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VAN EEN BAKKER EN EEN KWEKER, 
VAN GEVAARLIJKE MEDICIJNEN 

EN WILDE SOLDATEN

Een grote variatie aan onderwerpen vindt u weer in deze 
42ste Vechtkroniek. Stanny Verster verhaalt over het onlangs 
gerestaureerde kasteel Loenersloot. In de volgende Vechtkro
niek leest u het vervolg, waarin zij het kasteel ook in de context 
van de geschiedenis van het dorp Loenersloot plaatst. Mieke 
Kennis neemt ons verder mee in de wereld van apotheker Teljer, 
waarover u in de vorige Vechtkroniek al las. Dit keer leest u over 
de perikelen die optreden na zijn dood rond de achtergebleven 
voorraad medicijnen en chemicaliën. De heer Houtop schreef 
een boeiend verhaal over bakker Leeflang aan de Vreelandse 
Lindengracht en het gebruikelijke interview is dit keer met 
kweker Jan Jansen, die tot 1989 met zijn broer Gijs kwekerij 
Multiflora aan Oud Over bestierde. Kees de Kruijter en Willem 
Mooij verhalen boeiend over de mobilisatietijd in Loenen in 
1914-18 en Raymond Uppelschoten schrijft over de inkwartie- 
ringsproblemen voor honderden soldaten in fort Nieuwersluis 
in 1794. Deze extra dikke editie komt uit bij het 20-jarig bestaan 
van de HKGL. Bij de viering daarvan op 19 september j.1. werd 
Jan Boerstra tot erelid benoemd als dank voor zijn vele bij
dragen als redactielid (sinds 1996) van de Vechtkroniek. Door 
zijn grondig (vaak kadastraal) archiefonderzoek is veel unieke 
informatie over het verleden van met name Vreeland en Loenen 
aan de vergetelheid ontrukt. Jan, ook de redactie dankt je zeer 
hartelijk voor al je inzet en bijdragen.
Vlak voor het ter perse gaan van deze Vechtkroniek bereikte 
ons het intens verdrietige nieuws dat Kees de ïCruijter is over
leden. In zijn In Memoriam leest u over al het waardevols dat 
ons in feite onmisbare redactielid voor de HKGL, de Vechtkro
niek en de redactie heeft betekend.

Namens de redactie, Juliette Jonker-Duynstee
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LOENERSLOOT
LONARALACA

Stanny Verster

Over de vroegste geschiedenis van Loe- 
nersloot is niet veel bekend. De Vecht en 
haar zijrivier de Angstel waren belangrijke 
verkeersaders en er wordt aangenomen 
dat in de Romeinse tijd op de plek waar 
nu kasteel Loenersloot staat een kleine 
versterkte post was waar tol werd gehe
ven. Volgens de overlevering moeten de 
wijngaardslakken die in het kasteelbos zijn 
aangetrofFen destijds door de Romeinen 
zijn geïmporteerd...
Na het vertrek van de Romeinen kwam 
het Vechtgebied onder het gezag te staan 
van de gouwgraven van Niftarlake, tot die 
geleidelijk werden verdrongen door de 
bisschoppen van Utrecht.
De macht van de bisschoppen van Utrecht 
groeide, getuige een register van land
goederen die vóór het jaar 960 aan de 
Utrechtse kerk werden geschonken. Tus
sen de daarin voorkomende opsomming 
staat ook: In Lonaralaca twee delen van het 
dorp aan St. Maarten gewijd. ” Met het ge
noemde dorp wordt blijkbaar koenen be
doeld, dat Sint Maarten als schutspatroon 
had. Lonaralaca verwijst naar Loenersloot, 
waarbij ‘laca’ hier moet worden gelezen als 
‘grens’. Aangezien koenen destijds ‘Lona’ 
werd genoemd, verwijst Lonara-laca naar 
grond gelegen op de grens van het dorp 
koenen, later bekend geworden als Loen- 
resloot en nog later als Loenersloot.
In het eerder genoemde register worden 
ook villas genoemd, met de plaatsen waar 
deze stonden. Aangezien Lonaralaca ook 
in dit register voorkomt, is het aanneme
lijk dat deze plaats toen reeds inwoners 
had, die in afzonderlijke behuizingen 
woonden, die al dan niet deel uitmaakten

van het huis of de hof van een heer. Of er 
toen al een heer van Loenersloot bestond, 
is niet bekend.

Van Lonreslothe
In 1185 duikt de naam Van Loenersloot 
voor het eerst op wanneer ene Henricus 
de Lonreslothe als getuige wordt genoemd 
in een akte die werd opgesteld naar 
aanleiding van een grensgeschil tussen 
de bisschop van Utrecht en Egbert van 
Amstel. Aangezien Loenersloot op de

Kosteel Loemsloot 
zoals het zich van
daag de dag spiegelt 
in de slotgracht
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Küsteel Loenersloot 
op een gravure van 
Jacobus Schijnvoet, 

Uil

grens lag van het gebied van de bisschop 
van Utrecht en de heren van Amstel mag 
worden aangenomen, dat deze Henricus 
een heer van Loenersloot was en dat hij 
wellicht als deskundige, maar ook als be
langhebbende bij de kwestie was betrok
ken.
De Van Loenersloots behoorden tot de 
zogeheten ministerialen die in dienst van 
de bisschop van Utrecht bestuurstaken 
vervulden, maar ook belast waren met de 
ontginning van de zompige veengebieden 
rondom Loenersloot.
Van een kasteel was toen nog geen sprake. 
De ‘hof van Loenersloot’, die vrij eigen
dom was van de familie Van Loenersloot, 
lag op een smalle oeverwal aan de 
westzijde van de rivier de Angstel en be
stond aanvankelijk uit een boerderij met 
schuren en bijgebouwen. Toen de familie 
steeds rijker werd en zich steeds onafhan
kelijker van de bisschop van Utrecht ging 
opstellen, kreeg de familie behoefte aan 
een machtige beschermer. In 1258 droeg 
ridder Dirk Splinter van Loenersloot zijn 
hof en alles wat erbij hoorde op aan de 
hertog van Gelre, die zijn invloed in het 
langs de Vecht gelegen gebied graag wilde 
uitbreiden. Naar de gewoonte uit die tijd 
kregen de Van Loenersloots hun hof als 
leen terug. Waarschijnlijk is deze Dirk 
Splinter ook degene geweest die de dikke.

ronde toren (donjon) liet bouwen. Deze 
toren was omgeven door een veelhoekige 
weermuur en diende op de eerste plaats 
als verdedigingswerk, maar ook als status
symbool en aanvankelijk ook als woonto
ren. Woontorens waren in de dertiende 
eeuw in Utrecht een veelvoorkomend 
verschijnsel. Bij de Loenerslootse toren 
was de woonlaag op de begane grond 
afgesloten en lag de ingang op de vierde 
verdieping, die slechts via een ladder was 
te bereiken. De verschillende woonlagen 
stonden met elkaar in verbinding via een 
interne muurtrap.
De toren, die op een plateau stond, werd 
in de veertiende eeuw aan de oostzijde 
uitgebreid met een tweelagige vleugel 
waarin de zaal en de kemenade wer
den ondergebracht. Bij Loenersloot is er 
sprake van een forse zaal die aanvankelijk 
enkele meters van de toren afstond. De 
tussenruimte is later opgevuld. Toen het 
mode werd om gebouwen rond een kleine 
binnenplaats te groeperen, verrees een 
tweede, noordelijke vleugel, die aansloot 
op de weermuur waardoor een kleine bin
nenplaats ontstond, die werd afgesloten 
door een poortgebouw. Het geheel was 
omgeven door een gracht.

Splinter van Loenersloot
De in die tijd geldende regels en wet
ten werden niet door alle leden van de 
familie Van Loenersloot gerespecteerd. In 
de tweede helft van de veertiende eeuw 
gedroeg de met Loenersloot beleende 
Splinter zich als een roofridder, die door 
intimiderend gedrag, gewelddadig op
treden en roof zijn bezittingen wilde ver
groten. Hij schrok er niet voor terug om 
zijn pachters af te persen, ongeoorloofde 
tolgelden te heffen op wegen en vaarge- 
bieden en personen om kleine overtre
dingen te gijzelen. Toen hij in 1377 enkele 
Goudse burgers in zijn kasteel gevangen 
zette, klaagde de stad Gouda hem aan bij 
de bisschop van Utrecht.
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Er kwam een onderzoek met als uitkomst 
dat Splinter schadevergoeding moest 
betalen. Dat deed hij, maar daarna ging hij 
gewoon door met oplichten en stelen tot 
de Utrechtse bisschop Arnold van Hoorn 
besloot om in te grijpen. Dit kon hij doen, 
omdat er op dat tijdstip een opvolgings- 
strijd gaande was tussen de families Van 
Heeckeren en Van Bronckhorst waardoor 
er in feite geen hertog van Gelre was en 
Splinter dus geen leenheer had die hem te 
hulp zou kunnen schieten. Een perfecte 
gelegenheid, dacht de bisschop, om Splin
ter onschadelijk te maken! Van Hoorn 
bracht een leger bij elkaar en belegerde 
daarmee het kasteel. Het duurde achttien 
dagen voordat Splinter zich overgaf Hij 
werd opnieuw veroordeeld tot het betalen 
van schadevergoeding, het beleg werd 
opgeheven, maar toen Splinter daarna zijn 
misdadige leventje hervatte, was dit voor 
de Utrechtse kapittels aanleiding om in 
1381 te besluiten dat Loenersloot voort
aan een bisschoppelijk leen zou zijn.^’ 
Splinter bleef op het kasteel en kreeg van 
de Utrechtse bisschop in leen: Y huys to 
Loenresloet, met alle daarbij behorende 
goederen gelegen tussen de Stevensbrugge 
en de Oucoper sijtwinde, ende het dorp 
mitten daghelix gherechte vor den huyse 
vorseyt}^ Uit deze tekst wordt duidelijk 
dat bij het huis ook het aan de overzijde 
van de Angstel gelegen dorp en de polder 
werden gerekend. Er werd bij dezelfde 
gelegenheid ook bepaald dat het kasteel 
niet verder mocht worden versterkt en 
dat het een open huis moest zijn voor de 
bisschop.
Uit frustratie over de gang van zaken 
zocht Splinter steun bij de graven van 
Holland. Blijkbaar had zijn reputatie 
door zijn gedrag geen noemenswaardige 
schade opgelopen, want van 1384 tot 1394 
vervulde hij voor de Hollandse graaf de 
functie van baljuw van Kennemerland 
en Westfriesland, en was hij een van de 
grafelijke raden.

Splinter overleed in 1399. Zijn dochter, en 
enig kind, Elsebee erfde al zijn bezittingen. 
Zij was de laatste Van Loenersloot die op 
het kasteel verbleef al was het niet tot het 
einde van haar leven. Door financiële pro
blemen zagen zij en haar echtgenoot, de 
Gelderse edelman Willem van Isendoorn, 
zich genoodzaakt om in 1428 veel van 
hun bezittingen te verkopen, waaronder 
Loenersloot. Na de verkoop trokken zij 
zich terug op het Gelderse Isendoorn. Een 
laatste levensteken van slotvrouwe Elsabee 
werd in 1448 in het Gelderse leenregister 
opgetekend. Toen verkocht zij met haar 
zoon Jacob het goed ”dat Koesant”, gelegen 
aan de Waal in het kerspel Isendoorn, aan 
Wolter, Jacobs bastaardbroer.*’'

Van verdedigingswerk naar woon
huis
Tot 1435 bleef Loenersloot in handen van 
de familie Van Loenersloot.
Daarna kwam het in handen van de 
volgende geslachten:
VanZwieten (1435-1516)
Van Amstel van Mijnden (1516-1707) 
Van Stepraedt (1707-1744)
Van Doornik (1744-1767)
Van Hoorn (1767-1772)
Strick van kinschoten (1772-1844)
Martini Buys (vanaf 1844)

De Hollandse edelman Boudewijn van 
Zwieten kocht Loenersloot al in 1428, 
maar werd er pas in 1435 door de bis
schop mee beleend. Ook van de Van

Het oudste deel van 
de kasteelboerderij 
ten zuiden van kasteel 
Loenersloot dateert 
uit de 16de eeuw, de 
restultde Udeeeuw.
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Zwietens werd geëist dat zij het kasteel 
niet verder zouden versterken en dat het 
kasteel een open huis zou zijn voor de bis- 
schop. Hieruit kan de conclusie getrokken 
worden dat kasteel Loenersloot een sterkte 
van belang was. Het kasteel bleef van de 
familie Van Zwieten tot 1516.
Vanaf de zestiende eeuw verloor het 
kasteel geleidelijk zijn militaire functie en 
kwam het accent te liggen op de woon
functie.
Toen de familie Van Amstel van Mijn
den en Van Nijenrode eigenaars waren 
(1516-1707) hebben er verschillende 
verfraaiingen en verbouwingen plaatsge
had. Ingrijpend was de uitbreiding van de 
noordzijde, waar een galerij vleugel werd 
gebouwd: een arcade op kelderniveau 
met daarboven een midden paviljoen en 
twee zijpaviljoens. Een eeuw later werd 
alles weer afgebroken. In de kelder van 
het kasteel zijn nog de restanten van deze 
aanbouw, die tijdens de renovatie van het 
kasteel in 2012 door Het Utrechts Land- 
schap weer boven water zijn gekomen, te 
zien, waaronder een zandstenen schoor
steenfries met de wapens van Van Amstel 
van Mijnden en Van Nijenrode. Een 
inventaris, opgemaakt na het overlijden 
van Jacob van Amstel, geeft een beeld van 
de rijke inrichting van het huis. Volgens 
deze inventaris waren de wanden van de 
vertrekken bedekt met portretten en was 
er een groot aantal wapenglazen in het 
kasteel aanwezig.
De families Van Stepraedt (1707-1744) 
en Van Doornik (1744-1767), die na de 
familie Van Amstel van Mijnden eige
naars werden van het kasteel, hebben er 
niet vaak gewoond. Dat veranderde toen 
Hendrik van Hoorn het kasteel in 1766 
kocht met de intentie om er een gerief
lijke buitenplaats van te maken, helemaal 
naar de mode van die tijd. Hij vond het 
kasteel ouderwets en begon meteen na de 
aankoop met de sloop van het middel
eeuwse poortgebouw en de weermuur. Hij

liet ook de gracht aan twee zijden van de 
voorburcht dempen, maar aangezien hij in 
1772 failliet ging, heeft hij de meeste van 
zijn plannen niet kunnen verwezenlijken.

Het kasteel werd gekocht door mr.
Andries Jan Strick van Linschoten, die 
op 29 oktober van hetzelfde jaar werd 
beleend met datHuys ende Hofstede van 
Loendersloot met den Lande tusschen de 
Oude Stevensbrugge en de Oudekoper 
Zuydwende, met den Dagelijksen Gerechte 
van Loenresloot, Oukoop ende van Ter 
Aa, met Thins, Thienden, Zwanendrift, 
Vissertje ende Manen daartoe behorende.^ 
De grootte van deze bezittingen die toen 
ongeveer zeventig morgen®* bedroeg, is 
later door aankoop uitgebreid.
Andries Strick van Linschoten was 
politiek zeer actief Als aanhanger van de 
patriotten, die streefden naar een demo
cratische samenleving, uitte hij zich zo fel 
over stadhouder Willem V, dat hij werd 
veroordeeld wegens majesteitsschennis.
Na de afzetting van Willem V in 1795 
werd Strick van Linschoten lid van de 
Nationale Vergadering, het nieuwe par
lement, dat een democratische grondwet 
moest ontwerpen. Bij de staatsgreep van 
1798 werd hij echter aan de kant gezet. Hij 
overleed op Loenersloot in 1806.

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

De periode Martini Buys
Kasteel Loenersloot kwam in het bezit van 
de familie Martini Buys via het huwelijk 
tussen Geertruyd, dochter van Strick van 
kinschoten en Paulus Martini Buys.
De stamvader van het in mannelijke lijn 
in 1997 uitgestorven geslacht Martini 
Buys is de in Wesel (Duitsland) geboren 
predikant Antoni Martens (1654-1730), 
die zijn naam verlatiniseerde tot Martini 
en ruim veertig jaar docent was aan de 
Illustere School in s Hertogenbosch. Deze 
Antoni en zijn nakomelingen bekleedden 
aanzienlijke bestuursfuncties in Noord 
Brabant en waren van betekenis voor de 
ontginningen en de aanleg van bossen in 
die provincie.

Antonis zoon Hendrik Bernard (1693- 
1776) bekleedde functies in het stadsbe
stuur van ’s Hertogenbosch. Zijn zoon 
Antoni, vernoemd naar zijn grootvader, 
werd in 1756 pensionaris van deze stad 
en bleef dat dertig jaar. Hij was tegen de 
benoeming van vreemdelingen op hoge 
magistraatsposten in Noord-Brabant en 
tegen de inmenging vanuit Den Haag in 
financiële en andere aangelegenheden.
De grote onvrede die hierdoor onder 
de Brabantse bevolking ontstond leidde 
tot een samenwerking met de patriotse 
beweging. Ook Antoni Martini was een 
openlijke aanhanger van deze beweging. 
Hij trouwde in 1857 met Eva Maria Buys, 
een dochter van luitenant-generaal Paulus 
Hubert Buys, en erfde van zijn vader 
landerijen in Esch, Vught, Helvoirt en s 
Hertogenbosch.

