in het bezit blijft “van 
hetgeen men van den aanvang dezer of 
door hetzelve heeft bezeten!’ De kerkelijke 
gemeente bleef hiermee eigenaar van het 
kerkgebouw en de bezittingen van voor 
de Reformatie (1578), zonder verdere 
verplichtingen aan de parochie.*^' Voor de 
predikant Krom was het een drukke tijd. 
Hij verzorgde alle correspondentie met de 
overheden van het nieuwe bewind.

Einde van het collatierecht?
Tot haar overlijden in 1795 oefende Nico- 
laa Geertruijd Smissaert, ambachtsvrouw 
van Kronenburg en Loenen, het collatie
recht uit, dat wil zeggen het recht om de 
predikant van de gereformeerde gemeente 
te benoemen. Haar drie dochters erfden 
alle rechten en bezittingen. Het waren 
Sophia Johanna Kieft Balde (ged. Loenen 
14-6-1756, overl. Parijs 10-2-1808), Re
gina Catharina Kieft Balde (ged. Loenen 
12-11-1759, overl. Breda 14-3-1834) en 
Anna Adriana Kieft Balde (geb. Loenen 
25-3-1764, overl. Haarlem 29-4-1826), 
die gehuwd was jhr. mr. Hendrik Huy
gens (1755-1838), secretaris van de stad
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Amsterdam. Het echtpaar Huygens-Kieft 
Balde verbleef regelmatig op huize Wal- 
lestein in Loenen en verkocht in 1803 
namens de erfgenamen de rechten en 
bezittingen van Kronenburg door aan mr. 
Daniël Gerard van der Burgh.

Op 24 juli 1799 ontstond in de kerken
raad van Loenen een discussie over de 
vraag of het collatierecht in de nieuwe 
tijd nog wel uitgeoefend mocht worden 
door de erfgenamen van Ijsbrand Kieft 
Balde, de vroegere heer van Kronenburg 
en Loenen. Aanleiding was een publicatie 
van het provinciaal bestuur van Hol
land van 6 oktober 1797, die nog eens 
onder de aandacht van de hervormde 
kerkenraden was gebracht. Daarin werd 
onder meer bekend gemaakt werd dat het 
“ten eenenmaal onbillijk, ja zelfs met de 
erkende rechten van den mensch en burger 
strijdig is, dat aan de leden van eenig 
kerkgenootschap door sommige eigenaars 
van Heerlijkheden, bij wijze van collatie 
Leeraars of Onderwijzers zouden kunnen 
worden opgedrongen, welke de gemelde 
leden geenzins kunnen achting en vertrou
wen waardig keuren, of dat zij door middel 
eener improbatie (afkeuring of wraking) 
van mannen welke zij in de gemelde 
betrekking ten sterksten verlangen, zouden 
kunnen worden verstoken”. Het provinci
aal bestuur had daarom in het najaar van 
1797 besloten “dat het zogenaamd recht 
van collatie en van ap- of improbatie van 
kerkelijke Leeraren en andere kerkelijke 
personen (waaronder schoolmeesters), 
daaronder mede begrepen het verlenen van 
de zogenaamde handopening of permis
sie om tot vervulling van de openstaande 
posten te procederen, door de eigenaars van 
vrije of ambachtsheerlijkheden ten eenen- 
maale is vervallen en vernietigd”. Yoor de 
leden van kerkenraad was de inhoud van 
de publicatie duidelijk, namelijk dat ook 
in Loenen geen recht van collatie meer 
bestond. De vergadering besloot om er

geen gras over te laten groeien en voor de 
komende zondag een afspraak te maken 
met mr. H. Huygens, “de eenigste der erf
genamen van mr. IJ. Kieft Balde, die hier in 
loco is” om hem “in beleefde termen te ken
nen te geven dat zij ’t recht van collatie ten 
eenenmaale houd voor afgeschaft” en dat 
voortaan het beroepen van een predikant 
conform de publicatie van het provinciaal 
bestuur zal dienen te geschieden.

