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Een buiten te Loenen aan de vergetelheid ontrukt
Het groeyen en bloeyen van Driehooven

E. Munnig Schmidt

Op de antiekbeurs de PAN te Amsterdam in november 2012 was op de stand 
van kunsthandel Lameris een fraai gegraveerd glas te zien (en te koop) met 
het aanzicht vanaf de Vecht op het huis van naar alle waarschijnlijkheid de 
buitenplaats Drieho(o)ven aan de Dorpsstraat te Loenen aan de Vecht (afb. 1). 
Het buiten lag op drie percelen grond, de drie hoven of tuinen, die door twee 
wegen gescheiden waren. Mogelijk is de gravure vervaardigd door de van oor-
sprong Duitse graveur, Jacob Sang (Erfurt 1720-’86 Nigtevecht); een van circa 
1748-’85 te Amsterdam vermaard glasgraveur.1

Afbeelding 2 toont de voorgevel van het zeven traveeën brede huis met nog 
een aanbouw aan de linker(zuid) zijde en een latwerk sierschutting aan de 
andere kant, gezien vanaf de Vecht op het eerste hof. Geheel links de Vecht-
koepel die op de uiterste zuidoosthoek van het eerste hof staat, daar waar nu 
nog het jaagpad eindigt en de Cronenburgherlaan begint, dus achter de Van 
de Velde bank. De schutting achter de koepel stond langs de scheisloot met het 
laantje (afb. 3). 
Alleen op een tekening van Jan de Beyer uit 1752, een gezicht op Loenen vanaf 
het jaagpad voor Nieuwerhoek, is de koepel ook te zien (zie p. 52).
Aan de rechterkant staat tegen de erfgrens het met pannen gedekte botenhuis 
met de naam van het buiten op de houten klokgevel geschilderd (afb. 4). 
Acht opgesnoeide bomen markeren de middenas van huis en symmetrische 
tuin, die uitkomt bij een gebogen (mogelijk smeedijzeren, gezien de versie-
ringen) hek aan de Vecht. De oever, afgescheiden van de tuin met een lage 
heg waarin bij de koepel een houten hekje staat om bij het bootje te kunnen 
komen, is met hout beschoeid.
Op het tweede hof, tussen de Dorpsstraat en de Rijksstraatweg, staan nu bunga-
lows langs de Cronenburgherlaan en op het derde hof liggen heden de huizen 
van het Rond, dus aan de westkant van de Rijksstraatweg.
Afbeelding 5 toont Driehoven op de Nieuwe kaart van Loenen uit 1726. 
Het buiten is bijna anderhalve eeuw in handen geweest van vier generaties van 
de familie Bols, de jeneverstokers in Amsterdam.
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Afb. 1. Diamantgravure op 
kelkglas (h.20 cm, kelk ø 8,8 
cm) ca. 1760, mogelijk door 
Jacob Sang, van het buiten 
Driehoven te Loenen aan de 
Vecht. (Coll. Frides Lameris 
kunst en antiek Amsterdam, 
Foto Ferry Herrebrugh)
Afb. 2. (p. 62, boven) Detail 
van het midden van de gra-
vure met zicht op de middenas 
van de tuin aan de Vecht.
Afb. 3. (p. 62, linksonder) De-
tail van de linkerzijde van de 
gravure met theekoepel aan 
de Vecht, waarschijnlijk acht-
zijdig met schuiframen, die 
achter de blindnissen opschui-
ven. Op het dak een, mogelijk 
loden, siervaas.
Afb. 4. (p. 62, rechtsonder) 
Detail van de rechterzijde van 
de gravure met het botenhuis 
met pannendak en latwerk 
deuren.
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Afbeelding 6 toont het wapen van de familie. Bols is de oude naam voor een pijl.

In 1689 kocht Lucas Bols (9-1-1652-17-3-1719 beide in Amsterdam) het buiten 
Driehoven van dr. Abraham Blasius,1 van wie verder niets bekend is. Lucas1 was 
getrouwd met Sara Clements (1656-’90) en zij kregen drie volwassen geworden 
zoons: Pieter 2, Lucas 2 en Hermannus. Zelf was Lucas 1 een zoon van Pieter 1 
Bols (1619-’99) en Aeltje Veltcamp (circa 1620-’78).2

Zoals dat toen hoorde kocht Lucas 1, wat later, een bank in de Hervormde kerk 
van Loenen namelijk in april 1715.3 Hun Amsterdamse woning was bij de destil-
leerderij aan de Rozengracht.
Na het overlijden van Lucas 1 erfde zijn oudste zoon Pieter 2 (1686-1728) het 
buiten. Hij had Sophia Maria van der Put (1686-na 1749) als echtgenote en werd 