Uitbreiding van de familienaam.
In de volgende generatie trad er een ver
takking in de familie op en een uitbrei
ding van de familienaam. De hierboven 
genoemde Antoni Martini en zijn vrouw 
Eva Maria Buys kregen twee zonen. Paulus 
Hubert (1765-1836), die vernoemd werd 
naar zijn grootvader van moeders kant, 
kreeg toestemming om zijn moeders

Om een nieuw voor
huis te realiseren werd 
gewoon een deel uit 
de dikke torenmuur 
gehakt
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Leden van de familie 
Martini Buys en 
vrienden op hun 

fiets op de brug voor 
kasteel Loenersloot in 

1895. V.l.n.r.: 
jhr A.A. (AntoniAdri- 

aan) Martini Buys 
(1866-1948): 

jkvr. CH.A. (Cornelia 
Henrietta Antonetta) 

Buys (1865-1928);
(Pauline) Martini 

Buys (1875-1916); 
Dr. M.CA. (Martinus 

Cornells Adrianus) 
BIjleveld, arts; 

jkvr. W.F. (Wilhelmina 
Frederika) Martini 

Buys (1871-1958); 
dhr. VanBeusekom. 

(coll Stichting Kasteel 
Loenersloot)

naam toe te voegen aan de familienaam. 
Zijn nakomelingen noemden zich voort
aan Martini Buys. Zijn broer Hendrik 
Bernard (1768-1748), vernoemd naar zijn 
grootvader van vaders kant, kwam in het 
bezit van de heerlijkheid Geffen en voegde 
die naam toe aan de familienaam. Hij 
noemde zich voortaan Martini van Ge
ffen. Paulus Hubert ging rechten studeren 
in Leiden en kwam in de jaren 1790 naar 
Amsterdam, waar hij met een compagnon 
een handel in effecten begon. Hij bleef, 
net als zijn vader, trouw aan de patriotse 
ideeën, wat blijkt uit de vele functies die 
hij in die tijd bekleedde. Ook zijn vrouw 
was van pro-Franse huize. Hij trouwde in 
1791 met Geertuyd Strick van kinschoten 
(1767-1843), dochter van Andries Jan 
Strick van kinschoten, die sinds 1772 ei
genaar en bewoner was van het huis Loe
nersloot. Na de dood van Andries erfde 
eerst zijn zoon Jan Hendrik Loenersloot, 
maar toen hij in 1828 stierf, erfde zijn zus 
Geertruyd het kasteel en ging er met haar 
man en kinderen in wonen.
Uit het huwelijk van Paulus Hubert en 
Geertruyd werden drie dochters en een 
zoon geboren. Deze zoon, Anthonie 
Adriaan Martini Buys (1798-1873) werd 
advocaat in Amsterdam en trouwde met

Cornelie Eys (1808-1873). Toen zijn 
moeder Geertruyd in 1843 overleed, liet 
zij Loenersloot na aan haar oudste dochter 
Catharina (1796-1861), die er tot haar 
dood bleef wonen. Daarna gingen de twee 
ongetrouwde zussen Eva Maria (1801- 
1869) en Sibilla (1801-1870) in het kasteel 
wonen. Pas toen zij beiden waren gestor
ven, kwam Anthonie naar Loenersloot 
om er met zijn vrouw van de oude dag 
te genieten. Lang heeft dat niet geduurd, 
want zij overleden allebei in 1873.

Verheffing in de adelstand
De laatstgenoemde Anthonie Adriaan 
werd in 1844 bij koninklijk besluit met 
zijn nakomelingen in de adelstand ver
heven. Voluit heette hij vanaf toen Jhr. An
tonie Martini Buys, Heer van Loenersloot, 
Oucoop en Ter Aa.
Zijn oom Hendrik Bernard was al in 
1822 in de adelstand verheven, al had 
hij daar zelf behoorlijk wat moeite voor 
moeten doen. Hendrik Bernard Martini, 
net als zijn vader een vurig patriot, was 
niet als zijn broer Paulus na zijn studie in 
Leiden naar Amsterdam getrokken, maar 
in Noord-Brabant gebleven, waar hij in 
de Franse tijd de functie bekleedde van 
ontvanger-generaal en rentmeester van
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de Domeinen in Bataafs Brabant en na 
de vestiging van het Koninkrijk directeur 
van de Directe en Indirecte Belastingen 
in Noord-Brabant werd. Omdat koning 
Willem I vond dat het nog prille Konink
rijk der Nederlanden te weinig adellijke 
families telde om de ridderschappen te 
kunnen bemannen, konden leden van pa
triciërsfamilies bij de Hoge Raad van Adel 
verzoeken indienen om in de adelstand te 
worden verheven. Hendrik Bernard deed 
in 1821 een verzoek om deel te mogen 
uitmaken van de Ridderschap van Noord- 
Brabant. Hij moest hiervoor wel afstam
mingsbewijzen en eventuele adelsbrieven 
over kunnen leggen en als die er niet 
waren dan toch minstens kunnen bewij
zen dat zijn voorouders in rechte lijn en 
generaties lang een vooraanstaande positie 
in de maatschappij hadden ingenomen.
De stammenreeks die in de hal van kasteel 
Loenersloot hangt, laat zien dat Hendrik 
Bernard zijn huiswerk grondig heeft 
gedaan. Met behulp van prachtig gekal
ligrafeerde genealogieën, geïllustreerd met 
familiewapens in kleur ‘bewees’ hij dat 
zijn voorouders uit Calabrië in Zuid-Italië 
afkomstig waren en zich in de dertiende 
eeuw in het hertogdom Brabant hadden 
gevestigd. Om zijn bewijsvoering kracht 
bij te zetten liet hij een aantal geschilderde 
portretten uit zijn collectie verre familie
portretten (voor een belangrijk deel da
terend uit de zeventiende eeuw), op klein 
formaat kopiëren en, om lastige vragen 
voor te zijn, voorzien van duidelijke op
schriften met de namen van de geportret- 
teerden, hun functies en familiewapens. 
Tot en met zijn overgrootouders klopt de 
stamreeks Martini, maar de generaties 
daarvoor zijn verzonnen. Hij liet een 
kist maken waar de gemaakte paneeltjes 
precies in pasten en stuurde deze mee met 
zijn aanvraag.
Ondanks alle inspanningen van Hendrik 
Bernard was de Hoge Raad van Adel niet 
onder de indruk en bracht een negatief

advies uit. De koning kreeg echter het 
laatste woord en hij besloot op grond van 
de persoonlijke verdiensten van de aan
vrager en gezien het feit dat zijn voorou
ders aanzienlijke ambten hadden bekleed 
toch tot verhefhng in de adelstand. Aldus 
geschiedde en vanaf 1822 hoorden de 
afstammelingen van Hendrik Bernard tot 
de lage adel en mochten zij zich jonkheer 
en jonkvrouw noemen.

Na de dood van Jhr. Anthonie Adriaan 
Martini Buys en zijn vrouw Cornelie van 
Eys in 1873, kwam Loenersloot in handen 
van hun zoon Paulus Hubert (1835-1915). 
Jhr. Ir. Paulus Martini Buys was ingenieur 
bij de Spoorwegen, woonde met zijn gezin 
in Rotterdam, en gebruikte het kasteel als 
buitenplaats. Hij was bijzonder geïnteres
seerd in de geschiedenis van zijn huis en 
heeft geprobeerd om het uiterlijk iets van 
zijn middeleeuws uiterlijk terug te geven: 
de noordgevel van de oostvleugel kreeg 
weer een trapgevel en de bollen op de 
toren werden vervangen door kantelen.
Hij trouwde de met Magdalena Fernanda 
da Campo (1836-1915), die het familie
bezit verrijkte met enkele bezittingen in

Defümilieportretten 
die de ouderdom 
van het geslacht Mar
tini Buys aanduiden 
hangen ook langs de 
trap naar de eerste 
verdieping. Foto circa 
1925. (colL Stichting 
Kasteel Loenersloot)
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Barones Van 
Nagell-jonkvrouwe 

Martini Buys en haar 
neef, jonkheer J.F. 
Frowein onder de 

kastanjeboom op het 
voorplein, eindjaren 

'80. (colt. Stichting 
Kasteel Loenersloot)

Zeeland.
Na zijn dood werd zijn zoon Jhr. Antonie 
Adriaan (1866-1948) de nieuwe kasteel- 
eigenaar. Hij vestigde zich in Rotterdam 
als scheepsmakelaar en directeur van de 
Nederlandse Scheepshypotheekbank en 
trouwde met Catharina Bicker Caarten 
(1874-1924). Ook zij gebruikten het kas
teel als zomerverblijf.

Toen Antonie in 1948 stierf erfde zijn 
dochter Madzy, vernoemd naar haar 
Zeeuwse grootmoeder Magdalena, 
Loenersloot. Haar broer Paulus erfde een 
groot gedeelte van de aanwezige meu
belen, schilderijen en porselein. Madzy 
trouwde in 1952 met Reinoud Gerard 
Steven baron Van NageU, waardoor zij 
de titel van baronesse mocht voeren. Na 
hun scheiding in 1958 bleef het paar min 
of meer apart op het kasteel wonen en na 
Reinouds dood in 1968 bleef Madzy er 
alleen wonen. Zij gebruikte maar en
kele kamers. Het liefst verbleef zij in de 
keuken, omdat ze het daar nog enigszins 
warm kon krijgen. Ze had niet veel op met 
de moderne tijd en ze lag regelmatig over
hoop met de in haar ogen onbetrouwbare 
overheid die er vooral op uit zou zijn om 
haar grond te onteigenen met het oog op 
enorme speculatiewinsten in de toekomst.^'' 
Door haar weigering om te investeren in 
onderhoud en restauratie, raakte zowel

het kasteel als het park in verval. In 1985 
wist baron Taets van Amerongen haar te 
bewegen tot de oprichting van de Stich
ting Kasteel Loenersloot. Na de dood van 
de barones op 88-jarige leeftijd in 1997 
zette deze stichting het beheer voort. Er 
werden af en toe concerten en bijeenkom
sten georganiseerd in het kasteel en er 
werd gewerkt aan het onderhoud van de 
op het kasteelterrein aanwezige gebou
wen en het opknappen van het park. Na 
het overlijden van Taets van Amerongen 
besloot de Stichting Kasteel Loenersloot 
om het beheer van kasteel en park over te 
dragen aan Utrechts Landschap. In 2012 is 
het kasteel grondig gerestaureerd en werd 
het opengesteld voor het publiek.

BRONNEN:
- Gemeentearchiefloenen. Inventaris 49: Dorpsgerechten,
- J.J. de Geer, Bijdragen tot de geschiedenis der provincie Utrecht

- RH.A. Martini Buys, Schets van de geschiedenis van Loenersloot 
In: Jubileum Jaarboekje van het Oudheidkundig genootschap 
“Niftarlake"{1937),

- Nederlands Adelsboek 88 (1999): Stamboom Martini - Martini 
Buys.

- Loenersloot In: Monumenteninventarisatie Provincie Utrecht
- B. Olde Meyerink, Loenersloot In: Kastelen en ridderhofsteden 

in Utrecht (1995),
- J.W.C. van Schaik, Het Kasteel Loenersloot In: Mededelingen 

2010 (Stichting Utrechtse Kastelen).
- B.F. van Wallene, Elsabee van Loenersloot Splintersdr.-slotvrou- 
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3) PH.A. Martini Buys, Schets van de geschiedenis van Loenersloot 

In: Jubileumboekje van het Oudheidkundig Genootschap 
Niftarlake(1937).

4) B.F. van Wallene, Elsabee van Loenersloot Splintersdr-slotvrou- 
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9) Citaat uit het interview'Men legt mij aan banden.'Uit Het 

Utrechts Nieuwsblad, 11-6-69.
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De verzegeldgipsten |ü

GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN IN DE 19

Mieke Kennis en Willem Mooij

Vader van een vierling, driemaal weduw
naar, een scheiding. Alsof er tijdens zijn 
leven’^ nog niet genoeg rampspoed was, 
ontstaat volop commotie na de plotselin
ge dood van de Loenense ‘artsenijmen
ger’ Teljer. Alle kasten met medicijnen en 
chemicaliën in zijn apotheek worden op 
last van de burgemeester verzegeld. Maar 
ondanks rode linten en officiële zegellak 
verloopt de afwikkeling van deze zaak 
niet helemaal volgens de regels.

Op 24 april 1863 overlijdt Alardus Jacob 
Teljer, 58 jaar oud. Twee dagen later 
begeeft burgemeester J. P. C. Baron van 
Reede tot Ter Aa zich naar Dorpsstraat 
72. Door de dood van de apotheker is de 
winkel ‘buiten bevoegd beheer’ gekomen. 
In de winkel treft hij Jacobus Abraham 
Teljer, zoon van de overledene. Jacobus 
is surnummerair^' (= boventallig amb
tenaar) der Posterijen in Utrecht en na 
overleg blijkt dat het niet mogelijk is “op 
kosten van de erfgenamen in een gepaste 
waarneming van den Apotheek te voor
zien.” Aangezien de flessen en pakken met 
chemicaliën in ongesloten winkelkasten 
staan, besluit de burgemeester de boel te 
verzegelen en hiervan verslag te doen aan 
Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Zegel der gemeente koenen
Dat verzegelen gebeurt degelijk. De burge
meester heeft in zijn proces-verbaaP' meer 
dan 400 woorden nodig om te beschrijven 
hoe de kasten met chemicaliën worden 
afgesloten. Er worden rode linten met 
spijkers vastgezet, door handvatten van

laden, rond knoppen en door scharnie
ren gehaald en “gehecht op een strook 
wit papier met een afdruk van het zegel 
der gemeente”. Er is sprake van een kast 
met drie schuifdeuren, twee kasten met 
elk twaalf laden, een glazen kastje met 
twee deuren en onder de toonbank tien 
laden en een kastje. Wat niet in de kasten 
past wordt in een met latwerk afgesloten 
ruimte op zolder gebracht en op dezelfde 
manier verzegeld. “Zijnde al het vooren- 
staande geschied in tegenwoordigheid en 
onder medewerking van de ter dezer plaatse 
gevestigde Med. Doctor }. H. van der Meer 
Mohry
Zoon Jacobus Abraham Teljer neemt op 
zich de zegels ongeschonden te bewaren.

Al drie dagen later, op 29 april treft de 
burgemeester de oudere broer van de 
overledene, Gerardus Josephus Teljer, 
in de apotheek. Deze verklaart dat hij 
Medicinae Doctor te Jutphaas^’ is en dat 
hij de zorg voor de gemelde apotheek op 
zich zal nemen, waarop de burgemeester 
de verzegeling ontsluit.

Daar kreeg hij spijt van! Uit Utrecht komt 
namelijk bericht dat, volgens de Pro
vinciale Commissie van Geneeskundig 
Onderzoek en Toevoorzigt, de apotheek

Overlijdensadver
tentie AJ. Teljer.

IMea offflfed, tol onze lihpe tlroffhrii], 
OOM geliefile Vader ALABf^US JACOB TEUER,! 
Apotheker en Ctiiioiat. Mireeieur van liri post* j 
kanioor altiier. iii den ouderdom van 58 jaren.;

Low»i*ii, J. A. TEIJER. ■
24 April 1863. liU aller Naam. i
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Advertentie in het 
Utrechts Provinciaal 
en Stedelijk dagblad 

voor veiling van de 
huizen Dorpsstraat 70 

en 72.

nog steeds buiten bevoegd beheer is: “Op 
grond dat Dr. G. J. Teljer te Jutphaas woont 
en aldaar een uitgebreide praktijk uitoefent 
en bovendien niet bevoegd is het beheer 
over den winkel eens apothekers op zich te 
nemen!’
Twee weken na de verwijdering van de 
zegels, op 13 mei, kan de Loenense burge
meester naar Utrecht melden dat er niets 
meer uit de apotheek wordt geleverd. De 
inhoud van de apothekerswinkel is intus
sen beschreven en nogmaals verzegeld, nu 
door de kantonrechter. De nalatenschap 
van apotheker Teljer kan geregeld worden. 
De familie besluit dat de panden en de 
roerende goederen zullen worden ver
kocht in een publieke verkoop. De panden 
worden op 11 augustus geveild, de boedel 
op 18 augustus 1863.
Familiebanden
De gezinnen van de overleden Loenense 
apotheker en de dokter in Jutphaas onder
hielden nauwe familiebanden. Zo is in het 
bevolkingsregister van Jutphaas te vinden 
dat de stiefdochter van de Loenense apo
theker, Johanna de Kruijf, bij het gezin van 
dokter Teljer woonde tot haar huwelijk in

V Publieke verkooping te Loenen 
üiliitL Vecbi, op Dingsdag den 11. Augus- 
l|i■llP tus 186^ des mi^lags ten 12 ure, 
iau'thÉbr.LogemeDt, genaamd, •Haadhuit tan 

^ een hecht, sterk en goed 
ooderiiouden HUIS enTUlN,henevensde,daar> 
in geplaatste complete Apotheek, alsmede eene 
afiKmoeelnke WoiuDg, staande en gelegen naast 
elkander tn de kom van het dorp Loenen; ten 
overstaan van den te I.oenen residerenden, no
taris £R?IST van BEUSEKOM Ezn. ten wiens 
kantore de bewyzen van eigendom 'en veil- 
conditiën, vier dagen voor de veiling ter inzage 
liggen, en copy der veilconditiën, ten kantore 
van de notarissen Mr. de BALBIAN van DOORN 
te Utrecht en van den HELM te Maarsseveen. 
De perceeleu zyn dagelüks te zien, en zynde 
bel Huis met de Apotneek inmiddels uit de 
Hand te Koop, te bevragen by genoemde 
notarissen.