De broeders kerkenraadsleden waren zich 
wel bewust van het feit dat de erfgenamen 
jaarlijks 250 gulden bijdroegen aan het 
traktement van de predikant. De verga
dering meende dat de resolutie van de 
Staten van Holland van 17 januari 1756 
wel van kracht bleef Daarin was vastge
legd dat de gemeente aan de predikant 
van Loenen jaarlijks een traktement van 
400 gulden zou uitbetalen, “mids de Heer 
van Kronenburg 250 gulden supplement 
jaarlijks geve”. De kerkenraad ging er van 
uit ook in de toekomst “op dien voet eenen 
predikant te mogen beroepen.”

Bij het gesprek op huize Wallestein waren 
aanwezig de heer Huygens en zijn vrouw 
en haar zuster Sophia Johanna. De erfge
namen van de heerlijkheid waren er ech
ter niet van overtuigd dat zij in de nieuwe 
situatie het supplement-traktement moes
ten blijven betalen. Zij bevestigden dat 
op 14 november 1799 nog eens per brief 
Daar hadden de broeders kerkenraadsle
den niet op gerekend en dat wensten ze 
ook zeker niet. In deze situatie durfden 
zij ook niet te voorzien in de vacature van 
ds. J. H. Krom, die inmiddels naar Gouda 
was vertrokken. Het beroepingswerk werd 
stopgezet. Na verloop van een paar maan
den hoorde de kerkenraad dat de erfgena
men wel bereid waren tot een schikking 
te komen. Die schikking werd getroffen 
op 11 maart 1800 ten overstaan van Jan 
Kleinenbreugel, Jacobus Lasteree en Pie
ter Suydhoek, respectievelijk secretaris en
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leden van de municipaliteit van Kronen
burg en Loenen en in aanwezigheid van 
de burger mr. Hendrik Huygens als ver
tegenwoordiger van de erfgenamen van 
de heerlijkheid en de burgers Samuel de 
Jongh, Willem Zuidhoek en Abraham van 
der Heul, ouderlingen, Hendrik Edema en 
Adriaan Volkmaars, diakenen, als leden 
van de kerkenraad. De partijen kwamen 
overeen dat het collatierecht voortaan zou 
worden uitgeoefend als voorheen, dus 
aanstelling door de erfgenamen van de 
ambachtsheer, maar wel onder de conditie 
dat zij de voordracht van de kerkenraad 
(en de gemeente) zouden volgen. Voor de 
toekomst was hiermee het supplement- 
traktement veilig gesteld en vanaf dat 
moment kon het beroepingswerk worden 
voortgezet.

Intussen had de kerkenraad al wel een 
nieuwe procedure ontwikkeld voor het 
beroepen van een predikant. De vastge
stelde procedure (goedgekeurd door de 
gemeente) luidde als volgt: de kerkenraad 
stelt een drietal van geschikte predi
kanten samen, maakt dit bekend aan de 
gemeente en belegt een gemeentevergade- 
ring, waarin de manslidmaten hun stem 
kunnen uitbrengen. Degene die de meeste 
stemmen krijgt wordt beroepen. Reeds 
voor de jaarwisseling 1799/1800 was jaco
bus Albertus Streso, predikant te Noord- 
wijk aan Zee, uit een drietal door de 
gemeente gekozen en door de kerkenraad 
beroepen tot predikant in Loenen aan de 
Vecht.'^' Na de gesloten overeenkomst 
met de erfgenamen van mr. Ijsbrand 
Kieft Balde kon dominee Streso worden 
beroepen en op 25 mei 1800 volgden de 
bevestiging en intrede als predikant van 
Loenen. Was hiermee een einde gekomen 
aan het collatierecht? Eigenlijk niet, want 
de aanstelling van een predikant bleef het 
recht van de heer van Kronenburg, zij het 
dat hij de voordracht van de kerkenraad 
zou respecteren.

Een erfenis en een gezangboek
In de volgende periode gebeurde er niet 
zoveel bijzonders. Het gemeentewerk 
ging gewoon door, zowel in de periode 
van de Bataafse Republiek of als in die 
van het Koninkrijk Holland. Er gebeurde 
niet veel, althans de handelingen van de 
kerkenraad melden niet veel meer dan het 
benoemen van een ouderling en diaken 
in een ontstane vacature. Wel besloot de 
vergadering in 1803 collecten te houden 
voor de door de oorlog getroffen gemeen
ten: Sint Maarten en Valkoog (classis 
Alkmaar), waar de kerk in 1799 vernield 
was door oorlogshandelingen, en voor 
de noodlijdende gemeenten Vlaardingen, 
Maassluis en Scheveningen. Verder vallen 
in deze periode twee onderwerpen op: 
het omvangrijke legaat van Philippe Louis 
Serrurier aan de hervormde diaconie en 
de invoering van een nieuw gezangboek.