Afb. 5. Detail uit de kaart van de Stichtse en Hollandse heerlijkheid Loenen uit 1726, uitgave Covens 
en Mortier, met de situatie van Driehoven: de drie hoven die eindigen bij kavel 30. (Coll. auteur)
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in september 1724 tot schepen van Loe-
nen gekozen wat aannemelijk maakt dat 
zij Driehoven permanent bewoonden. 
Hun zoon Jan Pieter (1726-’99) volgde 
zijn moeder op als eigenaar en huwde in 
1747 zijn eerste vrouw Suzanna Vermee-
ren (1722-’63). Zij bracht het nu nog 
bestaande buiten Frankendael aan de 
Middenweg te Amsterdam uit de boedel 
van haar ouders in en de jonggehuwden 
besloten daar te gaan wonen. Driehoven 
werd waarschijnlijk verhuurd. Na het 
overlijden van Suzanna hertrouwde Jan 
Pieter met Johanna Maria van Neercassel 
(1737-?). Na de dood van Jan Pieter in 
1799 ging de eigen dom in 1802 over op 
Joan A. van der Voort (1739-1808) met 
zijn vrouw Suzanne de Wildt (1740-1805) 
de ouders van Gillis (zie hieronder).

Jan Pieters dochter Anna Maria (1768-18..) uit zijn eerste huwelijk trouwde met 
Gillis van der Voort (1763-18..) en kreeg met hem een zoon Gillis en twee doch-
ters, Maria Anna Wilhelmina en Suzanna. Maria trouwde met Arie Heemskerk 
en Suzanna met J.P.C. baron van Reede van der Aa. Deze drie verkochten Drie-
hoven in 1827 aan Christiaan Schoenmaker. 

Op de kadastrale kaart van 1832,4 die enige jaren eerder zal zijn getekend, zijn 
het buitenhuis en de Vechtkoepel van Driehoven kennelijk reeds afgebroken 
en is het nog bestaande huis aan de Dorpsstraat al aanwezig. Het botenhuis 
staat nog wel op zijn plaats evenals een koepel aan de Rijksstraatweg. De plaats 
is dan in handen van J.W. van Reenen, die pal tegenover Driehoven op Vegtlust 
woonde en waarschijnlijk vrij uitzicht wilde hebben. Later is er een erfdienst-
baarheid op het terrein van Driehoven gevestigd door de Van Reenens om dat 
vrije uitzicht te behouden.
Gezien de actieve periode van Jacob Sang zal het glas door Jan Pieter Bols of 
een goede vriend van hem als cadeau zijn besteld. 
Nu de familie Bols een belangrijke rol speelt in dit verhaal is het aardig nog te 
vermelden dat Hermannus (1694-1752) in 1720 Rupelmonde te Nieuwersluis 

Afb. 6. Wapen van de familie Bols afkomstig 
van de NV Bols.
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kocht dat in 1752 op zijn zoon Lucas Hermannusz Bols (1722-’81) vererfde. 
Lucas Hzn trouwde met zijn nicht Sara Sophia Bols (1721-’99) en verkocht in 
1753 Rupelmonde aan zijn schoonzoon Jacob Berthon, die met Lucas 2’ doch-
ter Benina Sophia in 1740 in de echt verbonden was. Datzelfde jaar, 1753, nog 
kocht Lucas Hzn Nieuwerhoek te Loenen waar zijn vrouw tot haar overlijden in 
1799 bleef wonen. Dat iemand 46 jaar op een buitenplaats woonde is zeldzaam.

Noten
1  Kenmerkend voor Jacob Sangs werk zijn: De keuze van het glas; er zijn zeven glazen met de-

zelfde stam bekend alle gesigneerd door Sang. Het lettertype: De inscripties die Sang schreef zijn 
opmerkelijk nauwkeurig. Gewoonlijk schreef hij puntjes op de Y (en U en I) maar binnen een 
banderol deed hij dat niet. Waar men in Nederland een IJ gebruikte schreef hij een Y. Het meest 
opvallend aan zijn werk is de detaillering. Van dichtbij is goed te zien dat hij telkens een andere 
structuur aangaf voor het weergeven van water, planken, struiken, de grond etc. Typerend zijn 
ook gepolijste details zoals de boomtakken en -stammen die dieper in de bladkronen van bomen 
zoals op dit glas te zien zijn. Met dank aan Anna Lameris.

2 GAA notarisarchief Hellerus, 1689.
3 Gegevens betreffende de familie Bols verstrekt door NV Bols.
4 Kerkbankenboek NH kerk te Loenen.
5  Kadaster gemeente Loenen sectie A 415, 416, 420, sectie B 203 in Loenen in 1832 Kadastrale atlas 

provincie Utrecht 14, 2007.
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