‘ Voorts zal in hetzelve Huis publiek wor
den verkocht, op Dingsdag 18 Augustus 1863, 
des morgens ten 10 ure, (om conlanl geld), een 
nette en zindelyke Inboedel; daags te voren 
van 10 tot 4 ure, afgeuonunerd te bezigligen.

1852 met hoepelfabrikant Gijsbertus van 
Dorssen.
De goede verstandhouding tussen beide 
broers bleek ook 7 juni 1856. Toen was 
apotheker Alardus Jacob Teljer in Jutphaas 
getuige bij het huwelijk van zijn nichtje 
Johanna Jacoba Teljer met Henricus Van 
Dorssen^*, koopman.
Niet alleen de familieleden pendelden tus
sen Loenen en Jutphaas. Apothekersleer- 
ling Arie Schipper, die bij Teljer in Dorps
straat 70 woonde, verhuisde 2 november 
1857 naar Jutphaas en woonde daar bij 
dokter Teljer in. Misschien was Jutphaas te 
ver voor hem, want al snel, 25 maart 1858, 
vertrok hij naar Oud-Loosdrecht, waar hij 
oorspronkelijk vandaan kwam.

Chirurgijn in Jutphaas
Voor een ‘bevoegd beheer’ van de apo
theek blijkt in 1863 de afstand Loenen 
- Jutphaas echter onoverbrugbaar. Die af
stand is het hoofdbezwaar van de Utrecht
se Commissie. Maar tevens is die commis
sie van mening dat de dokter uit Jutphaas 
niet bevoegd is om een apotheek te 
beheren. Burgemeester Van Reede tot Ter 
Aa was er bij hun ontmoeting echter zeker 
van dat dokter Teljer tevens geëxami
neerd apotheker was. Daarna krijgt hij uit 
Utrecht te horen dat het niet klopte. Hoe 
dat misverstand ontstond is niet duidelijk, 
maar wel is bekend dat dokter Teljer al 
eerder een hoogoplopend meningsverschil 
had met Utrechtse instanties. Hij had in 
zijn loopbaan trouwens meer aanvaringen 
met gezagsdragers.

Dokter G.J. Teljer was 1 april 1821 ge
trouwd met Petronella Ooijkaas. Uit dit 
huwelijk werden zeven kinderen geboren, 
vijf meisjes en twee jongens. Zoon Adria- 
nus Henricus werd later arts in Vreeswijk. 
Het familiearchief van de Jutphase familie 
Teljer berust bij de Historische Kring 
Nieuwegein in museum Warsenhoeck. 
Daar liggen verschillende attributen uit
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de dokterspraktijken van vader en zoon 
Teljer. Daarbij een klein boekje met 
priegelige aantekeningen van G. J. Teljer. 
Hij schreef hierin remedies voor allerlei 
kwalen. Van de behandeling van ‘zeere 
tepels’ met een doekje met een oplos
sing van 2-5% carbolzuur tot verschil
lende recepten voor de bestrijding van 
lintworm. Daarvoor maakte hij o.a. een 
pasta van de fijngemalen pitten van twee 
grote pompoenen, ‘500-600 stuks van de 
omtreksels ontdoen, met suiker. De patiënt 
mocht verder alleen een haringsalade met 
veel ‘uijen’ eten en kreeg de volgende dag 
tot slot 1,5 ons alruin^* op magnesiumsul- 
faat of bitterwater (een soort laxeermid
del). De lintworm zal hiervan zeker op de 
vlucht zijn geslagen. In het andere recept 
voor lintworm is alleen sterke koffie’ te 
ontcijferen. Veel van de ingrediënten, die 
dokter Teljer noteerde, worden nog ge
bruikt, zowel in de reguliere geneeskunde 
als de homeopathie.

Tegenwoordig komen medicijnen netjes 
verpakt van een fabriek. Maar in een 19e 
eeuwse apotheek stonden allerlei losse

chemicaliën in potten en flessen. In de 
aantekeningen van dokter Teljer staat bij 
de doseringen regelmatig morfine, atropi
ne, zwavel, ammoniak en opium. Het was 
niet ten onrechte dat de kasten verzegeld 
werden, nadat de Loenense apotheker was 
overleden.

Armenhulp
Met Gerardus Josephus Teljer had 
Jutphaas®* in 1824 voor het eerst een 
chirurgijn gekregen, die zijn beroep niet 
koppelde aan dat van barbier. Teljer was 
geschoold in de praktijk van zijn vader 
in Bergschenhoek. Na het afleggen van 
een examen voor een provinciale genees
kundige commissie had Teljer in 1820 de 
bevoegdheid gekregen om als chirurgijn 
‘kunstbewerkingen’ uit te voeren. Hij 
mocht geneesmiddelen verstrekken, ader
latingen verrichten, wonden verzorgen 
en tanden en kiezen trekken. Daarnaast 
mocht hij optreden als vroedmeester. 
Hierdoor doemde al snel een conflict met 
het gemeentebestuur op, omdat in het 
dorp Jutphaas al een vroedvrouw actief 
was.
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Pagina uit het boekje 
met aantekeningen 
over medicaties van 
dokter G.J.Teijer. (Ar
chief Historische Kring 
NIeuwegeIn, Museum 
Warsenhoeck)
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Portret dokter 
GJ. Teljer. (Archief 

Historische Kring 
Nieuwegein, Museum 

Worsenhoeck)

Van het dorp Jutphaas alleen kon Teljer 
niet leven. Daarom probeerde hij vermo
gende patiënten uit de verre omtrek aan 
zich te binden. Hij had daardoor een zeer 
drukke praktijk. Dit leidde tot weer een 
conflict met het gemeentebestuur omdat 
de medicus te veel afwezig zou zijn om 
tijdig hulp te verlenen. Dat conflict liep zo 
hoog op, dat het gemeentebestuur over
woog om de jaarwedde van dokter Teljer, 
250 gulden, in te trekken.

Door de dorpelingen werd dokter Teljer 
echter op handen gedragen. In de 19e 
eeuw kwamen de eerste sera beschikbaar

Portret mPOoijküQS, 
echtgenote van 

dokter GJ. Teljer.
Uit dit huwelijk wer
den zeven kinderen 

geboren. (Archief 
Historische Kring 

Nieuwegein, Museum 
Worsenhoeck)

waarmee mensen konden worden ingeënt 
tegen koepokken. Teljer beijverde zich om 
zoveel mogelijk dorpelingen tegen de pok
ken bescherming te bieden. Minvermo
genden werden gratis door hem geholpen. 
In 1828,1835,1842 en 1863 kreeg hij voor 
deze belangenloze armenhulp gouden ere
penningen uitgereikt namens de Koning 
van Nederland.
In 1845 promoveerde G.J. Teljer aan de 
universiteit van Utrecht tot medicinae 
doctor in een viertal vakgebieden, waar
onder medicijnen en chirurgie.
Hij bleef echter overhoop liggen met het 
gemeentebestuur, vooral in de strijd die 
Teljer voerde tegen de gevreesde cholera. 
Hij zou op kosten van de gemeente teveel 
medicijnen voorschrijven. Bovendien 
eiste hij van het bestuur maatregelen om 
schoon drinkwater aan de bevolking te 
leveren. Uit diverse stukken blijkt, dat 
Jutphaas alleen maatregelen tegen de 
cholera wenste te nemen, die niets kostten. 
In 1860 werd op initiatief van Teljer een 
goede waterpomp geplaatst en kolengruis 
gestrooid in het open riool. Bij de grote 
cholera-epidemie van 1866 bleek het 
succes daarvan. Teljer verwierf hierdoor 
landelijke bekendheid.

Piskijkerij
Dokter Teljer’s strubbelingen met het 
gezag beperkten zich niet tot de gemeente 
Jutphaas. Rond de tijd dat in Loenen 
Cornelia Vink overleed, de echtgenote 
van de Loenense apotheker, begonnen 
zich eveneens zeer donkere wolken samen 
te pakken boven Jutphaas. Tijdens een 
bestuursvergadering van de Koninklijke 
Maatschappij tot Bevordering der Ge
neeskunst afdeling Utrecht op 14 januari 
1860, werd de dan 62-jarige en te goeder 
naam en faam bekend staande Jutphase 
geneeskundige G.J.Teljer door een van de 
bestuursleden beticht van piskijkerij. Er 
werd een commissie gevormd, die rap
porteerde dat: “Dr.Teljer gewone piskijkerij
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zou uitoefenen als ongeoorloofd middel om 
winst te verkrijgen. Gebleken is dat Teljer 
flesjes met urine beziet en daarop drankjes 
voorschrijft en meegeeft zonder de patiën
ten te zien.” Het bestuur besloot Teljer te 
royeren vanwege kwakzalverij.
Het voelen van de pols en het schouwen 
van de urine waren tot in de 18e eeuw 
de gebruikelijke methoden van doktoren 
om een diagnose te stellen. Door moder
nere inzichten omtrent bloedsomloop 
en inwendige organen werd door de 19e 
eeuwse artsen de ‘piskijkerij’ echter vol
ledig afgezworen en in de tijd van dokter 
Teljer werd het als zeer kwalijke kwakzal
verij beschouwd.

De inmiddels 62-jarige Teljer (geb. 1798) 
stelde alles in het werk om zich te rehabi
literen. Zonder resultaat. De secretaris van 
de afdeling voerde als bewijs aan dat hij 
zijn eigen urine in een flesje had gedaan 
en iemand met een aannemelijk verhaal 
naar dokter Teljer had gestuurd. Deze had 
vervolgens medicijnen meegegeven zon
der de patiënt te zien, wat als kwakzalverij 
werd beschouwd.
Teljer trok zich de zaak enorm aan en 
werd er ziek van. Zijn zoon, die toen al 
arts was in Vreeswijk, moest zijn vader 
medio maart met sterke middelen behan
delen tegen ‘cerebrale congestie’, een 19e 
eeuwse medische term voor ‘bloedstuwing 
in het hoofd’. Toen het niet lukte de be
schuldigingen te weerspreken, bedankten 
zowel Teljer als zijn zoon voor het lid
maatschap. De laatste liet als reden weten: 
“mij willende vrijwaren voor de eventuele 
toezending van eenfleschje Utrechtsche 
urine.” Beide artsen konden, ook zonder 
lid te zijn van de Koninklijke Maatschap
pij tot Bevordering der Geneeskunst, hun 
praktijk in Jutphaas en Vreeswijk voortzet
ten.
Drie jaar later, bij het overlijden van zijn 
broer is dokter Teljer blijkbaar zover 
hersteld van dit piskijkerij-schandaal, dat

hij zich in staat acht naast zijn praktijk de 
apotheek in Loenen te runnen. De auto
riteiten zijn het daar dus niet mee eens.
De burgemeester volgt de instructies van 
de commissie op en laat de apotheek weer 
verzegelen. De eerste keer dat we dokter 
Teljer daarna tegenkomen in de verslagen, 
is bij de veiling van de inboedel van de 
apotheker in augustus 1863.

Veiling
Notaris Ernst van Beusekom zet een 
advertentie in het Utrechts Provinciaal 
en Stedelijk dagblad voor de veiling van 
de twee huizen, ‘benevens een nette en 
zindelijke inboedel’. De veiling van de pan
den Dorpsstraat 70 en 72 vindt plaats op 
dinsdag 11 augustus 1863 in het Raadhuis 
van Kroonenburgh. Er zijn vier kinderen, 
die ieder voor een vierde erfgenaam zijn. 
Bovendien had Teljer het beheer over het 
geld dat de minderjarige kinderen van 
hun moeder geëfd hadden.
Het zijn de twee kinderen van Teljers 
tweede echtgenote Maria Hendrika van 
der Linden; mejuffrouw Maria Adriana 
Teljer, rentenierster, wonende te Loenen 
en sinds 1860 meerderjarig. Haar broer. 
Jacobus Abraham Teljer, surnummerair 
der brievenposterijen was minderjarig 
toen zijn vader overleed, maar hij is in
middels op 28 juli, 23 jaar geworden’*. En 
verder de twee minderjarige kinderen van 
zijn eveneens overleden derde echtgenote 
Cornelia Vink; Alardus Jacob en Adrianus 
Henricus. Samen met de voogd van de 
twee jongste jongens geven de kinderen 
aan Cornelis Covert de Balbian'®* van 
Doorn, advocaat en notaris te Utrecht, op
dracht de afwikkeling van de nalatenschap 
te regelen. Voogd van de twee jongens is 
Dirk Hendrik Teljer, de jongste zoon van 
de Jutphase dokter G.J.Teljer en Candidaat 
in de godgeleerdheid aan de Hoogeschool 
te Utrecht. Hij zou een jaar later met zijn 
Loenense nichtje Maria Adriana trouwen. 
Toeziend voogd is Gerrit Cornelis van
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Os, zoon uit hét eerste huwelijk van hun 
moeder Cornelia Vink. Gerrit Cornelis 
was bij het overlijden van zijn moeder in 
1860 apothekersbediende, maar inmiddels 
blijkt hij in 1863 genees-, heel-, en verlos
kundige te Monster. Hij benoemt notaris 
Isaac Jan van den Helm uit Maarsseveen 
tot zijn lasthebber.

De twee panden"’ worden als volgt 
beschreven: Dorpsstraat 70: Een huis"’ ge
noteerd B49, met schuur of loods en tuin, 
helend (=grenzend) ten zuiden Mejuf
frouw Sophia Edema.
Dorpsstraat 72 (de huidige slagerij): huis 
B49a met erve en grond, helend ten noor
den Bernardus Ubbink. Allebei de huizen 
strekkende vooruit de halve Dorpsstraat tot 
achter in de rivier de Vecht.
Dorpsstraat 72 blijkt belast met erfpacht: 
een jaarlijkse uitgang^^^ van 1 gulden ten 
behoeve der Hervormde Kerk.
Er zijn nog meer voorwaarden. Het 
schuurtje of afdak op de binnenplaats van 
Dorpsstraat 72, valt niet onder de koop. 
Het is eigendom van Johannes van Elk, 
die huurder is van het woongedeelte van 
Dorpsstraat 72. Hem wordt de huur opge
zegd op de datum dat de panden overge
dragen zullen worden, 1 november 1863. 
De nieuwe eigenaar van Dorpsstraat 70 
komt voor enkele verplichte werkzaam
heden te staan. Hij moet zorgen dat zijn 
dakgoot en straatgoot niet meer afwate
ren via nr. 72. Tevens moet hij de deur 
tussen zijn keuken en het portaal van nr. 
72 dichtmetselen, evenals de deur aan de 
noordzijde van de schuur. Van een raam 
in de schuur en een bovenraam"’in de 
keuken moet hij het glas vervangen door 
matglas. Onder die voorwaarde houdt hij 
het recht van licht.

Goed grof gangbaar geld
Er wordt geveild volgens plaatselijk ge
bruik bij opbod en afslag:
“De kooppenningen berekend in Neder-

landsche guldens moeten worden betaald 
in eens voor of ui terlijk op den eersten No
vember 1863, aan handen der verkoopers 
ofdeszelfs gemagtigden ten kantore van 
den ondergeteekenden notaris te Loenen 
en even als de vermelde kosten hetzij in 
bankbriefjes op de Nederlandsche Bank te 
Amsterdam, hetzij in goed grof gangbaar 
Nederlandsch geld en met geen mindere 
specie dan guldens”

Dorpsstraat 70 wordt voor 2.250 gulden 
gekocht door Marinus Eliza Gousset van 
Heel. Hij koopt het pand aan voor ’t Nut 
van het Algemeen en per 1 november 
wordt daar de bewaarschool van Mej.
Hent gevestigd."’ Dorpsstraat 72 wordt 
voor 1.500 gulden gekocht door buurman 
Bernardus Ubbink, genees-, heel-, en ver
loskundige en bewoner van Dorpsstraat 
74. Dat voorkwam veel gedoe, want de 
afvoer van zijn dakgoot en het riool van 
zijn sekreet (=kakhuisje) liepen over het 
erf van de winkel en werden gezamenlijk 
onderhouden. Dokter Ubbink koopt het 
pand met de winkel, maar niet het interi
eur, de ‘apothekersopstand’ met toonbank, 
kasten, planken en vlonder. Voorafgaand 
aan de veiling wordt bekend gemaakt dat 
de koper van het pand die inrichting voor 
300 gulden zou kunnen kopen, maar dok
ter Ubbink had blijkbaar geen interesse. 
De veiling van de inboedel op dinsdag 
18 augustus trekt belangstellenden uit 
Loenen en omliggende dorpen en zelfs 
Amsterdam en Utrecht. Er komen natuur
lijk handelaren op af, maar de belangrijk
ste stukken worden door de familie Teljer 
gekocht en ook de buren kopen het een 
en ander. De kavellijst van de veiling geeft 
een mooi beeld van een huishouding in 
1863. Daarom zal deze lijst, compleet met 
de namen van de kopers en de hamer- 
prijzen in een volgende Vechtkroniek 
worden gepubliceerd. De inboedel beslaat 
355 kavels en de totale opbrengst is 1.096 
gulden en 15 cent.