Philippe Louis Serrurier, geboren te Am
sterdam op 12 maart 1741, overleed op 
31 juli 1801 te Leiden, Bij de opening van 
zijn testament bleek, dat de diaconie van 
de gereformeerde gemeente van Loenen 
de enige erfgenaam was van zijn nalaten
schap, bestaande uit diverse huizen zoals 
een grachtenpand aan de Keizersgracht 
in Amsterdam, het landhuis Stichtrust 
in Nieuwersluis, een boerderij aan de 
Angstel en een groot aantal effecten.
De diaconie was als enige erfgenaam 
aangewezen. Dat was al gebeurd door 
zijn vader. Een stukje familiegeschiede
nis maakt dit duidelijk. Philippe Louis 
was het enige kind van Louis Philippe 
Serrurier (geb. Amsterdam 18 juli 1706, 
overl. aldaar 18 maart 1751) en Anna van 
der Streng (geb. Dordrecht 29 november 
1715, overl. Amsterdam 2 april 1742).
Hun huwelijk vond plaats op 25 juli 1737 
in Loenen. Vader Louis Philippe was 
kanunnik in het kapittel van Sint Jan te 
Utrecht, woonde in 1750 in Nieuwersluis 
in het huis Stichtrust (voorheen Jon-
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gerhoek) en was bovendien een bekend 
tekenaar. Op 17 augustus 1801 vermel
den de notulen van kerkenraad, “dat bij 
Testament van den overleden vader L.
P. Serrurier, ’t welk door den overledene 
(zoon Philippe Louis) bij een afzonderlijk 
Testament was bekrachtigd geworden, de 
Diaconie armen te Loenen tot universele 
erfgenamen van den overledenen nage
laten boedel waren gesteld geworden”. 
Vader had op 17 december 1750 (op dat 
moment “ziekelijk van lichaam dog egter 
zijn verstand, memorie en uitspraak vol
komen hebbende”) bij testament bepaald 
dat bij het ontbreken van nakomelingen 
uit een huwelijk van zijn zoon Philippe 
Louis de nalatenschap bestemd was voor 
de “Diaconie Armen van de Nederduitse 
Gereformeerde Gemeente te Loenen”. Zoon 
Philippe Louis Serrurier trouwde op 11 
december 1787 te Leiden met Petronella 
Constansia van Son (geb. Amsterdam 8 
mei 1750, overleden maart 1798). Uit dit 
huwelijk waren geen kinderen geboren. 
De zoon bekrachtigde het testament van

zijn vader en daarmee werd de gerefor
meerde diaconie in Loenen de universele 
erfgenaam van de erfenis Serrurier. De 
diaconie belegde de opbrengst van de 
erfenis grotendeels in staatsobligaties. Ja- 
ren later bleek dit geen verstandig keus te 
zijn geweest. Rond 1810, het jaar waarin 
Napoleon het Koninkrijk HoUand inlijfde 
bij het Franse keizerrijk, nam de armoede 
in ons land toe. Die armoede werd nog 
erger toen de keizer bij decreet van 9 juli 
1810 overging tot‘tiërcering’, dat wil zeg
gen dat de rente van de staatsschulden tot 
één derde werd teruggebracht, waarbij de 
rentevermindering terugwerkende kracht 
kreeg over 1809 en gedeeltelijk over 1808. 
Door de economische problemen en was 
de betaling van deze rente niet langer te 
dragen door de schatkist. De diaconie van 
de gereformeerde gemeente zag in die ja- 
ren de waarde van het belegde vermogen 
in staatsobligaties verdampen.**^
Vanaf 1803 werd gewerkt aan een nieuwe 
gezangbundel voor de kerk met als doel 
om aan de psalmen een aantal gezangen

Een prent van de 
tekenaar L E Serrurier: 
Mt op het hooiland 
met op de achtergrond 
de toren van de 
hervormde kerk 
van Loenen.
(colLHUA)
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toe te voegen. Het werk kwam in 1806 
gereed. Op 19 oktober 1806 bereikte de 
kerkenraad het bericht, dat de provinciale 
synode van Noord-Holland een besluit 
had genomen over invoering van “de 
vervaardigde kerkgezangen”, de bundel 
evangelische gezangen waarin voor aller
lei gelegenheden een toepasselijk lied was 
gezocht. In het nieuwe gezangboek waren 
ook de in gebruik zijnde psalmen opge
nomen. De provinciale synode schreef 
voor dat het nieuwe gezangboek op 1 
januari 1807 moest worden ingevoerd 
en dat het gebruik niet mocht worden 
overgelaten aan “de willekeur der bijzon
dere gemeenten, kerkeraden of predikan
ten”. Over het gebruik was vastgesteld, dat 
“bij elke openbare godsdienstoeffening ten 
minste éénmaal uit de Psalmen zal moeten 
gezongen worden, maar dat bij Feesten 
en andere plechtige gelegenheden eene 
meerdere vrijheid wordt gelaten”. De ker
kenraad besloot zich overeenkomstig de 
synodale missive te zullen gedragen. Ove
rigens wekten sommige liederen ergernis 
vanwege vlakke rijmelarij en geredeneer 
over deugd en braafheid: een deel van de 
inhoud van de bundel paste bij de offici
ële theologie van die dagen, maar stuitte 
op verzet bij sommige gemeenteleden.^^’

Moeilijke tijdsomstandigheden
Predikanten kwamen en gingen. Ds. J.A. 
Streso bleef zeven jaar in Loenen. Op 26 
juli 1807 hield hij - zoals de notulen het 
verwoorden - “zijne plegtige afscheidsre- 
devoering”. De nieuwe heer van Kronen
burg, Daniël Gerard van der Burgh, werd 
ingeschakeld voor de aanstelling van zijn 
opvolger, Gerbrand Elias.'® In de acte 
van collatie noemde Van der Burgh zich 
“vrijheer van Kroonenburgh-Loenen, Heer 
van Loenen-Nieuwersluijs, de Patroon en 
Collator van de kerk en pastorije te Loe
nen”. In de acte legde hij vast Dr. Gerbrand 
Elias te hebben aangesteld “tot Pastor en 
Predikant” in de christelijke gemeente

te Loenen. Elias was hier maar ruim een 
jaar werkzaam: van 30 augustus 1807 
tot 13 november 1808. Na hem kwam 
er opnieuw een predikant, die het niet 
lang volhield in Loenen, namelijk Pieter 
Huibert Nahuijs, die hier van 12 maart 
1809 tot 29 juli 1810 werkzaam was.'®
Zijn opvolger Reinier Sweigholt was van 
21 oktober 1810 tot aan zijn overlijden op 
3 maart 1836 verbonden aan - zoals de 
heer van Kronenburg het verwoordde - 
de christelijke gemeente van Loenen.^"’

De schout en het gerecht van Loenen- 
Kronenburg maakten op 29 augustus 
1807 bekend, dat op woensdag 2 septem
ber van 10.00 tot 11.00 uur een ‘Dank- en 
Bedestond’ moest worden gehouden 
ter gelegenheid van de verjaardag van 
Zijne Majesteit Lodewijk Napoleon, de 
koning van Holland. Van 09.30 tot 11.30 
uur moesten de ‘winkelhuizen gesloten 
blijven, met het verbod, “dat geduurende 
dien tijd met geen Koopwaaren zal worden 
rondgeloopen, noch eenige goederen zullen 
worden uitgevent” De nieuwe predikant 
G. Elias stond vlak na zijn aantreden in 
Loenen voor de opdracht om een goede 
invulling aan deze dankdienst te geven.