Vechtkroniek oktober 2014 17

Dochter Maria Adriana Teljer koopt 64 
kavels voor een totaalbedrag van 383 
gulden en 40 cent. Zij kan zich compleet 
inrichten met o.a. serviezen, koperen 
pannen, zilveren bestek, bedden, een 
kachel en een fornuis. Haar broer Jacobus 
Abraham koopt onder andere het gouden 
horloge van zijn vader en enkele boeken. 
Dokter Teljer uit Jutphaas koopt een kope
ren stoof, een suikervaas en een ladetafel. 
De twee kinderen zijn elk voor een vierde 
eigenaar van de goederen die zij kopen,
“... weshalve de aftrek van het registratieregt 
van hunne aandeelen wordt verlangd”

Pharmacie
De Provinciale Commissie van Genees
kundig Onderzoek en Toevoorzicht had 
op 15 augustus, enkele leden naar boenen 
gestuurd om de vergiften en overige 
middelen af te zonderen en te verzege
len. Het blijkt dat ze in die fase van de 
gebeurtenissen in één kast passen en de 
dienstvaardige dienaar E. van Beusekom, 
notaris, meldt aan B & W dat de openbare 
verkoping van de apothekersboedel zal 
plaatsvinden op 18 augustus 1863 des voor- 
middags ten 10 ure, met beleefd verzoek 
daartoe authorisatie te verlenen.
Op 27 augustus kunnen B&W van boe
nen aan de Provinciale Commissie van 
Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt 
verzoeken of de zegels mogen worden 
opgeheven, zodat de kasten aan de koper 
kunnen worden afgeleverd. De kasten zijn 
die dag in veiling gekocht door Hambur
ger, “Israëlitisch”*® koopman uit Utrecht 
en hij mag zijn kasten pas ophalen als ze 
leeg zijn.
B8cW hebben beloofd zich te houden aan 
de missive (= dienstbrief) die de Commis
sie op 16 augustus stuurde: “niet anders 
te doen afgeven dan aan een deskundige 
die van zijne bevoegdheid tot uitoefening 
der genees- of artsenijbereidkunst doet 
blijken." Wie dat uiteindelijk wordt en wat 
er verder met de schadelijke ingrediënten

gebeurt is niet bekend. Ook wordt nergens 
een waarde vermeld van deze goederen.

De overleden boenense apotheker Alardus 
Jacob Teljer was geen lid van de Konink
lijke Maatschappij tot Bevordering van de 
Pharmacie (nu KNMP), die in 1842 werd 
opgericht. Uit de stukken van die maat
schappij in het Nationaal Archief blijkt 
dat er in 1864 zeven departementen in 
het land waren met in totaal 215 leden. In 
departement Utrecht waren in de stad zelf 
30 leden en een in Zeist. In de rest van de 
provincie was geen enkele apotheker lid.
In 1862 werd een poging gedaan om leden 
te werven. Door het departement werd 
“een uitnoodiging aan alle kunstbroeders 
(= vakbroeders, collega’s) in deprovinsie 
gerigt, om als leden toe te treden.” Zonder 
resultaat.

Na de dood van apotheker Teljer was 
boenen, ondanks de verzegeling en 
alle rumoer rond de chemicaliën, niet 
helemaal verstoken van medicatie. In het 
dorp waren twee doktoren. Van der Meer 
Mohr en Ubbink, die zelf medicijnen 
verstrekt kunnen hebben, boenen krijgt 
12 april 1864 een nieuwe apotheker. Jan 
Coenraad Adama komt uit Amsterdam 
en vestigt zich in het pand Dorpsstraat 62, 
het huidige Kerkzigt. Op 10 februari 1868 
vertrekt hij weer naar Amsterdam. Of hij 
een opvolger had is niet bekend. Mis
schien was het dorp toch te klein om een 
apotheker voldoende omzet te geven.

Familie
Hoe ging het verder met de Teljers?
De twee minderjarige jongens vertrek
ken op 7 augustus 1863 naar Oldebroek, 
een klein dorp op de Veluwe, vlak bij 
Elburg. Ze verblijven als ‘kostleerling’ bij 
de familie Velthuis in Oldebroek'^' op de 
Veluwe. Hendrik Velthuis was onderwij
zer op de Dorpsschool in Oldebroek. Ze 
vertrekken 27 juni 1865 naar de gemeente
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Ermelo, waarschijnlijk voor het voortgezet 
onderwijs. Alardus Jacob Teljer, geb. 19 
oktober 1851 wordt later onderwijzer. Hij 
overlijdt 15 november 1925 in Bilthoven 
en wordt daar begraven op begraafylaats 
Brandenburg'**. Zijn broer Adrianus 
Henricus Teljer, geb. 2 december 1853, 
treedt in de voetsporen van hun vader.
Hij wordt apotheker, eerst plaatsvervan
ger in o.a. Monnickendam en Dordrecht. 
Later vestigt hij zich in de Langestraat in 
Alkmaar. Hij is overleden 13 oktober 1915 
te Oegstgeest.
De volwassen dochter Maria Adriana 
vertrekt na de veilingen, op 28 augustus, 
naar Jutphaas. Een jaar later, op 1 decem
ber 1864, trouwt ze daar, 27 jaar oud met 
Dirk Hendrik Teljer, 25 jaar.. Dit is de 
jongste zoon van de Jutphase arts en dus 
haar volle neef Hij is ook voogd van de 
beide minderjarige zonen van apotheker 
Teljer. Dirk Hendrik wordt predikant, o.a. 
van de Hervormde gemeenten te Axel 
en Hellevoetsluis (1873-1874 en voor de 
tweede keer van 1878 tot zijn emeritaat 
in 1908)''“*. Ze krijgen 7 kinderen, die 
geboren worden in o.a. Hellevoetsluis, 
Axel, Jutphaas en Nieuwpoort. Alleen het 
oudste en jongste meisje blijven in leven 
en trouwen later. De andere kinderen 
overlijden in de eerste levensjaren.

Dominee D.HJeljer, 
de jongste zoon 

van de dokter en 
echtgenoot van zijn 
nicht Maria Adriana 
Teljer, de dochter van 

de apotheker. (Coll. 
Centraal Bureau voor 
Genealogie, Fotocol

lectie Veenhuijzen)

De andere zoon van dokter G.J.Teljer had 
zich na zijn studies, die hij cum laude af
rondde, in Vreeswijk gevestigd als genees
kundige. Deze Adrianus Henricus Teljer 
is twee keer getrouwd. Zijn eerste vrouw, 
S.M. Cramer, overleed al op 28-jarige leef
tijd. Na enkele jaren hertrouwde hij met 
S. Nout. Het Vreeswijkse gezin Teljer telde 
in totaal zestien kinderen, waarvan acht al 
vóór het vierde levensjaar zijn overleden. 
A.H.Teljer praktiseerde in Vreeswijk als 
genees- heel- en verloskundige van 1856 
tot 1884. Tot in de 20ste eeuw zijn telgen 
van de familie Teljer werkzaam als arts, 
onder andere in Vreeswijk en Jutphaas.
Er was ook een Teljer scheepsarts, op de 
Willem Barentz.

Op 1 januari 1876 kreeg dokter G.J. Teljer 
op 76-jarige leeftijd eervol ontslag als 
gemeentelijk genees-, heel- en verloskun
dige. In 1880 overleed hij in Jutphaas, 
waar hij werd begraven in het nog altijd 
bestaande familiegraf op de begraafplaats 
aan het Kerkveld. De jongste zoon. Dirk 
Hendrik Teljer, maakt bij het overlijden 
van zijn vader een gedicht van bijna 40 
regels en droeg dit voor tijdens de begrafe
nisplechtigheid op 13 augustus 1880. 
....Treur, treur, Jutphaas een burger is 
ontvallen. Een man, groot van talent, 
vernuftig, helder brein.
En Den dank van schaamlen en van rijken, 
leeft voort in veler hart..............

Erfdeel
Het erfdeel van elk van de kinderen van 
de Jutphase geneesheer was 4.324 gulden 
en 27'*'' cent. De jongste, dominee Dirk 
Hendrik Teljer, die met het Loenense 
nichtje is getrouwd, kreeg bovendien twee 
portretten in olieverf van zijn ouders.

De zonen van de Loenense apotheker 
Teljer waren er in 1863 financieel minder 
goed af gekomen met hun nalatenschap. 
Hun vader had het kapitaal in beheer dat
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de minderjarige kinderen van hun moe
ders hadden geërfd. Bij het schatten van 
de boedel werden echter diverse papieren 
gevonden, waaruit bleek dat Teljer hypo
theken en ander schulden had. De uitein
delijke afhandeling van de nalatenschap 
is nog niet gevonden in de archieven. 
Wellicht wordt daarover meer duidelijk 
in deel 3 van deze reeks in een volgende 
Vechtkroniek. De twee oudste kinderen in 
het apothekersgezin, stiefdochter Johanna 
de Kruijff en Maria Adriana Teljer hadden 
wel al het erfdeel van hun moeder Maria 
Hendrina van der Linden gekregen, dat 
tot hun meerderjarigheid door Teljer werd 
beheerd. De financiën van de apothe
ker stonden er bij zijn overlijden echter 
dusdanig slecht voor, dat er voor de drie 
jongens weinig overbleef.

NOTEN
1) ZieVechtkroniek41, mei 2014.
2) Benaming voorzekere personen die bij sommige dienstvakken 

(posterijen, beiastingen enz.) boven heteigeniijkegetai van 
ambtenaren, de eigenlijke formatie, werkzaam gesteld zijn om 
zich gedurende een bepaalden tijd in den dienst te bekwamen, 
en die daarna, alszij aan de gestelde eischen voldoen, een 
aanstelling als ambtenaar ontvangen. Bron GTB, Geïntegreerde 
Taal Bank.

3) RHCVechtenVenentoegang99inv965 1849-1871 en905 
1862-1863.

4) Deze arts woonde in Kerkzigt, Dorpsstaat 62.
5) Dokter Teljer woonde aan het Nedereind 29 in Jutphaas.
6) Nazaten van de Loenense schout Abraham van Dorssen (zie 

Vechtkroniek november 2012) kwamen via Amersfoort in 
Jutphaas terecht, waar ze ook tot de bezittende klasse behoorden: 
fabrikanten en een burgemeester.

7) Alruin is tegenwoordig bekend uit de films van Harry Potter. 
Mandragora officinarum is een overblijvende plant uit de 
nachtschadefamilie. De soortaanduiding officinarum betekent 
dat de plant tijdens haar naamgeving op lijsten van planten met 
geneeskrachtige eigenschappen voorkwam. De plant wordt nu 
niet meer als zodanig gebruikt. Dealruinwortel bevat giftige 
alkaloiden. De plant werd vroeger als narcoticum en pijnstiller, 
en deels ook als hallucinogeen middel gebruikt, onder meer in 
heksenzalf. Doordat de wortel van de alruin veel vertakkingen 
heeft, vertoont die met een beetje fantasie vaak gelijkenis met 
een menselijk lichaam. Door deze gelijkenis geloofde men in de 
middeleeuwen (volgens de signatuurleer) dat de wortel boven
natuurlijke macht had over de menselijke geest en het lichaam.

8) Jutphaas vormt samen met Vreeswijk het huidige Nieuwegein.
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9) Voorl901 wasmenpasvanaf23jaarmeerderjarig.
10) Mr. Cornelis Govert de Balbian van Doorn (1809-1888), kanton

rechter te Utrecht, lid van de gemeenteraad aldaar.
11) Kadastraal bekend als A 345 en 346.
12) Teljerkochtditpand in 1841 vanJan La House, daarvoorwashet 

eigendom van Roelof Diepgrond.
13) Een uitgang is een grondrente in geld of natura die door de 

gebruiker van de grond jaarlijks op een vaste tijd en plaats moest 
worden geleverd.Te vergelijken met erfpacht

14) Dit raam zat'ter hoogte van 25 palmen! Dat is ca 2.50 m.
15) ZieVechtkroniek26, mei 2007.
16) Was toentertijd gebruikelijke aanduiding voor joodse Nederlan

ders.
17) Bladzij 1398 van de bevolkingsregister over de periode 1862-

1883 van de gemeente Oldebroek. Streekarchivariaat Noord-West 
Veluwe.

18) Een huwelijk tussen neef en nicht is zowel in Nederland als in 
België toegestaan. Alleen trouwen met een broer of zus is in 
Nederland verboden, tenzij dit een broer of zus door adoptie is.

19) Arie Jan Stasse, Uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente 
te Hellevoetsluis, Hellevoetsluis, 1992.

In Loenen waren ook 
patentmiddeknte 
koop. Patentmiddelen 
waren in de 19e en 
de eerste helft van de 
20e eeuw commerci
ële geneesmiddelen op 
basis van zorgvuldig 
geheimgehouden 
recepten, die met veel 
reclame werden aan- 
geprezen. Ze beloofden 
spectaculaire resultaten 
op velerlei gebied 
Sommige van deze 
middelen waren door 
de Ingrediënten echter 
ronduitgevaarlijk.



In de winter van 1794 bivakkeerde één 
van de vele Hollandse legereenheden op 
Fort Nieuwersluis: het tweede regiment 
Oranje-Nassau. Er huisden soldaten in 
het fort zelf, maar het waren er zoveel dat 
ze ook in de huizen en stallen van de dor
pelingen sliepen. Waarom was dat? Wie 
was er verantwoordelijk voor de wanorde 
op het fort en in de dorpen? En hoe 
doorstonden de dorpelingen van Loenen 
en Nieuwersluis die militaire invasie in 
hun kleine kernen?

Oorlog met Frankrijk
De grote inkwartiering in Loenen en 
Nieuwersluis had een reden die een ruim 
jaar eerder was begonnen. Op 1 febru
ari 1793 had het Franse parlement (de 
Nationale Conventie) de oorlog verklaard 
aan onze Republiek der Zeven Verenigde 
Provinciën. Of liever: aan onze Stadhouder 
Willem V. Na de Franse revolutie van 1789 
was de Conventie zover dat het “vrijheid, 
gelijkheid, broederschap” geëxporteerd 
moest worden. De alleenheersers van Eu
ropa, inclusief onze stadhouder, moesten 
verjaagd worden en hun volken “bevrijd”. 
In 1793 ondernam de Franse generaal 
Dumouriez een valse start; hij veroverde 
de Oostenrijkse Nederlanden en trok op 
tot aan Breda. Maar kort daarna brak er 
onrust uit in het Franse leger en parlement. 
In de zomer van dat jaar waren de Franse 
veroveraars weer teruggedreven binnen de 
eigen grenzen?verslagen door een coalitie 
van Britten, Hollanders, Oostenrijkers en 
Pruisen. Maar in 1794 kwamen de Fransen 
terug. En met meer succes. Keer op keer 
werden de legers van de coalitie verslagen

en in juli 1794 trokken de Britten en Hol
landers zich terug binnen onze grenzen. 
Via Brabant trokken de Britten zich terug 
naar Gelderland en de eigen Staatse legers 
naar Holland. Aan het einde van de herfst 
lag het belangrijkste front aan de Maas.
De Fransen voerden de revolutie door in 
de Brabantse steden en dorpen en instal
leerden daar nieuwe besturen. De Brit
ten en Hollanders waren gelegerd aan de 
overkant, tussen de grote rivieren.

Inkwartiering
Maar niet alle Staatse legers lagen tussen 
de Maas en andere grote rivieren. Elke dag 
waren er (delen van) regimenten op pad. 
Met de dagelijkse marsorders werden de 
verschillende eenheden van het Staatse 
leger kriskras door alle gewesten gestuurd. 
Op dat moment verbleef op het Fort 
Nieuwersluis een deel van het regiment 
Van Brakel en waarschijnlijk nog van 
het regiment Markgrave van Baden. De 
burgers bij Fort Nieuwersluis waren zulke 
eenheden op het fort wel gewend: op 
gezette tijden marcheerde de ene compag
nie de poort uit en de andere er weer in. 
Maar in deze maanden was de militaire 
activiteit veel groter dan normaal. Hoewel 
de belangrijkste gevechten voor deze win
ter achter de rug leken, bleef de dreiging 
groot. Holland, Utrecht en Gelderland 
werden alleen door de grote rivieren 
gescheiden van de revolutionaire legers. 
Daarom verbleven in Utrecht en Gelder
land behalve de eigen Staatse troepen ook 
tientallen Britse en Duitse eenheden, die 
meevochten in deze zogenaamde coalitie- 
oorlog tegen de Fransen.
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Op 17 november 1794 ontvingen verschil
lende eenheden van het tweede regiment 
Oranje Nassau opdracht om naar Fort 
Nieuwersluis te marcheren. En daarmee 
werd de nieuwe commandant van het Fort 
Nieuwersluis hun luitenant-kolonel Jan 
Festus van Breugel. Tweede commandant 
was majoor Lehmann. Omdat zij vermeld 
werden, weten we precies welke eenheden 
in deze laatste maanden van 1794 op het 
fort bivakkeerden: de derde en vierde 
compagnie van het eerste bataljon, tweede 
regiment Oranje Nassau. Het provincie
bestuur, de Staten van Utrecht, had eerder 
veel problemen ondervonden met de 
inkwartiering. Er waren veel legereenhe
den die hun eigen onderdak zochten in de 
provincie. Bij de komst van het regiment 
Van Brakel op Fort Nieuwersluis, enkele 
maanden eerder, hadden de Staten van 
Utrecht nog aan de gerechten van Loenen 
en Nieuwersluis gevraagd het snel te 
melden als het regiment weer vertrok. Van 
de komst van twee compagnieën Oranje 
Nassau waren de Staten echter helemaal 
op de hoogte. Aan de schouten schreven 
ze dat ze moesten rekenen op 200 tot 
300 mannen. Als die niet allemaal in de 
barakken op het fort pasten, moesten de 
schouten de manschappen in de dorpen 
inkwartieren. Op 3 december bleken 
de resterende soldaten echter alleen in 
Utrechts Loenen te bivakkeren, terwijl de 
afspraak met Holland was dat in de grens
streken de last verdeeld zou worden. De 
schout van Stichts Loenen kreeg dan ook 
opdracht met die van Hollands Loenen te 
overleggen over een gelijke verdeling van 
de manschappen.