Overigens waren de tijdsomstandighe
den problematisch. Tenminste dat wordt 
regelmatig gemeld in de notulen van de 
kerkenraad. Wat dit precies betekende, is 
er niet bij geschreven. Bekend is dat de 
inkomsten uit fondsen en goederen van 
de gemeente in mei 1809 net toereikend 
waren voor de kosten van het gemeente
werk en het onderhoud van het kerkge
bouw. De gemeente bezat op dat moment 
15 obligaties ten laste van het koninkrijk 
ter grootte van 11.850 gulden (uitgezet 
tegen een rente van IVi a 3 procent). Deze 
brachten per jaar 299 gulden en 5 stuivers 
op. Voorts was de gemeente eigenaar van 
zeven woningen, die jaarlijks 225 gulden 
huur opbrachten. Een stuk grond bracht
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jaarlijks 50 gulden op. Ook waren er nog 
inkomsten uit collecten, het verhuren van 
zitplaatsen in de kerk, het overboeken 
van graven en stoelen, het luiden van 
de klok en het begraven in de kerk, het 
verhuren van ‘dood kleeden, het verhuren 
van standplaatsen op het kerkplein voor 
kramen tijdens de jaarlijkse kermis en het 
heffen van tol op de paardenmarkt. Uit de 
opbrengst van de in Loenen opgehangen 
armenbussen, beheerd door de ‘gemeen
telijke’ armmeesters, werden de kosten 
betaald van begrafenissen van passanten 
die hier ziek werden en overleden. Daar 
konden de kosten niet van betaald wor
den. Het tekort werd aangevuld uit de kas 
van de diaconie van de gereformeerde ge
meente. Vanaf 1810 leefde ons land onder 
het juk van de Franse overheersing. Mede 
als gevolg daarvan verslechterden de eco
nomische omstandigheden en daarmee 
de inkomsten van de gemeente.

Op 11 augustus 1810 ontving de ker
kenraad een “proclamatie wegens de 
vereeniging van Holland met het Fransche 
Keizerrijk”, waarin werd voorgeschreven 
dat door de “Kerkelijke Leeraars van alle 
Godsdienstige gezindheden bij de Open
bare Godsdienstoefeningen” voortaan 
gebeden moest worden voor “den Keizer 
der Franschen”. Een gloriemoment moet 
wel het bezoek van keizer Napoleon en 
zijn gevolg op 9 oktober 1811 aan Loenen 
zijn geweest. In het najaar van dat jaar 
wilde Napoleon een bezoek brengen aan 
Amsterdam, de derde hoofdstad van zijn 
rijk. Op doortocht daarheen bezocht 
hij Loenen. Zijn gevolg wilde hier van 
paarden verwisselen. Daarvoor werd het 
kerkgebouw door meester-timmerman 
Willem Zuidhoek ontruimd en later weer 
in orde gebracht door hem. Niet alleen 
burgemeester J. Sanderson, maar ook do
minee Sweigholt moest in ambtskostuum 
langs de route staan, waar de keizer pas
seerde.^'* Na dit korte bezoek van Napole

on moest de kerkenraad op 23 november 
1811 constateren, dat “de omstandigheden, 
in welke wij verkeeren, noodwendig ook 
buitengewoone maatregelen vereischen”.
De broeders waren van mening dat een 
commissie moest worden ingesteld om 
te bekijken hoe de financiële eindjes aan 
elkaar geknoopt konden worden om het 
gemeentewerk te kunnen laten voortgaan. 
Zo moest bijvoorbeeld nog achterstal
lig traktement aan de predikant en de 
organist worden betaald, bovendien was 
de kas van de diaconie ook niet meer toe
reikend voor de noodzakelijke uitgaven. 
De kerkenraadsleden schakelden de heer 
van Kronenburg en Loenen, mr. D. G. van 
der Burgh, met wie zij een goede relatie 
onderhielden, in met het verzoek om 
een buitengewone kerkelijke commissie 
aan te stellen, bestaande uit de heer van 
Kronenburg zelf (als voorzitter van de

ft. keinier Sweigholt, 
bevestigd te Loenen 
21 oktober 1810, 
overleden te Loenen 
3 maart 1836.
Het portret is een 
litho van fIJ. Lutgers.

Ds R.SWEIGHOLT,
Pred-te 1 ^oenexi aan deXtecht 

lS10-1836t
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commissie) en verder de heren H.M. To
nis, J. Sanderson, W. Keer, J. Kleinenbreu- 
gel, B. Wipf (geneesheer in Loenen), C. de 
Bruijn en J. van Veeren (als secretaris van 
de commissie). De heer Van der Burgh 
stemde hiermee in. De commissie kwam 
in de zomer van 1812 met het voorstel om 
ter dekking van de achterstallige kosten 
op zondag 12 juli “een lijst ter inschrijving 
aan de gemeente aan te bieden”. De actie 
had resultaat. Van de ontvangen gelden 
kreeg de diaconie 200 gulden. We mogen 
aannemen, dat ook de predikant en de 
organist uit de opbrengst van de inschrijf- 
actie hun achterstallige traktementen 
(of een deel ervan) in ontvangst hebben 
mogen nemen.

De maire van Loenen c.s., Johannes 
Sanderson, maakte op 7 augustus 1812 
bekend, dat ter gelegenheid van de viering 
van de verjaardag van keizer Napoleon 
op zaterdag 15 augustus aan de kerkelijke 
gemeenten werd verzocht op die dag 
tussen 10.00 en 11.00 uur een openbare 
godsdienstige bijeenkomst te houden en 
daaraan aandacht te besteden “door ge
beden en gepaste gezangen". De gemeente 
had op dat moment geen eigen predikant, 
maar op een of andere manier zal wel 
gevolg zijn gegeven aan het verzoek van 
de burgemeester. Kort daarop verzocht 
de burgemeester om in de godsdienstige 
bijeenkomst van 4 oktober aandacht te 
schenken aan “de overwinningen die thans 
weder opnieuw door de Fransche Armeën 
op derzelver vijand behaald zijn”. Aan de 
verzoeken van Sanderson in dat najaar 
kwam geen einde, want op 28 november 
1812 was er opnieuw een aanschrijving, 
namelijk om op zondag 6 december in de 
ochtenddiensten aandacht te schenken 
aan de verjaardag van de kroning van 
de keizer “door een gepaste opwekking en 
het zingen van een Te Deum of een ander 
daarop toepasselijk gezang”. Bovendien 
moesten op die dag de vlaggen worden

uitgehangen op de torens en andere 
publieke gebouwen en moesten ook de 
kerkklokken geluid worden: ’s ochtends 
van 08.00 tot 09.00 uur en s middags van 
12.00 tot 13.00 uur. Of dominee Sweig- 
holt, die net in dienst was getreden, met 
blijdschap aan deze aanschrijving gevolg 
heeft gegeven, is niet bekend. In ieder 
geval was hij in 1795 orangist en om die 
reden is hij in Koudekerk aan den Rijn 
afgezet met als gevolg dat hij gedurende 
anderhalf jaar zijn predikantschap niet 
heeft kunnen uitoefenen.

In november 1813 werd ons land bevrijd 
van de Franse overheersing. In maart 1815 
werd de onafhankelijkheid van Nederland 
afgekondigd als gevolg van de besluiten 
van het Wener Congres. Burgemeester 
Sanderson maakte dit op 22 maart 1815 
bekend: “Onder het luiden der klokken, 
wapperen der vlaggen van den torens, 
molens en schepen, in het bijzijn van den 
Landstorm (—) door den ondergeteeken- 
den aan den volke bekend gemaakt, gelijk 
ook in de kerken door de Heeren Leera
ren van den Godsdienst. Treffend was de 
algemeene geestdrift en vreugde, terwijl den 
ondergeteekenden zich verzekerd houd, dat 
een ieder zijner mede-ingezetenen verlangt 
met hem blijken te kunnen geven van de 
verknochtheid aan onze Dierbaren Vorst en 
aan het Vaderland", getekend: de burge
meester van Loenen, Joh. Sanderson.

In de Bataafse en Franse Tijd functio
neerde de landelijke kerk nogal gebrekkig 
door de verschillen in kerkregering in 
de verschillende provincies. De na 1813 
verkregen eenheid in het staatsbestuur 
maakte ook eenheid in het kerkbestuur 
wenselijk, onder andere ter wille van 
controle op de door de overheid voor ker
kelijke doeleinden beschikbaar gestelde 
gelden. Op initiatief van koning Willem I 
werd de vaderlandse kerk gereorganiseerd 
door vaststelling van het Algemeen Re
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glement voor het bestuur der Hervormde 
Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden 
van 7 januari 1816. Sindsdien was het 
bestuur van de kerk opgedragen aan een 
algemene synode, provinciale en classicale 
(regionale) kerkbesturen en plaatselijke 
kerkenraden. Ook voor de gemeente in 
koenen brak toen weer een nieuwe tijd 
aan.