Groter beroep op de dorpelingen
In december moesten ook andere 
compagnieën van het regiment op Fort 
Nieuwersluis worden gehuisvest. Veel 
vrouwen en kinderen van officieren en 
onderofficieren trokken in deze tijd met 
de compagnieën mee en moesten ook on

derdak krijgen, op het fort of bij dichtbij- 
wonende burgers. Men besloot een extra 
loods te bouwen voor 200 mannen. Als 
de loods niet groot genoeg kon worden, 
moesten meer manschappen, 12 officieren 
en 54 losse burgers maar bij de dorpelin
gen worden ondergebracht.

Het werd kouder en kouder in deze 
decembermaand. Zowel het fort als het 
dorp was vol met soldaten. Een uiterste 
mogelijkheid voor de commandanten was 
het vorderen van de herberg van Nieu
wersluis als onderdak voor de manschap
pen. Met herbergier Sanderson hadden 
ze toch al contact, als plaatsvervangend 
schout en secretaris van het gerecht. Op 
16 december meldde Sanderson dat in zijn 
eigen huis en stal zeven officieren en vier 
paarden huisden, die allemaal een behoor
lijke kamer, vuur en licht eisten. Dat kon 
hij ze onmogelijk bieden als hij ook nog 
zijn herberg draaiende moest houden. De 
Staten van Utrecht hadden oog voor het 
leed van de dorpelingen en verboden Van 
Breugel nog langer officieren bij burgers 
onder te brengen. Zij moesten zelf maar 
een onderkomen regelen.
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De incompetente Van Bruegel
Het geschuif met onderdak en manschap
pen bleef voortduren. Op 20 december 
1794, toen de gemiddelde dagtemperatuur 
-3 graden is, meldde Van Breugel aan de 
Staten van Utrecht dat 40 mannen van zijn 
regiment geen onderdak en geen warm 
eten hadden. De Staten van Utrecht gaven 
onmiddellijk opdracht aan de comman
dant, de schout en het gerecht om de man
nen ergens binnenshuis een plek te geven. 
Als er geen plaats was in het dorp, dan 
moesten ze die die maar elders vinden! 
Maar zowel de commandant als secretaris 
Sanderson waren niet zo doortastend. Op 
zaterdagavond spraken beide heren met 
elkaar na de order van de Staten. En pas 
op maandagmorgen meldde Sanderson 
bij Van Breugel dat er wel twee loodsen 
leeggeruimd konden worden. Van Breugel 
zelf schreef nota bene aan de Staten dat 
het leegruimen niet gemakkelijk zou zijn 
met deze vorst.
De reden voor die luiheid bij de secretaris 
is goed te verklaren. Al maanden leed de 
bevolking onder de militairen en de oor
log die vreselijk veel geld kostte. Hoewel 
niet iedereen de Fransen wilde binnenha
len, was eigenlijk wel iedereen de soldaten 
zat. Sanderson zou dus zeker niet het vuur 
uit de sloffen lopen voor een ofScier met 
veel teveel soldaten in het dorp. Comman
dant Van Bruegel was een ander verhaal;

hij was een puur Oranjegezinde officier. 
Waarom hij zich niet harder inspande 
voor zijn manschappen of meer gezag 
eiste in de dorpen is onduidelijk. Wel
licht was hij één van de vele incompetente 
officieren, die zijn rang te danken had aan 
zijn naam en familierelaties. En zijn staat 
van dienst was niet zo best. Hij behoorde 
tot de officieren die onder generaal Van 
Bijlandt in 1793 Breda zonder slag of stoot 
hadden overgegeven aan de Fransen... 
Gelukkig voor iedereen duurde dit deba
cle niet veel langer meer. Op 26 december 
1794 marcheerden de soldaten van de 
twee compagnieën Oranje Nassau de 
poort uit. Ze werden vervangen door het 
regiment Bosc de La Calmotte. Com
mandant Van Breugel had nog 20 wagens 
proberen te regelen om zijn bagage en 30 
zieken op te vervoeren. De schouten rea
geerden echter niet op zijn brieven. Toen 
hij zelf naar Loenen reisde, gaf men hem 
een schriftelijke weigering en in de andere 
dorpen kon hij maar een paar wagens 
krijgen. Met zijn manschappen vertrok 
Van Breugel naar Utrecht, om te worden 
ingezet bij de verdediging van de Grebbe- 
linie. Op 15 januari 1795 capituleerde de 
provincie Utrecht echter en marcheerden 
de Fransen over de bevroren rivier de Lek 
de provincie in. Rond 18 januari bezetten 
ze de Grebbelinie. Wellicht vluchtte Van 
Breugel en zijn compagnie naar Holland 
of het noorden. Zo niet, dan wachtte hen 
op de Grebbelinie slechts een snelle ont
wapening door de Fransen. Er werd daar 
geen schot gelost.
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IN MEMORIAM KEES DE KRUIJTER

Het kwam als een zware schok dat in de 
nacht van zondag 28 op maandag 29 sep
tember j.1. Kees de Kruijter is overleden. 
Ruim drie weken eerder hadden wij nog 
een uiterst genoeglijke en nuttige redac
tievergadering. Artikelen aannemen voor 
het volgende nummer wilde hij niet, want 
hij wist nog niet wat de uitslag zou worden 
van zijn laatste scan en was wel vermoeid. 
Dat hij desondanks zo’n korte tijd later 
er niet meer zou zijn konden wij niet be
vroeden. Kees was 20 jaar geleden, samen 
met Fenna Brouwer (streekarchivarus), 
initiatiefnemer van de HKGL. Al schrij
vend aan zijn boek over de Gereformeerde 
Kerk in Loenen verbaasde hij zich erover 
dat Loenen geen eigen historische kring 
had. Hij organiseerde een bijeenkomst 
met historisch betrokkenen, waarna het 
initiatief werd verder gedragen door een 
nieuw opgericht bestuur. Kees nam zitting 
in de redactie van het nieuw op te richten 
tijdschrift.

Archiefonderzoek en schrijven zat hem 
in het bloed. Kerkgeschiedenis had zijn 
grote interesse. Zijn werk als archivaris 
en als ambtelijk secretaris van de generale 
synode van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland paste dan ook naadloos bij 
hem, net als zijn archiefwerkzaamheden 
bij diverse archieven na zijn pensione
ring. Zijn vele onderzoeken resulteerden 
in diverse boeken en talloze artikelen in 
de Vechtkroniek. Helder, intelligent en 
leesbaar geschreven, boeiend en vaak van 
grote historische waarde. Hij gaf overzich
ten van de geschiedenis van de gemeen
tegrenzen van de v.m. gemeente Loenen, 
van de heren en vrouwen van Kronenburg 
en van regionale kerkgeschiedenis, om 
maar een paar onderwerpen te noemen.

Als mens was Kees aimabel, geïnteres
seerd, bescheiden, geestig en betrokken. 
Als redactielid was hij van onschatbare 
waarde. Niet alleen door zijn eigen bij
dragen en initiatieven, maar ook door 
zijn bewerkingen van talloze artikelen en 
interviews en zijn intensieve bemoeienis 
in de concrete totstandkoming van ieder 
tijdschrift. Wij zullen Kees missen en kij
ken in stille dankbaarheid terug op 20 jaar 
vriendschap en samenwerking.

Juliette Jonker-Duynstee
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‘Tuinieren als werk en als hobby’
INTERVIEW MET JAN JANSEN

Riek Arink en Hilde de Haan

Jan Jansen. 
Foto20W.

Samen met zijn broer Gijs heeft Jan 
Jansen in 1962 de kwekerij ‘Multiflora’ 
in Oud Over overgenomen van zijn 
vader Gerrit Jansen. Tot 1989 waren zij 
eigenaar van het bedrijf. Riek Arink en 
Hilde de Haan, leden van de interview- 
werkgroep van de Historische Kring, 
spraken op 2 juni 2010 met Jan Jansen 
over het ontstaan van de kwekerij en over 
zijn leven en werk als kweker in Loenen 
aan de Vecht.

Buitenplaats 'Vegtiust'
De kwekerij van de familie Jansen was ge
vestigd in het park/bos van de buitenplaats 
‘Vegtiust’ (huidig adres Oud Over 3), die 
eind zeventiende of begin achttiende eeuw 
is ontstaan. Het blokvormige herenhuis, 
dat zich dicht aan de oever van de Vecht 
bevindt, is vermoedelijk gebouwd in het 
begin van de achttiende eeuw. Het gebouw

met bijbehorend terrein kwam in de 
negentiende eeuw in bezit van de familie 
Van Reenen. Mr. Johannes Willem van 
Reenen (1791-1852), lid van Provinciale 
Staten van Utrecht en eigenaar vanaf 1827, 
bracht de terreinen van vier naast elkaar 
gelegen buitens samen: Bijdorp, Vegtiust, 
Schoonoord (of Geestevecht) en Lang- 
gewenst (of Vecht en Dijk). Vervolgens liet 
hij Schoonoord en Langgewenst afbreken 
en liet er een park aanleggen. Na zijn 
overlijden bleef zijn weduwe Catharina 
Geertruij van Appel tot haar dood in 1864 
in het huis wonen. Het landgoed kwam 
vervolgens in handen van hun zoon Ger- 
lach Cornelis Johannes van Reenen (1847- 
1901). Voor het onderhoud van het park 
waren in die tijd een hoofdtuinbaas en 
acht man personeel in dienst. Gerlach van 
Reenen en zijn vrouw Berber Johanna Pe- 
troneUa Maria Schoon (1849-1915) lieten 
in het park een grafkelder bouwen, waarin 
zij beiden zijn bijgezet. Hun kleinzoon 
Jacobus Hendricus Cornelis van Reenen 
(geb. 1882) verkocht ‘Vegtiust’ in 1920 aan 
Dr. Wouter Holleman. In 1925 kochten de 
houthandelaren Jacob de Kivit, Thomas en 
Wijnand de Rijk de buitenplaats vanwege 
het parkbos. Zij lieten namelijk bomen 
omzagen voor gebruik in de eigen hout
handel.*’ De houthandelaren verkochten 
het buiten in 1928 aan architect Petrus 
Johannes Houtzagers, die er paarden hield 
en in het bezit was van een fraaie collectie 
rijtuigen. Deze nieuwe eigenaar woonde er 
tot zijn overlijden in 1944.^’ Spoedig na de 
komst van Houtzagers, in 1929, ontstond 
in het park de kwekerij ‘Multiflora’ van de 
familie Jansen.
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Familie Jansen
Hoe kwam de familie Jansen op het 
terrein van ‘Vegtlust’? Jan Jansen: “Mijn 
vader was tuinbaas op buitenplaats ‘De 
Oorsprong’ in Oosterbeek en ging daarna 
werken op een kwekerij in Driebergen.
Na een jaar las hij een advertentie dat er 
kassen te huur waren op de buitenplaats 
‘Vegtlust’ in de buurtschap Oud Over te 
Oud-Loosdrecht van de heer P.J. Houtza
gers.^* Het herenhuis werd door Houtza
gers bewoond en daarvoor door de familie 
Van Reenen. Dit was een familie van 
stand, waar ondergeschikten veel ontzag 
voor hadden. Lange tijd na hun overlij
den wisten oudere bewoners van Oud 
Over zich de tijd van het echtpaar Van 
Reenen/Schoon nog goed te herinneren. 
Als personeelsleden voorbij het herenhuis 
kwamen, namen zij altijd hun pet of hoed 
af, ook al zat er niemand voor het raam! 
Later veranderde dat. De heer van Reenen 
is in 1901 overleden en mevrouw in 1915. 
Zij zijn bijgezet in de grafkelder in het bos. 
Hun kleinzoon verkocht de buitenplaats 
in 1920. In 1953 verkochten de erven 
Houtzagers het buiten aan mr. Stepha- 
nus Werenfridius van der Meer, minister 
van Justitie der Nederlandse Antillen te

Het huis B24 in 
Oud-Loosdreeht (clrcQ 
1940). Voor het huis 
staan de kinderen 
Kasperen Truida.

Curasao. Vanaf 1956 kwam Vegtlust ach
tereenvolgens in handen van de schrijfma- 
chinefabriek van Emile Hendrik Klaassens 
en het Jongensinternaat ‘Trial and Error’ 
van Jaap Schram.^* In 1978 kocht aanne
mersbedrijf Van Kooten het herenhuis en 
verbouwde het tot zes appartementen, die 
vanaf 1981 werden verkocht aan particu
lieren.”
Jan Jansen vervolgt: “Per 1 maart 1929 
huurde mijn vader (bloemist van beroep 
en voordien wonende Hoofdweg 92 te 
Driebergen) de door Houtzagers in de 
advertentie aangeboden broeikassen. 
Volgens het huurcontract had de grond 
waarop de kassen stonden een opper
vlakte van 4623 m2 en bedroeg de huur 
800 gulden per jaar, te betalen in vier ter
mijnen van 200 gulden.” De interviewer: 
“Konden uw ouders dit grote bedrag wel 
opbrengen?” Jansen: “Onze ouders leefden 
zeer eenvoudig, ieder dubbeltje werd 
omgedraaid! Het werd aanvankelijk een 
mager bestaan, want alles moest van de 
grond af worden opgebouwd. Vader was 
positief over de mogelijkheden, hij had er 
alle vertrouwen in dat het bedrijf zou kun
nen groeien. Hij noemde het ‘Multiflora’ 
(hetgeen betekent: veel bloemen). Ik ben
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Het gezin Jansen 
omstreeks 1941 Zit

tend: vader en moeder 
Jansen, staand achter 

vJn.r. Kasper, Mie en 
Qijs, staand voor: 

JanenTruida.

het vijfde kind uit een gezin van acht kin
deren (vier jongens en vier meisjes). Hier 
volgen ze in volgorde van hun geboorte: 
Alie (geboren 1 januari 1929), Gijs (gebo
ren 31 maart 1930, overleden 1 augustus 
2008), Kasper (geboren 5 maart 1932), 
Truida (geboren 18 december 1934), Jan 
(1936), Gerrie (1938-1939), Gert (geboren 
24 maart 1944, overleden 15 juni 2004) en 
Klara (geboren 21 april 1946, overleden 
1 oktober 1995). Gerrie is jong overleden 
aan een hartafwijking.
Ik ben geboren op 28 september 1936 op 
het toenmalige adres wijk B nummer 24 te 
Loosdrecht. Vroeger behoorden de buurt
schappen Oud Over en Mijnden tot de 
gemeente Loosdrecht. Per 1 januari 1952 
gingen de beide buurtschappen over naar 
de gemeente Loenen en werd ons adres 
gewijzigd in Oud Over 2. We kregen een 
nieuw woonadres, terwijl we in hetzelfde 
huis bleven wonen.
Mijn ouders waren: Gerrit Jansen, geboren 
op 4 januari 1899 in Putten en overle
den op 2 augustus 1984 en Klaasje Bos, 
geboren op 11 november 1901, eveneens 
in Putten en overleden op 10 mei 1978. Ik 
ben in 1959 getrouwd met Netty Ridder- 
bosch, geboren 2 februari 1934 te Utrecht.

Wij woonden aanvankelijk in bij mijn ou
ders op Oud-Over 2, later woonden we op 
het adres Oud-Over 114, daarna 32 jaar in 
de Koningin Julianaweg en nu op de Wes- 
terklip 37. We kregen drie kinderen, twee 
jongens en een meisje. Inmiddels hebben 
wij vier kleinkinderen.”