BRONNEN:
- Notulen van de kerkenraad: RHCVV, Archief hervormde ge

meente Loenen, Handelingen kerkenraad, delen 1797-1808 
en 1808-1820.

- Dr. S. van der Linde, 1000 Jaar dorpsleven aan de Vecht 
Loenen aan de Vecht 953-1953. Loenen aan de Vecht 1954.

NOTEN:
1) Bij het verschijnen van de nieuwe psalmberijming in 1773 

gebruikte de overheid voor het eerst de naam'hervormd': Het 
boek der psolmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk 
van Hederlarid in gebruik'. De kerk zelf noemde zich toen nog 
steeds de Nederduitsche Gereformeerde Kerk. Staatsstukken 
tussen 1795 en 1813 gebruikten echter consequent de naam 
'Hervormd Kerkgenootschap'. In 1814 sprak de grondwet over 
de Christelijke Hervormde Kerk. Met het aanvaarden van het 
Algemeen Reglement, de kerkorde van 1816, nam de kerk zelf 
officieel de naam'Nederlandse Hervormde Kerk'aan.
Zie voor de geschiedenis van de gemeentegrenzen van 
Loenen, Loenersloot, Nigtevecht en Vreeland: Vechtkroniek, 
nummer 33 (najaar 2010),31-41,
Zie voor de geschiedenis van de rooms-katholieke kerk aan 
de Slootdijk: Vechtkroniek, nummer 14 (mei 2001), 24-28 en 
nummer 16 (mei 2002), 6-9.

4) Simon van Haringkarspel (ook wel geschreven als: Simon 
(van) Harencarspel), geboren circa 1716 (bij zijn emeritaat- 
saanvraag was hij circa 68 jaar), hulppredikant te Loenen 
aan de Vecht vanaf 24 september 1747, predikant aldaar 
sinds 1753, emeritaat 1784, overl. Loenen aan de Vecht 22 
november 1789.

5) JohannesWillmet (1750-1835), predikant te Nederhemert 
1777, Loenen aan de Vecht 1785-1794, daarna hoogleraar in 
Harderwijk en Amsterdam.

6) Zie voor een uitgebreide beschrijving van de inwijdingsdienst: 
Stanny Verster, 'De inwijding van het Batzorgel en de instruc
ties voor de organist', in Vechtkroniek, nummer 22 (mei 2005),
18-20. Zie ook: Joep Straesser en Stanny Verster, 'De orgels 
van de Loenense Ludgeruskerk', in Vechtkroniek, nummer 21 
(november 2004), 3-10.

7) Johannes Leonardos Wolterbeek (1763-1853), predikantte 
Waverveen 1787, Loenen aan de Vecht 1794, Amsterdam 
1796-1845.

8) Zie hiervoor: Dr. S, van der Linde, 1000Jaar dorpsleven aan de 
Vecht Loenenaande Vecht 955-/953,117-118.

9) RHCVV, Archief hervormde gemeente Loenen, Kerkerekenin- 
gen1790-1800.

10) Zie hierover: A. W. Voskuilen, 'Van rouw en redenloze ijdelheid. 
Rouwborden in de hervormde kerkte Loenen, in: Vechtkro
niek, nummers (december 1995), 16-23.

11) Johannes Hermanns Krom (1768-1827), predikant te Ochten 
1790, Noordeloos 1792, Poortvliet 1793, Loenen aan de Vecht 
1797, Gouda 1799-1827.

12) jan Kleinenbreugel (1740-1815) was in Loenen'onderwijzer 
der jeugd', schout van het Loenen-Kronenburgs gerecht, 
koster en voorzanger en in 1807 kerkmeester. Gehuwd met 
Geertruij van Veen (geb. 1761). Uit dit huwelijk zijn geen 
kinderen geboren.

13) Zie voor een uitgebreide verhandeling over het eigendoms
recht van de kerk: Gertjan Verhage,'Eigendomsrecht van
de Grote Kerk in Loenen) in: Vechtkroniek, nummer 16 (mei 
2002), 23-28, waaruit een aantal gegevens voor dit artikel 
zijn overgenomen.

14) Zie over hem: Herman Beckmann,'Daniël Gerard van 
der Burgh (1755-1824) en zijn bezittingen in Loenen en 
Loenersloot', in: Vechtkroniek, nummer 37 (mei 2012), 25-29.

15) Jacobus Albertus Streso (1767-1842), studie aan de hoge
scholen te Harderwijk en Leiden, predikant te Noordwijk aan 
Zee 1790, Loenen aan de Vecht 1800,Zaltbommel 1807 en 
Kampen 1811-1827.

16) Zie hierover: Van der Linde, 1000 Jaar dorpsleven, 121-122 
en E. Munnig Schmidt,'Bereveld en Serrurier. Een magnifiek 
buiten aan de vergetelheid ontrukt en daarmee een weinig 
bekende Loenense tekenaar, L.R Serrurier) 'm: Jaarboekje2002 
van het Oudheidkundig Genootschap'Niftarlake'. De door 
Munnig Schmidt vermelde geboorte- en sterfdata ven de 
tekenaar L.P. Serrurier en zijn familieleden wijken af van de 
data in bovenstaand artikel. De hier gebruikte gegevens zijn 
ontleend aan de genealogie, die zich bevindt in het archief 
van de hervormde gemeente (RHCVV, archief hervormde 
gemeente Loenen, doos 225).

17) Dr. Otto J. de Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis, Nijkerk 
1972,302-303.

18) Gerbrand Elias (1780-1814), predikantte Scherpenzeel (GId) 
1804, Loenen aan de Vecht 1807 en Schiedam 1808-1814.

19) Pieter HuibertHahuijs (1781-1863), predikant te Zeist 1804, 
Loenen aan de Vecht 1809 en Haarlen 1810-1840.

20) Reinier Sweigholt (1763-1836), predikant te Voorst 1786, 
Koudekerk aan den Rijn 1791-1795 (politiek afgezet als 
orangist), Nederhemert 1797, Mijdrecht 1799, Hillegom
1802, Zaltbommel 1803, Zierikzee 1806 en Loenen aan de 
Vecht 1810-1836.

21) Zie hierover: Kees de Kruijter en Willem Moolj, 'Napoleon In 
Loenen', in: Vechtkroniek, nummer 24 (mei 2006), 10-14.
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De Loenderveense sluis
Kees de Kruijter

Op de foto is de voormalige Loender
veense sluis afgebeeld. De sluis was 
gelegen in de oostelijke Vechtdijk in 
buurtschap Oud Over. In de dijk was een 
ophaalbrug gebouwd om het scheep
vaartverkeer vanaf de Vecht toegang te 
verlenen tot de sluis en andersom. De 
schepen waren vooral recreatievaartui- 
gen, zoals hier de zeilbootjes, die op weg 
gingen naar de Loenderveense plas om er 
te recreëren. De schutsluis is in vroeger 
tijd op deze plek gebouwd om een moge
lijkheid te scheppen vanuit de Vecht naar 
de lager gelegen plas te varen, totdat de 
gemeente Amsterdam de Loenderveense- 
plas ging gebruiken als waterwingebied. 
Het verschil in waterpeil bedroeg onge
veer één meter. De sluis en de brug wer
den jarenlang bediend door de familie 
Spijker.

Aan de rechterkant van de sluis is de 
voormalige gereformeerde kerk te zien, 
die gebouwd is voor een groep gerefor
meerden die zich in 1891 van de her
vormde gemeente van Loenen hebben 
afgescheiden en op 4 februari 1891 een 
eigen kerkelijke gemeente stichtten.
Dat het gebouw in 1891 is gebouwd 
blijkt uit de gedenksteen met als op
schrift‘Eben Haëzer, 1891’, die in 1922 
is overgebracht naar het voorportaal 
van de nieuwe gereformeerde kerk in 
de Dorpsstraat (11) in Loenen. Over de 
geschiedenis van de schutsluis zal in een 
volgende aflevering een artikel worden 
gepubliceerd van de heer Jan den Besten, 
die vroeger beheerder was van onder 
meer deze sluis.