School-en beroepsopleiding
“Ik ben op de Christelijke Lagere School 
in de Dorpsstraat in Loenen geweest bij 
meester Van Schie. In Oud-Over was een 
openbare school. In de buurtschap werd 
soms ook kermis gehouden. Vader moest 
niets van die wereldse dingen hebben. Er 
stond een muur als scheiding tussen de 
kwekerij en die kermis, dus klommen wij 
op die muur om te kijken hoe zo’n feest 
werd gevierd, natuurlijk met verbaasde 
en soms ook wel jaloerse blikken. Onze 
buren waren het rooms-katholieke gezin 
Grim, de kinderen gingen naar de RK- 
school aan de Kerklaan. Daar speelden we 
niet mee. In die tijd leefden we nog in een 
verzuild land: protestanten en rooms
katholieken gingen nauwelijks met elkaar 
om. Daardoor hadden wij geen speel
kameraadjes in de buurt. Trouwens, na 
schooltijd moesten we toch op de kwekerij
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helpen. Soms mochten er schoolvriendjes 
in het bos naast ons huis komen spelen.
Na de Lagere School ging ik naar de Mid
delbare Tuinbouwschool in Utrecht en 
behaalde ik mijn middenstandsdiploma. 
Uit de Militaire Dienst gekomen, heb ik 
nog een vakopleiding voor de bloemiste
rij gevolgd in Utrecht en Den Haag, o.a. 
Bloemsierkunst en Interieur-beplanting.” 
Was dit wel je eigen keuze? “Jazeker, het 
had mijn interesse en ik deed het met 
plezier.”

Interviewer: “Heb je nog herinneringen 
aan de Tweede Wereldoorlog?” Jansen: “Ik 
was nog te jong, heb het dus allemaal niet 
bewust meegemaakt. Vaag herinner ik mij 
razzia’s en onderduikers. Vader was geluk
kig altijd thuis.” Vraag: “Hadden jullie in 
die tijd voldoende eten?” Jansen: “Nu je het 
vraagt, mijn oudste zuster en broers (ook 
nog jong) gingen op de fiets (met harde 
rubberbanden) eten halen bij de familie in 
Putten. Het rantsoen van de bonkaarten 
was net genoeg voor de jongste kinderen. 
Ook weet ik nog dat wij in 1945 één nacht 
naar Heiloo zijn geëvacueerd. De Duitsers 
wilden de Vecht laten overstromen (inun
datie), maar dat is toen niet doorgegaan. 
Militaire dienst
“Heb jij vadertje staat gediend?” Ant
woord: “Jazeker, ik heb achttien maanden 
gediend bij de Technische Dienst in Maas
tricht, Utrecht en Stroe/Nieuw-Millingen 
als soldaat 1ste klas. Dit legeronderdeel 
zorgde in die tijd voor de onderdelen van 
het rijdend materieel. Ik vond de militaire 
dienst eerst verschrikkelijk, na drie dagen 
moest ik al ‘op het matje’ komen. Ik kreeg 
het volgende te horen: ‘Je luistert niet en 
doet wat je zelf wilt, je hebt zeker nooit bij 
een baas gewerkt?’ Ook heb ik eens voor 
straf drie nachten ‘achter de wacht’ moe
ten slapen, dat was in een cel achter het 
lokaal van de wachtcommandant, omdat 
ik tijdens mijn reserve wachtlopen in slaap

was gevallen. Toch ben ik nooit voor straf 
in Nieuwersluis geweest, in die tijd was 
de kazerne in Nieuwersluis de gevangenis 
voor zwaargestrafte militairen.”

Kwekerij
“In 1957 na mijn diensttijd ben ik weer 
op de kwekerij gaan werken met Vader en 
broer Gijs.
We kweekten hoofdzakelijk kamer- en 
perkplanten voor de veiling in Aalsmeer. 
Later kweekten we alleen azalea’s voor de 
veiling en voor de particuliere verkoop. In 
1962 hebben Gijs en ik de zaak overge
nomen en werd ‘Multifiora’ voortgezet 
als zelfbedieningskwekerij. Het bloemen 
assortiment werd uitgebreid en de kweek 
van azalea’s werd stopgezet.
In de wintermaanden was het moeilijk om 
met twee gezinnen en onze ouders van de 
zaak te leven. Daarom moesten we ook in 
die maanden bij anderen gaan werken. Ik 
hielp bakker Vermolen bij het uitventen 
van brood, was chauffeur bij Roel Mur, 
hielp met monsters nemen bij een melk
veebedrijf In de zomermaanden werkte 
ik ook nog wel eens in de hooibouw bij 
boeren. De verdiensten van het werk bij 
anderen moesten natuurlijk geïnvesteerd 
worden in de zaak. Ook verzorgden wij 
het tuinonderhoud bij particulieren. Ik 
herinner mij nog dat Gijs en ik samen 
werkten bij een eigenaar van een buiten
plaats, die in zijn tuin een perzikboom

Hetzelfde huls circa 
1952, dan met het 
nieuwe adres Oud 
Over 2 te benen aan 
de Vecht
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Het volledige gezin in 
1953. Staond achter: 

Jan, Truida, Kasper, 
Alle en Gijs; daarvoor 

vader, Gert, Klara en 
moeder.

Gijs en Jan in de 
bloemenkas in 1980.

had. Er lag één perzik op de grond. Die at 
ik lekker op, waarop Gijs zei: er hangen 
er vier in de boom en de eigenaar heeft ze 
vast en zeker geteld, dat had je niet moe
ten doen’. Gijs kocht in ‘t dorp een perzik 
en legde hem onder de boom. Zijn hart 
was gerust!”
“In de jaren tachtig werd het steeds moei- 
lijker om de zaak rendabel te houden, 
vooral door de opkomst van tuincentra. 
In 1989 moesten we besluiten de zaak te 
verkopen aan aannemer Verwoerd. Zo

konden wij de zaak sluiten zonder fail
lissement. De leus ‘koopt elders niet wat 
koenen U biedt’ bleek een loze kreet te 
zijn geworden. Wij waren wel verzekerd, 
maar hadden geen pensioen. Het was onze 
bedoeling in de jaren voor de verkoop een 
pensioentje op te bouwen, maar dat is niet 
gelukt. ‘Die vlieger ging dus niet op’. De 
kwekerij heeft 60 jaar bestaan, waarvan 
Gijs en ik dus van 1962-1989 zaken heb
ben gedaan.”
“Vanaf 1989 heb ik bij het VU-ziekenhuis 
in Amsterdam gewerkt: vier dagen per 
week heb ik alle planten- en bloembakken 
in het gebouw verzorgd, alles hydrocul
tuur. Toen ik daar begon, waren er 40 
bakken en toen ik wegging ruim 900! Ik 
heb daar met veel plezier gewerkt, soms 
kwam ik haast met mijn kruiwagen tot in 
de operatiekamer. Op den duur moest het 
ziekenhuis bezuinigen, gelukkig na mijn 
tijd (na 2001). Men ging gebruik maken 
van veel kunstbloemen en -planten.”

Het bos van Vegtiust
“Zoals eerder gemeld behoorde het 
parkbos bij buitenplaats ‘Vegtiust’. Wij 
woonden vroeger schuin tegenover het 
herenhuis. In het bos waren open plekken, 
die als weiland dienden. In het bos stond
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de Oranjerie van ‘Vegtlust’ en er was ook 
een vijver. Wij speelden vaak bij die vijver 
en in het aardbeien-, bessen- en kersen
laantje. Walnoten, hazelnoten en beuken- 
nootjes waren ook ‘kossie’ voor ons. Ook 
speelden wij rond de grafkelder van de 
familie Van Reenen. Ooit stonden er drie 
bunkers (kazematten) uit de Tweede We
reldoorlog, die in het bos waren gebouwd 
voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Ik heb ze zien bouwen, er werden lorries 
met zand gebracht en zondagsmiddags, 
als vader en moeder sliepen gingen wij op
die lorries spelen....foei....dat was toch ‘uit
den boze’. Later gingen wij in die donkere 
bunkers door de gaten kijken (zijn later 
dicht gemetseld). In de jaren vijftig is een 
bunker opgeblazen, diegene waar een sta
len koepel op stond (met een kanon erin). 
De andere twee staan er nog.
Het bos is gedeeltelijk en beperkt toegan
kelijk voor belangstellenden.”

Verenigings- en kerkelijk leven in 
Loenen
Jansen: “Laat ik met de kerk beginnen. 
Thuis waren wij Nederlands Hervormd 
op gereformeerde grondslag. Vader en 
moeder kwamen immers van de Veluwe. 
Vader zat ook vaak in de kerkenraad. We 
gingen ’s zondags tweemaal naar de kerk, 
ik volgde de catechisatie en was lid van de 
knapen- en de jongelingsvereniging. Ik 
heb alles doorlopen het ging automatisch! 
Van de knapenvereniging bij de heer N. 
Randeraad herinner ik mij nog iets leuks. 
Randeraad vertelde over de vrienden van 
Daniël aan het Babylonische hof, die in de 
vurige oven terecht kwamen. Zij hadden 
moeilijke namen Sadrach, Mesach en 
Abednego, voor ons niet te onthouden. In 
de volksmond werd ook wel het volgende 
‘ezels-bruggetje’ gebruikt: ‘zaadzak, meel
zak en Albert één-oog’. Nu ga ik niet meer 
naar de kerk, maar ik ben nog wel gelovig; 
dat raak je nooit meer kwijt.”
“Ik was volop betrokken bij het vereni

gingsleven, zoals bij de Oranjevereniging, 
waarvan de bestuursleden vooral Konin
ginnedag en de herdenkingen van 4 en 5 
mei organiseerden. Ook was ik betrok
ken bij het waterschap, polderbestuur, 
woningbouwvereniging. Actie Dakgoot 
voor de kerk, enz., maar.....vooral bij de 
Vrijwillige Brandweer. Ik ben er 32 jaar 
aan verbonden geweest en heb ik er met 
veel ambitie bij gewerkt. Ook heb ik 
veel nare dingen meegemaakt, denk aan 
ongevallen in het verkeer, op het spoor, 
bij woonboten, maar vooral natuurlijk 
bij branden en duiken. Bij alle feesten en 
partijen is de Brandweer betrokken i.v.m. 
veiligheid. Toen ik 55 jaar was moest ik er 
uit, nu is dat op 60-jarige leeftijd. Ook bij 
het VU-ziekenhuis in Amsterdam was ik 
bij de vrijwillige brandweer.

Interviewer: “Was er voor jullie ook 
slachtofferhulp?" Nee, dat bestond in die 
tijd nog niet. Je moest het thuis maar 
vertellen/afreageren, mijn vrouw Netty 
heeft een verpleegsters-opleiding en in het 
dorp is zij bij de EHBO, dus kon ik mijn 
tekst wel kwijt bij haar en tevens in de 
brandweerkazerne bij de kameraden. In 
mijn tijd was de eerste brandweerkazerne 
waar nu restaurant ‘de Koetsier’ is aan de

De duikersploeg van 
de brandweer: staand 
v.l.n.r: Gerard de Vries, 
HenkAalders, Bram 
Schoe en Jan Jansen; 
daarvoor: 
AgeHellIngwerfen 
Marcel van Vliet.
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Burgemeester ML 
Boevée reikt Jon in 

1992 een koninklijke 
onderscheiding uit.

Straatweg. Later aan de Molendijk in de 
gemeenteloods naast het PUEM-huisje 
en in de voormalige Openbare Lagere 
School aan de Straatweg. Thans is de 
brandweerkazerne naast het voormalige 
politiebureau aan de Keizer Ottolaan. Met 
Engbert van Oort heb ik de duikersploeg 
opgericht. We moesten naar een instruc
tie cursus in Bussum. Daar vertelde ik 
dat ik helaas niet kon zwemmen waarop 
de instructeur vroeg om mijn adres en 
telefoonnummer met de begeleidende 
opmerking: ‘als je dan niet boven komt 
weet ik wie je bent en wie ik moet bellen 
... Spring erin!’ Enfin, ik heb mijn brevet 
gehaald en onze duikploeg is viermaal 
landskampioen geweest. Ik heb de periode 
bij de brandweer als een mooie tijd be
leefd, 100 % kameraadschap en daardoor 
veel plezier. Nu ben ik erelid en de eerste 
van de Brandweer in Loenen die een 
lintje kreeg!!! De brandweer is gedeeltelijk 
beroeps geworden en geprivatiseerd, ook 
is er professionele slachtofferhulp. De dui
kersploeg is opgeheven en wij moeten ons 
voor calamiteiten vervoegen bij Maarssen 
of Mijdrecht; ook voor de hoogwerker.”

Hobby's
“Tuinieren was mijn werk en is nog 
altijd mijn hobby. Bij particulieren doe 
ik onderhoud aan tuintjes maar geen

aanleg. Het moeten wel prettige mensen 
zijn, lastige klanten houd ik er niet op na! 
Zingen is ook een hobby van mij: ik zing 
in het Shantykoor ‘het Krakende Tuig’ in 
Breukelen. Met ongeveer 40 oudere man
nen (daarom krakend tuig) zingen wij in 
verzorgingshuizen, maar ook in andere 
plaatsen zoals bijvoorbeeld in Uithuizer- 
meeden of Lutjebroek. We gaan dan met 
een bus zes uur reizen om één uur op te 
treden. In augustus zijn wij bij Sail Am
sterdam. Ik hoop dat jullie ons in Loenen 
kunnen horen zingen.”

NOTEN:
1) De gegevens over de buitenplaats'VegtIust'zijn ontleend aan:

Ton Fafianie e.a., Loenen: Geschiedenis en architectuur (deel uit 
de serie Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht), Zeist 
2000,297-299.

2) Petrus Jacobus Houtzagers (1857-1944) was een bekend 
architect Hij studeerde aan de Poly-technische School te Delft. 
Na zijn afstuderen was hij korte tijd opzichter, onder meer bij 
de restauratie van het'Buitenhof'in Den Haag (1880). Later 
vestigde hij zich als architect in Utrecht. Houtzagers was hier 
tevens directeur en docent aan 'Het Utrechts Museum van 
Kunstnijverheid! Deze functie oefende hij gedurende 37 jaar 
uit Bekende leerlingen van hem zijn Gerrit Rietveld en Jan 
van der Lip. In 1919 verhuisde Houtzagers naar De Bilt Na 
het overlijden van zijn vrouw Carolina Wilhelmina Cornelia de 
Bruijn vestigde hij zich in 1928 op de buitenplaats'Vegtlust! 
waar hij tot zijn overlijden een teruggetrokken bestaan leidde. 
Zijn werk als architect omvatte ontwerpen van badhuizen tot 
scholen en van villa's tot kerken. In totaal zijn er van zijn hand 
zo'n veertig uitgevoerde werken bekend, zoals bijvoorbeeld 
de Oranjesociëteit'Sic Semper'(Moge het altijd zo blijven) te 
Utrecht, het pand Museumlaan 7 te Utrecht, het gemeentehuis 
van Soest, een villa aan de Woudenbergseweg te Zeist, het pand 
Wilhelminapark 18-19 te Utrecht, de Immanuelkerk te De Bilt en 
hetVolksbadhuis aan het Willem van Noortplein te Utrecht.

3) De buurtschap behoorde tot en met 1951 tot de gemeente 
Loosdrecht en is samen met de buurtschappen Mijnden en 
Bloklaan per 1 januari 1952 overgegaan naar de toenmalige 
gemeente Loenen.

4) Het jongensinternaat is naar elders verplaatst, volgens Jan 
Jansen naar de gemeente Baarn.
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De geschiedenis van bakkerij 
Dirk Leeflang te Vreeland

L.M. Houtop

Het pand Lindengracht 21
Het pand aan de Lindengracht 21 te 
Vreeland waar Dirk Leeflang als bakker 
begon kent een rijke historie. Meerdere 
generaties Leeflang zijn vanaf 1903 eige
naar of bewoner van het pand geweest.
Het pand is rond 1837 gebouwd. Voor 
die tijd was het perceel onbebouwd en 
behoorde het tot het grondgebied van 
broodbakker Nicolaas Broere, die op het 
huidige Voorstraat 10 woonde. Hij erfde 
in 1805 dit perceel, dat vanaf de Vecht tot 
aan de Lindengracht liep. In 1837 werd 
het deel aan de kant van de Lindengracht 
met kadastraal nummer A 287 verkocht 
aan Wouter Boes, van beroep timmerman. 
Vermoedelijk bouwde hij het huidige 
pand. Vanaf 1846 was Krijn Meijers eige
naar, daarna zijn zoon Jan Meijers, beide 
van beroep timmerman. In 1880 werd het 
pand verkocht aan bakker Steven van Dee, 
die hier een bakkerij heeft gehad. In 1888 
heeft hij het pand laten verbouwen. Het 
stond toen bekend als Kadastraal A891 en 
A1222, geregistreerd onder huisnummer 
167 (thans Lindengracht 21). Vanaf 1918 
waren Marinus Scheepmaker, vervolgens 
Hermanns Scheepmaker, van beroep 
winkelier, de eigenaren. Later kwam het 
pand in handen van Sophia Scheepmaker 
en haar man Krijn Driessen. De Scheep
makers hadden een kruidenierswinkel aan 
de Voorstraat en verhuurden het pand aan 
de Lindengracht bestaande uit ‘woonhuis, 
winkel, bakkerij, houtschuur en achter
tuin’ in 1903 aan Jan Leeflang (1862-1934) 
en zijn vrouw Marrigje Johanna Vermeu
len (1865-1931), ouders van de later te 
noemen bakker Dirk Leeflang.

Aan de linkerzijde grensde het huis aan de 
‘diaconiewoningen’steeg en aan de andere 
zijde aan Willem Vermeulen, de broer van 
Marrigje.
Het pand zou nog enkele malen van ei
genaar en functie wisselen. Het zou na de 
bakkerij nog dienen als metaalslijperij en 
wijnwinkel. In 2010 is het pand tot woon
huis verbouwd en in augustus 2014 is het 
pand in handen van een nieuwe eigenaar 
gekomen.

Luxe bakkerij Dirk 
Leefiang, Linden- 
qracbtli Vreeland, 
ca 1950.
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Links op deze foto uit Wonen in een voormalige
circa 1900zien wijde bakkerswoning
voorgevels van enkele Jan Leeflang kwam in 1903 met zijn gezin 
diaconlewoningen en -vrouw, zoon Dirk en dochter Anna- 

daarnaast het witte vanuit Bussum naar Vreeland. Daarvoor
huis met puntdak van woonden zij in Breukelen - Nijenrode.
bakker Dirk Leeflang. De reden van verhuizen is niet bekend.

(coll. W.Moolj) Jan was van beroep schipper en is ook 
stoker geweest bij wasserij De Gier in 
Loosdrecht. Zoon Dirk (1895-1963) was 
8 jaar toen hij in Vreeland kwam wonen. 
Wonen in deze voormalige bakkerswo
ning en slapen op de meelzolder vormden 

De bakkerij grensde misschien de aanzet voor Dirk om voor
aan de rechterzijde het bakkersvak te kiezen. Na de lagere
aan het pand van schooljaren ging Dirk namelijk werken bij
Willem Vermeulen bakker Harwijne in Loenersloot, waar hij 
(1863-1939), die tot 1915 werkzaam zou blijven.

op Lindengracht23
woonde. Hij bezorgde Eigen bakkerij

petroleum per liter Het werk als bakkersknecht bij Harwijne 
aan huis met honden- beviel Dirk kennelijk goed en hij besloot

kar en olievat en was voor zichzelf te beginnen. In 1915 startte
ook jarenlang kapitein hij met zijn eigen bakkerij in zijn onder

op de Vechtboot van lijk huis aan de Lindengracht. Aangezien 
ToberuitHederhorst de vorige bewoner, Steven van Dee,

den Berg. bakker was geweest, was er al een bak

kerij aanwezig. Maar er moest wel veel 
aan de inrichting gedaan worden; het 
pand voldeed niet aan de eisen die de 
Hinderwet en Keuringdienst van Waren 
stelden betreffende bedrijfsactiviteiten 
die hinderlijk, gevaarlijk en/of schadelijk 
waren voor de omgeving of het leefmilieu. 
Leeflang vroeg vergunning aan voor het 
plaatsen van een elektromotor van 1 PK
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voor aandrijving van een transmissie voor 
een kneedmachine, amandelwrijfmachine 
en klutsmachine.''
Hij trouwde op 3 januari 1924 te Loos- 
drecht met Gijsbertje Hendrika (Gijsje) 
Draaijer (1901-1984). Het echtpaar zou 
zes kinderen krijgen; Jan, Mien, Alie, 
Annie, Bep en Dirk jr. Wekelijks kwam de 
heer H. Scheepmaker op een vast tijdstip 
de huur ophalen. Het ging in die tijd om 
een bedrag van 8 gulden, later liep dat op 
tot 13 gulden per week.

Vechtwater voor broodbereiding
Er waren in 1922 drie bakkerijen in 
Vreeland: Leeflang, Kok en De Kloet. Zij 
werden in dat j aar allen aangeschreven 
door de gemeente naar aanleiding van een 
onderzoek door de Keuringsdienst van 
Waren naar de kwaliteit van het door hen 
gebruikte water. Bij onderzoek was im
mers gebleken dat geen van de drie bak
kerijen over watervoorziening beschikte 
die deugdelijk water leverde. Bakker D. 
Leeflang gaf op het water uit de gemeente- 
pomp te gebruiken, C. de Kloet vermeldde

voor de broodbereiding gekookt Vecht
water of water uit de gemeentepomp te 
gebruiken, terwijl C. Kok opgaf gefiltreerd 
Vechtwater te gebruiken. Hij beschikte 
echter over een zeer klein filtertje, zodat 
deze opgave wellicht niet helemaal juist 
was. Bovendien bleef Vechtwater, ook al 
werd dit gefiltreerd, gevaarlijk. Er werd 
Leeflang in overweging gegeven een 
Nortonpomp te slaan. Dit betekende een 
eigen watervoorziening, die het water uit 
een bepaalde diepte omhoog pompte. 
Leeflang vroeg de gemeente ontheffing 
van dit kostbare verzoek met de motivatie 
dat de aanwezige waterketel 60 liter water 
kon bevatten en steeds voorzien was van 
vers water uit de gemeentepomp. Daar
naast was de aanleg te kostbaar: hij was 
nog maar enkele jaren onder ongunstige 
omstandigheden met de bakkerij begon
nen, een zaak zonder klanten en met 
zware lasten. Kennelijk was de motivatie 
voldoende, Leeflang bleef gebruik maken 
van het water uit de gemeentepomp, die 
aan de overkant van de Lindengracht 
stond (naast waar nu de muziektent staat).

Familie Leeflong met 
personeel achter de 
woning Lindengracht, 
ca 1929.
Achterste rij dn.r: 
Adriaanvanden 
Assem, Nederborst 
den Berg, boekhouder; 
Gijsje Draaijer, vrouw 
van Dirk Leeflang met 
dochtertje Mien (op 
ISjarige leeftijd over
leden); Jan Leeflang, 
stoker bij wasserij de 
GierinLoosdrecht; 
Marrigje Vermeulen 
echtgenoot van Jan 
Leeflang
Voorste rij v.Ln.r: 
Cornells Pijl, Korten- 
hoef, bakkersknecht 
in dienst bij Dirk Leef
lang; Jan Aggebach, 
bakkersknecht in 
dienst bij Dirk Leef
lang; Dirk Leeflang; 
Jan Leeflang jr 
Meerdere bakkers
knechten die ook in de 
bakkerij gewerkt heb
ben komen niet voor 
op de foto. Bekend 
Is David (Daaf) van 
Harten, periode 1918 
tot 1921. Foto uit 
nalatenschap JacJ. 
Mur, Historische Kring 
Loosdrecht
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DirkSr.enJr.Leeflang 
voor de winkel aan 

de Lindengracht 21, 
1948.

Indeling van de woning.
Links in de voorgevel was de toegang 
tot de winkel en het daar achter gelegen 
woonhuis. Achter de toonbank bevonden 
zich planken waar de te verkopen arti
kelen op werden gezet. Naast de winkel 
bevond zich de voorkamer. Via een gang 
bereikte men de ouderslaapkamer en een 
trap naar de zolderverdieping. Meer naar 
achteren kwam men in de woonkamer en 
keuken terecht, liep men verder door de 
keuken dan passeerde men een gangetje 
naar het achterom en kwam men in de 
bakkerij. Achteraan was nog een tweede 
steile houten trap naar de meelzolder.
Via een overloop kwam men dan ook op 
de zolder met de slaapvertrekken van de 
kinderen. In koude winters werden de 
bedden voorverwarmd met opgewarmde 
stenen uit de bakkerijoven. Naast de bak
kerij was een tuin die toegang gaf tot de 
houtschuur.

Het zware bakkersleven
In de bakkerij ging al vroeg het licht aan 
en werd de oven opgestookt, wat geen 
gemakkelijke klus was. Eerst stookte men 
nog met takkenbossen (rijs- of takbout) 
en andere soorten hout, dat bewaard 
werd in de houtschuur. Later werd van de 
spaarcenten een nieuwe elektrische oven 
van het type hete luchtoven gekocht. Na

het bakken bracht Dirk de broden per 
transportfiets aan de man. Hiermee was 
hij van s morgens acht tot s avonds half 
zes onderweg. Het was geen gemakkelijk 
leven: overdag bezorgen en in het holst 
van de nacht brood bakken. Een armoe
dige tijd, er was nauwelijks geld, maar er 
werd geen honger geleden in de bakkerij 
met winkel waar men zelf brood, koek, 
banket en dergelijke bakte en verkocht. 
Leeflang had een grote sortering specu-



Vechtkroniek oktober 2014 35

laas- en suiker werkplanken, chocola- 
devormen, taartvormen, en machines 
waarmee hij een scala aan ambachtelijke 
producten produceerde. De winkel werd 
gerund door zijn vrouw Gijsje. In Ne- 
derhorst den Berg leverde hij aan diverse 
kruidenierswinkels: Arie Snel aan de 
Dammerweg, Schoordijk in de Brugs
traat, Vlaanderen aan de Overmeerseweg 
en Piet Huisstede in Overmeer. Gevulde 
koeken en dennenkoeken werden geleverd 
aan Watersportverenigingen en in de win
ter aan Ijsverenigingen in de omgeving. 
Toen de kinderen ouder werden, werden 
ook zij nauw betrokken bij de bakkerij en 
hielpen vaak brood en banket bij de klan
ten rond te brengen. De bakkerij en win
kel waren een gezellige ontmoetingsplaats 
voor bewoners en Leeflang leverde zijn 
bijdrage aan het sociale leven in Vreeland. 
Hij organiseerde tijdens Sint-Nicolaas 
jarenlang leuke spelletjes voor jong en oud 
als sjoelen, ballengooien, luchtbuksschie- 
ten en, om het feest compleet te maken, 
een rad van avontuur.
In het dorp ging het er sociaal aan toe. 
Collega Jan Kok wist te vertellen dat, toen 
hij zijn bakkerij aan de Voorstraat ging 
verbouwen, hij bij Dirk Leeflang in de

bakkerij zijn koekjes en taart mocht bak
ken. Via zijn achtertuin kon hij deze bak
kerij bereiken. Brood mocht hij bakken bij 
bakker de Kloet aan de andere zijde van 
de Voorstraat. Jan Kok heeft ook samen 
met Dirk Leeflang een cursus garneren 
gevolgd bij luxe bakkerij Westveen te 
Nieuwersluis.

Dirk Leeflang bijna verdronken.
Op een morgen kwam de mededeling dat 
Dirk van een vrachtschip was gevallen bij 
Vaten fabriek Van Leer. Schipper Arends

Ondanks zijn drukke 
werkzaamheden 
als bakker wist Dirk 
Leeflang zich altijd 
vrij te maken voor zijn 
hobb/s vissen en de 
zangvereniging. Hier 
Is bij te zien met zijn 
schoonzoon Manus 
van de Velden met 
zoontje Arie.

Bij de bakkerij 
ca.1948. V.l.n.r: Annie 
Leeflang, Bep Leeflang 
met poes, Dirkje en 
DirkSr. Leeflang.
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Jan Leeflang met 
knecht Bouke Mol- 

leman aan het werk 
in de slijperij.

zag op een gegeven moment alleen een 
broodmandje op het dek van het schip 
staan, de bakker die net brood had ge
bracht was niet te zien. Grote paniek, het 
was nog donker in de vroege ochtend, en 
met een stok werd door de schipper wil
lekeurig in het water getast. Dirk kon niet 
zwemmen, maar greep gelukkig de stok, 
wat zijn redding is geweest.

Bakkerij Dirk Leeflang stopt er mee.
In 1955 voelde Leeflang zich gedwongen 
te stoppen met bakken in zijn eigen bak
kerij wegens ouderdom en gebrek aan op
volging. De poging om door verkoop van 
de elektrische oven wat spaargeld terug te 
verdienen mislukte helaas; uiteindelijk is 
de oven als schroot verkocht. De klanten
kring werd over gedaan aan bakkerij De 
Kloet, waar Dirk nog een aantal jaren in 
dienst is geweest.
Dirk Leeflang is op 17 mei 1963 op de 
leeftijd van 67 jaar in het ziekenhuis te 
Leiden overleden. Zijn vrouw Gijsje heeft 
de laatste jaren doorgebracht in Zorg
centrum het Kampje te Loenen. Toen het 
wat minder ging is zij overgehracht naar 
Verpleeghuis en Verzorgingshuis Maria- 
Oord te Vinkeveen. Daar is zij overleden 
op 2 mei 1984 op de leeftijd van 82 jaar.

Metaalslijp- en polijstinrichting 
J. Leeflang en H. v.d. Velden
Na het stoppen van de bakkerij en de 
winkelverkoop begon oudste zoon Jan 
Leeflang met zwager Manus van de Velden 
in 1957 een metaalslijperij in de omge
bouwde bakkerij. In het woongedeelte 
woonden nog enkele jaren zijn ouders. 
Veel slijp- en polijstwerk werd uitgevoerd 
voor Jachtwerf Gebr. De Kloet uit Kor- 
tenhoef. Het verwerken van bootbeslag in 
RVS (RoestVrijStaal) was een specialisme 
dat door Jan Leeflang en Manus van de 
Velden goed werd uitgevoerd. Jan Leeflang 
verzorgde tevens de administratie van de 
slijperij. Er was voldoende werk om ook 
zijn broer Dirk Leeflang en Bauke Molle- 
man in dienst te nemen. In 1965 kocht Jan 
Leeflang het perceel van Krijn Driessen. 
Na 24 jaar samenwerken stapte Manus in 
1981 vanwege ziekte uit de vennootschap. 
De metaalslijp- en polijstinrichting is 
in 1996 opgeheven. Machines en klan
tenkring werden verkocht aan de firma 
de Kloet. Twee jaar later werd het pand 
verkocht aan de heer B.J. Blijdenstein 
van Nedervecht Wynkopers. Hiermee 
eindigde het tijdperk van bijna een eeuw 
familie Leeflang aan de Lindengracht 21 te 
Vreeland.

Bewerkt door Juliette Jonker-Duynstee

BRONNEN:
1. RHCVecht en Venen.
2. Familiearchief L.M. Houtop en A. Leeflang.

NOTEN:
1) Een transmissie gebeurt door een drijfwerk van drijfriemen die 

de machines aandrijven. Het drijfwerk lag hoog boven de vloer 
om ruimte op de grond te winnen. De drijfriemen waren uit 
zuiver leer, naar mate zij ouder werden, werden ze kwetsbaar. 
Dan gebeurde het dat hals over kop smederij Niessen uit het 
dorp werd ingeschakeld om de riem te komen repareren. Later 
zijn de drijfriemen vervangen door individuele elektromotoren 
om de machines aan te drijven waardoor het drijfwerk niet 
meer nodig was.
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LOENEN IN DE MOBILISATIETIJD VAN 1914-1918

‘Het was een verbazende 
warrewinkel

Kees de Kruijter en Willem Mooij

Het jaar 2014 staat in het teken van de 
herdenking van de Eerste Wereldoorlog, 
die hoofdzakelijk werd uitgevochten in 
België en Noord Frankrijk. Nederland 
bleef buiten de oorlog, maar ging op 1 
augustus 1914 wel over tot mobilisatie om 
de neutraliteit van ons land te verdedigen. 
Veel gewezen dienstplichtige militairen 
moesten opnieuw onder de wapenen ko
men. In totaal bracht de regering 200.000 
man onder bij de verschillende krijgs- 
machtonderdelen. Ook aan Loenen ging 
deze periode niet ongemerkt voorbij.

Twaalf dagen na de afkondiging van de 
mobilisatie schreef timmerman-aannemer 
Evert Fluijt, toen wonend in het huidige 
pand Dorpsstraat 64, aan een neef het 
volgende over de situatie in Loenen: “Het 
begint een beetje te bedaren, maar verleden 
week was het een verbazende warrewinkel.

Maar alles begint zich overal aan te passen 
en zich in het lot te schikken. We zitten hier 
volop in de inkwartiering. Wij hebben er 
vier (militairen) en overal worden verster
kingen aangelegd en boomengekapt.(...)
De overzijde van de Vecht is reeds tot op 
zeker peil geïnundeerd. We hopen evenwel 
dat het maar hierbij blijft en we geen over
last van vijandelijke legers krijgen, want dat 
moet verschrikkelijk zijn. Je oom E. Fluijt".'^

In onze omgeving hadden we te maken 
met het krijgsmachtonderdeel ‘De Nieuwe 
Hollandse Waterlinie’. In 1906 - dus nog 
volop in vredestijd - bereidde de com
mandant van de waterlinie zich al voor op 
een mogelijke mobilisatie. Hij schreef de 
burgemeester van Loenen op 28 novem
ber een geheime brief met het verzoek om 
het gemeentehuis aan te sluiten op de ‘te
legrafische gemeenschap in de Linie’: “het

Het gemeentehuis in 
de mobilisatietijd. De 
jongen rechts op de 
foto is Jacobus Willem 
Blok (1905-1996), 
zoon van hoofdon
derwijzer Johannes 
Willem Blok en diens 
echtgenote Neeltje 
Cornelia Ooms. Het 
gezin Biok woonde In 
het huis rechts van het 
gemeentehuis.
(Coil W. Mooij)
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De wacht m het ge
meentehuis, staande 

voor de Gemeente
school 1914.

is noodig gebleken reeds in tijd van vrede 
verschillende draden, die in de nabijheid 
van sommige gebouwen eindigen, in de 
daarvoor in aanmerking komende lokalen 
van die gebouwen te doen binnenbrengen.”^^ 
Tot de bedoelde lokalen behoorde onder 
meer de secretarie van het raadhuis in 
Loenen.

Loenen in oorlogsgebied
Nadat de Eerste Wereldoorlog was uitge
broken werd de mobilisatie pas echt wer
kelijkheid. Direct al op 1 augustus 1914 
vorderde het Rijk paarden van inwoners 
van de gemeente. Op 5 augustus ontving 
de burgemeester een koninklijk besluit, 
waarin bepaald werd dat met ingang van 
die datum bepaalde gebieden van ons 
land in staat van oorlog waren verklaard, 
zo ook het gebied van de Nieuwe Hol
landse Waterlinie.^’ Dit was noodzakelijk 
om buitengewone maatregelen te kunnen 
nemen ter voorbereiding van de verde
diging van het land. De Commissaris 
van de Koningin, die het besluit met een 
begeleidende brief aan de burgemeester 
zond, wees er op dat de bevolking zich 
vanaf dat moment moest houden aan 
strengere wettelijke bepalingen. De com
missaris waarschuwde vooral, dat burgers

"die komen langs andere dan de gewone of 
voorgeschreven wegen, poorten, bruggen, 
barrières of op plaatsen die bij politie
verordening zijn verboden en zij die het 
aanroepen van schildwachten of patrouilles 
onbeantwoord laten, zich aan lijfsgevaar 
blootstellen.” Burgemeester E.A.H.A. van 
de Velde kreeg opdracht de inhoud van 
het koninklijk besluit bekend te maken 
aan de inwoners Loenen.

Vervolgens duurde het slechts een week 
voordat het gemeentebestuur volop te 
maken kreeg met de oorlogstoestand. Het 
stafkwartier van de groep Nieuwersluis 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd 
namelijk gevestigd in het gemeentehuis 
en de daaraan aangrenzende gemeente
school. De zomervakantie was bijna voor
bij. Daardoor kwam het gemeentebestuur 
voor de vraag te staan hoe na 18 augustus 
voorzien kon worden in het geven van 
onderwijs. De vier schoollokalen waren in 
gebruik genomen door militairen. Eén van 
de lokalen was ingericht als hospitaal voor 
de verpleging van zieke militairen uit “het 
groote aantal manschappen, dat thans in 
Loenen is ingekwartierd”, een ander lokaal 
deed dienst als werkplek voor de ordon
nans van het stafkwartier, een derde lokaal
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was ingericht als bureau voor de Landweer 
Infanterie en het vierde lokaal was ook in 
beslag genomen. Dit gold eveneens voor 
de beide gymnastieklokalen, het oude als 
bergplaats voor munitie en het nieuwe 
als voorraadmagazijn. De burgemeester 
richtte zich tot de districtsschoolopziener 
in Utrecht met het vraag hoe dit probleem 
kon worden opgelost: “in de gemeente 
waren geen gebouwen ruim en groot genoeg 
om als schoollokalen te worden ingericht”. 
Uit het archief van de gemeente is niet 
gebleken, dat de school tijdelijk ergens 
anders was ondergebracht. Vermoedelijk 
heeft de schoolopziener ingegrepen en 
moesten de militairen naar elders vertrek
ken. Latere berichten doen vermoeden dat 
het stafkwartier van de groep Nieuwersluis 
meer ruimte in het gemeentehuis heeft 
gevorderd. Het gevolg hiervan was dat 
er niet voldoende ruimte overbleef voor 
de gewone uitoefening van de gemeente- 
taken. Voor het gemeentebestuur bete
kende dit veel overlast en ongerief, maar 
gedurende de mobilisatie, die misschien

niet zo lang zou duren, wilde de gemeente 
zich hierin wel schikken. Huize ‘Leeuwen- 
dijk’ (Dorpsstraat 69) werd gevorderd en 
ingericht als hospitaal.

Het werk van de in Loenen ingekwar- 
tierde militairen bestond onder meer uit 
het onder water zetten van landerijen als 
verdediging tegen een mogelijke inval van 
een vijandelijk leger Op 2 augustus 1914 
werd reeds begonnen met de voorberei
ding van de militaire inundaties. Later 
werd artilleriegeschut geplaatst bij boer
derij ‘Noord Amerika’ aan de Slootdijk 
(thans Slootdijk 5).

De opperbevelhebber van de Land- en 
Zeemacht, generaal C.J. Snijders, droeg 
de burgemeester bij brief van 13 augus
tus op alle tot de Landstorm behorende 
dienstplichtige oud-officieren en -on
derofficieren op te roepen om zich op 18 
augustus 1914 te melden bij de plaatselijke 
commandant. Zij waren voorlopig be
stemd om dienst te doen bij de wapens en

Huize 'Leeuwendijk' 
indeDorpsstroüt, 
waar het hospitaal 
gevestigd was.
(Coil. W. Mooi])

Mo]«lini! ^oeoen a/d V^ht
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Bekendmaking van 
herziening van de lijst 

van inwoners die In 
aanmerking kwamen 

voor het verlenen 
van inkwartiering en 

onderhoud aan krijgs
volk, 1915. mw 
teBreukelen, archief 

gemeente benen 
1595-1943)

dienstvakken van de landmacht. Met de 
tot dan toe genomen maatregelen was het 
dorp min of meer terecht gekomen in een 
oorlogssituatie.

Langdurig verblijf van militairen
Voor de vele aanwezige militairen was er 
weinig gelegenheid tot recreatie. Velen 
brachten hun vrije tijd door in cafés en 
restaurants, zo ook in hotel ‘De Kampioen’ 
te Nieuwersluis. Voor hotelhouder B.W. 
Stomps was de situatie aanleiding om 
het gemeentebestuur te verzoeken zijn 
restaurant ’s avonds langer open te mogen 
houden. De burgemeester verleende hem 
op 22 mei 1915 vergunning af te wijken 
van het in het Reglement van Politie voor
geschreven sluitingsuur en “zijne inrich
ting zoo noodiggedurende de mobilisatie 
geopend te houden tot des nachts één uur”.

Sommige soldaten gedroegen zich niet 
altijd volgens de regels. Afhankelijk van 
de ernst van de overtreding kon er dan 
een strafmaatregel volgen. De gemeente
werkman Leendert Appel, wonende aan

de Spinnerie, ondervond hiervan veel last, 
omdat hij woonde in het pand waar twee 
cellen voor tijdelijk verblijvende arrestan
ten en een nachtverblijf waren gevestigd.^' 
Hij schreef op 9 juni 1915 aan het ge
meentebestuur, dat het nachtverblijf gedu
rende de mobilisatie regelmatig gebruikt 
werd tot arrestantenlokaal voor gestrafte 
militairen en dus geregeld schoongehou- 
den moest worden door zijn vrouw; “Wij 
missen veel vrijheid. Dikwijls kunnen wij 
niet eens van huis gaan, daar er veel geloop 
aan verbonden is met arrestanten luchten, 
eten brengen enz” Reden waarom hij zich 
tot het gemeentebestuur wendde voor 
toekenning van een schadevergoeding. 
Burgemeester en wethouders schreven 
eind augustus 1915 aan de rijksoverheid 
een brief waarin zij vroegen om aan de 
gemeentewerkman een vergoeding toe te 
kennen voor het gebruik van de arrestan
tenkamer. De vergoeding kwam er niet. 
Vanwege de slechte staat van de kamer 
besloot het gemeentebestuur in augustus 
1916 de ruimte voor dat doel niet meer 
beschikbaar te stellen.

HERZIENING
DER

LIJST VAN INKWARTIERING.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente maken bekend,

dat op heden is aangeplakt en gedurende veertien dagen, van den ' tot en met den
aanstaande, ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage is gelegd de herziene 

lijst,‘-^vattende de namen der inwoners, die voor het verleenen van Inkwartiering en onderhoud 

aan krilgavolk in aanmerking komen, met aanduiding van de mate waarin ieder hunner, naar gelang 
van de beschikbare ruimte zijner woning, en van de gebouwen en getimmerten voor stalling bruikbaar, 
geacht wordt daarin te kunnen voorzien.

Inlichtingen omtrent het Indienen van bezwaren tegen de ll|st zijn ter gemeentesecretarie 
te bekomen.

den m tr
BÜRGEMEESTER en WETHOUDERS ooornoemd,

, De Burgemeester,
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Langzamerhand was het besef doorge
drongen dat de mobilisatie nog wel enige 
tijd zou kunnen voortduren. In februari 
1915 had het gemeentebestuur zich al eens 
afgevraagd of voor het gebruik van de 
gemeentelijke gebouwen een schadever
goeding zou kunnen worden toegekend. 
De burgemeester nam contact op met de 
groepscommandant. Deze berichtte op 20 
oktober 1915 dat hij voor de periode tot 1 
november 1915 een schadevergoeding van 
bijna 348 gulden beschikbaar kon stellen 
“voor het gebruik der voorwerpen zich in 
het gemeentehuis bevindende en voor het 
gebruik der localen in het gemeentehuis 
als groepsstafkwartier”. Maar ook na 1 
november bleef het stafkwartier gevestigd 
in het gemeentehuis.

De raadzaal en de meeste andere kamers 
waren in gebruik genomen door het 
groepsstafkwartier, waaronder het bureau 
van de groepsadjudant, het telegraafkan
toor en het Artillerie- en het Marine bu
reau. Door uitbreiding van de gemeentelij
ke taken als gevolg van de uitvoering van 
de Distributiewet 1916, die als gevolg van 
de grote schaarste de levensmiddelenvoor

ziening in het land regelde, was er grote 
behoefte ontstaan aan plaatsruimte. De 
situatie was zo nijpend geworden, dat de 
burgemeesterskamer tevens dienst deed 
als vergaderkamer voor de gemeenteraad 
en voor het college van B&W, als trouw
kamer, als werkkamer voor de secretaris 
van de brandstoffencommissie, voor de 
secretaris van gezondheidscommissie en 
voor het verrichten van werkzaamheden 
inzake de levensmiddelenvoorziening. De 
gemeenteontvanger moest zich behelpen 
in een woonkamer van de gemeentebode, 
maar had geen ruimte voor zijn kantoor
benodigdheden en kon al helemaal geen 
publiek ontvangen. De kleine werkkamer 
van de gemeentesecretaris moest ook ge
bruikt worden door een ambtenaar en een 
bediende van de secretarie. Aanvankelijk 
was gedacht dat de mobilisatie van korte 
duur zou zijn en had het gemeentebestuur 
toegestaan een gedeelte van het gemeente
huis af te staan. In 1917 kwam men tot de 
conclusie dat deze situatie voor een goede 
uitoefening van alle gemeentetaken niet 
langer gehandhaafd blijven.

Het telegraafkantoor 
in het gemeentehuis. 
(Coli. W.Mooij)
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Belgische vluchtelingen
In de mobilisatietijd werd wijkzuster 
Janna Hoevers gevraagd haar vakantie 
te wijzigen omdat er Belgische vluch
telingen in Nieuwer ter Aa waren aan
gekomen en de zuster misschien iets 
voor hen kon beteken. Nieuwer ter Aa 
viel onder het Zusterwerk van Loenen. 
In de bestuursvergadering van 9 april 
1915 werd de zuster bedankt voor haar 
hulp aan deze vluchtelingen.

Einde aan de mobilisatie
In april 1917 werd het gemeentebestuur 
nog even geconfronteerd met de moge- 

Een groep militairen lijkheid van het uitbreken van de oorlog
in de tuin achter het op ons grondgebied toen de burgemees-
huis 'De Hoge Stoep' ter een brief van de commandant van

voorjaar 1918. de groep Nieuwersluis ontving. Als die 
De soldaat zittend situatie zich zou voordoen moest de
rechts op de foto is burgerbevolking van de gemeenten in het
Pieter Vlug (1891- groepsgebied worden afgevoerd en verza- 

1985), die jarenlang meld in de gemeenten Kamerik en Koc-
als schipper heeft kengen. Om dit te kunnen regelen wilde

gewerkt bij de firma de commandant een Centrale Commissie
CL Mur. van burgerpersonen instellen. Daarom 

(Coli W. Moolj) vroeg hij hiervoor namen van geschikte

personen op te geven. Gelukkig hoefde de 
commissie gedurende de mobilisatietijd 
niet in actie te komen.

Het gemeentebestuur bleef zuchten onder 
de last van het verblijf van militairen in 
het gemeentehuis, omdat hun aanwe
zigheid steeds nadeliger werkte op de 
goede gang van zaken. Op 4 september 
1917 - ruim drie jaar na het begin van 
de mobilisatie - bracht de voorzitter de 
situatie ter sprake in de raadsvergade
ring. Hij deelde mee “dat dezen toestand 
niet kan blijven bestendigd, daar op twee 
na alle kamers van het gemeentehuis in 
beslag zijn genomen door de militairen”
De burgemeester las vervolgens een brief 
van het college van B&W van 31 augustus 
voor, waarin de minister van Oorlog werd 
gevraagd het groepsstafkwartier over te 
brengen naar een leegstaand pand in het 
dorp, namelijk ‘Soeterusf (ook wel ‘De 
Hoge Stoep’ genoemd (Dorpsstraat 26). In 
de raadsvergadering van 18 oktober kon 
de voorzitter meedelen, dat de minister 
hem positief had geantwoord. Burgemees
ter Van de Velde vorderde het pand met
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bijbehorende tuin en koepel van de eige
naar, de heer Willem Sebastiaan van der 
Sterre te De Bildt tegen een vergoeding 
van 40 gulden per maand. Op 2 november 
kwamen de kamers in het gemeentehuis 
weer beschikbaar voor de uitoefening van 
de gemeentetaken, met uitzondering van 
het lokaal dat in gebruik was als telegraaf
kantoor. Huize ‘Duivenveght’ (Dorpsstraat 
12), dat indertijd gevorderd was voor de 
groepsarts en voor de groepsinspecteur- 
telegrafie, kon op 15 november ook weer 
ter beschikking van de eigenaar worden 
gesteld.

In de loop van 1918 kon de mobilisatie 
geheel beëindigd worden. In september 
van dat jaar werden nog paarden met 
begeleiders gevorderd voor het vervoeren 
van materieel, onder meer artillerie- 
materieel van de hoeve ‘Noord-Amerika 
naar elders. In december werden nog 
paarden en boerenwagens gevorderd voor 
het afvoeren van munitie en materieel van 
het ziekenverblijf in huize ‘Leeuwendijk’ 
(Dorpsstraat). En hiermee was uiteindelijk 
de rust in het dorp terug gekeerd.

Eén van de hier ingekwartierde militairen 
Was Carolinus Jeannettus (Klinus) Elema, 
geboren te Eenrum op 17 juli 1892 en 
overleden op 9 januari 1972 te Hilversum. 
Hij kwam uit de provincie Groningen en 
was gedurende de mobilisatie gelegerd in 
koenen. Hier leerde hij zijn vrouw Maria 
Wilhelmina (Marie) Tober kennen. Elema 
verhuisde op 24 mei 1918 van Peize naar 
koenen en woonde sindsdien een tijdlang 
in bij het gezin Tober. Op 2 januari 1921 
nam hij het timmermansbedrijf van Evert 
Fluijt over. Op 23 juni 1921 trouwde 
Klinus Elema te koenen met Marie Tober 
(geboren koenen 28 juli 1896, overleden 
koenen 9 mei 1939). Zijn komst naar 
en verblijf in koenen was lange tijd een 
herinnering aan de mobilisatietijd van 

1914-1918.

NOTEN:
1) Particuliere collectie Willem Mooij.
2) De verdere gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan: Regio

naal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) te Breukelen, 
Archief gemeente Loenen (1595-1943), notulen van de 
gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, 
1914-1918 en de correspondentievan 1906 en 1914-1918.

3) De andere gebieden die tot oorlogsgebied werden verklaard 
waren de stelling van Den Helder, de stelling van de Monden 
van de Maas en van het Haringvliet, het grondgebied van de 
gemeenten Westervoort en Duiven rondom het verdedigings
werk bij Westervoort, het gebeid van de gemeenten Pannerden, 
Bemmel en Millingen rondom het fort op de hoofddam bij 
Pannerden en het gebied van de gemeentenTerneuzen, Hoek 
en Zaamslag rondom de kustbatterij bijlemeuzen.

4) Zie daarvoor Kees de Kruijter en Willem Mooij, 'Gevangen in 
Loenen', in: Vechtkroniek nummer 22 (mei 2005), 3-15.

Het echtpaar 
Elema-ïober.
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Jongelingsvereniging ‘Immanuer
Willem Mooij

De Hervormde Jongelingsvereniging 
‘Immanuel’ te Loenen werd in 1903 
opgericht. Op 7 februari 1943 werd deze 
fraaie foto gemaakt ter gelegenheid van 
het 40-jarig bestaan van de vereniging. 
Velen van u zullen hierop vast nog 
familie of bekenden ontdekken! Het 
geboortejaar van de geportretteerden 
staat tussen haakjes achter de namen. 
Achterste rij v.l.n.r.: Johan Nieuwenhui
zen (1921), Cornells Kroon (1919), Piet 
Kruiswijk (1919), Jan Kroon (1923), 
Gerrit Stoel (1923)

Middelste rij v.l.n.r.: Henk van Tricht 
(1920), Jan Vroon (1923), Geerlof 
Lokhorst (1923), Henk Mol (1927), Johan 
Pieneman (1922)

Zittend v.l.n.r.: Berend Bruins (1922), 
Henk de Jong (1922), Nicolaas (Niek) 
Randeraad (1891-1976, voorzitter en 
leider van de vereniging). Gors Vlug 
(1910), Evert van Roemburg (1923).


