
De psalmen galmden zondag 28 septem-
ber 1862 uit de openstaande ramen en
deuren van het huidige Grutterstraat 5 - 7.
Ze waren in het hele dorp Loenen te ho-
ren, tot zelfs 200 el verder, in de hervorm-
de kerk, waar op dat moment een dienst
was. De eigenaar van het betreffende
pand was Francois Daubanton, hoedenfa-
brikant in Amsterdam. Hij had het ge-
bouw in Loenen gekocht om er een evan-
gelisatiepost en christelijke school te
stichten. Ook werden er zondagsschool en
bijbellezingen gehouden.1 De luidruchti-
ge godsdienstoefening was voor de burge-
meester van Loenen aanleiding om de
Officier van Justitie in Utrecht advies te
vragen hoe hij dit moest aanpakken.2 Drie
jaar daarvoor had de burgemeester van
Vreeland ook al een briefwisseling met de
Officier van Justitie met betrekking tot de
familie Daubanton. In de woning van het
gezin in Vreeland vond in 1859 een drama
plaats. Hoofdrolspelers waren het 19-jari-
ge3 dienstmeisje Antje Kuiper, mevrouw
Daubanton en de burgemeester van
Vreeland. Uit de documenten, die hier-
over bewaard zijn, wordt tot in detail de
toedracht duidelijk. De vraag blijft echter
hoe dit alles kon plaatsvinden in het gezin
van een christelijk en maatschappelijk
geëngageerd fabrikant.

Réveil
Daubanton (15 maart 1825 - 25 sept. 1893)
stamde uit een familie van franse af-
komst. Na zijn huwelijk vestigde hij zich
in Amsterdam als hoedenfabrikant. Hij
beperkte zich echter niet tot zijn zaken,
maar zocht “het zedelijk en godsdienstig wel-
zijn des volks”. Zo had hij een zeer werk-
zaam aandeel in de oprichting van een
‘Jongelingsvereeniging onder den wer-
kenden stand’, stichtte verschillende zon-
dagsscholen en hield bijbellezingen. Zelfs
in Parijs, waar hij jaarlijks voor zaken was,

evangeliseerde hij onder de Nederlandse
werklieden. Daubanton was volger van
het Réveil. Dat was van 1815 tot 1865 een
internationale opleving (réveil=opwek-
king) van het christelijke denken en han-
delen. In Nederland kreeg de internatio-
nale beweging een eigen orthodox-prote-
stante vorm. Vanaf 1845 kwam de nadruk
te liggen op maatschappelijke bewogen-
heid: armenzorg, strijd tegen alcoholis-
me, hulp aan verwaarloosde jeugd, prosti-
tuees en zwakzinnigen.
De hoedenfabriek van ‘Daubanton en
Jansen’ was gevestigd aan de Anjeliers-
gracht4 in het midden van de Jordaan. In
dit pand met drie verdiepingen woonde
het gezin Daubanton zelf ook. De echtge-
note van Francois was Johanna Carolina
Poensen (3 febr. 1826 - 23 febr. 1890). Haar
ouders stonden op hetzelfde adres inge-
schreven, evenals, tot hun huwelijk, de
twee broers van Johanna Carolina en haar
zusje, dat trouwde met hoedenmaker
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Jansen. Het lijkt een familie met starre
denkbeelden. Vader Poensen was 40 toen
zijn oudste kind Johanna Carolina gebo-
ren werd, en van beroep provoost, (cipier,
opzichter van orde en tucht) in het
Gemeentelijk Werkhuis.5 Haar broer was
Carel Poensen6. Deze was oorspronkelijk
behanger en werd na een vijfjarige oplei-
ding bij het Ned. Zendelinggenootschap
in 1860 door de Raad van de Zending van
de Nederlands Hervormde Kerk uitgezon-
den naar West Java. Hij leidde dertig jaar
het ressort Kediri, en werd daarna hoogle-
raar Javaans aan de Indische Instelling, de
opleiding voor bestuursambtenaren, te
Delft. 
‘Daubanton en Jansen’ was een van de vele
hoedenfabrieken in de stad. Voor de arbei-
ders was het zeer ongezond werk. Bij fabri-

cage van vilthoeden werden kwikverbin-
dingen gebruikt. Voor de hoedenmakers
bestonden de toxische effecten uit hersen-
letsel, nier-, en longbeschadiging. 
Het was desondanks een bloeiende be-
drijfstak, want niemand ging toen zonder
hoofddeksel de deur uit. De hoedenmode
nam echter in het midden van de 19e eeuw
vormen aan, die zeer onpraktisch waren.
Er werden zelfs spotprenten over ge-
maakt. Ook de japonnen werden steeds
extremer, nauwe lijfjes en enorme rokken
met stroken. De onderrokken werden ver-
stevigd met stroken paardehaar (=crine)
en crinoline genoemd. Daarboven wes-
pentailles, geholpen door insnoerende
corsetten. Al dat uiterlijk vertoon ging sa-
men met een enorme preutsheid, de be-
kende Victoriaanse7 zeden, die niet zelden
tot een dubbele moraal leidden. 

Duinkerken 
De familie Daubanton had (of huurde?)
een bescheiden tweede woning in
Vreeland, huis nr 10A 8, aan het huidige
Duinkerken, recht tegenover de Vecht-
brug. Hun naaste buren waren Jan Jacobie
en Alijda Cornelia Tresoor. Dit echtpaar,
waarvan de kinderen al volwassen waren,
woonde volgens het bevolkingsregister op
de boerderij naast het logement, huis nr.
10, het huidige Duinkerken 5 en 7. In huis
nr. 11 woonden achtereenvolgens diverse
renteniers. Dit moet Schoonoord zijn, het
huidige Duinkerken 11. De familie
Daubanton zou dan in 10A op de plek van
het huidige Duinkerken 9 gewoond heb-
ben. 9 Het gezin bestond in 1859 uit vader
Francois, moeder Johanna Carolina, die
op dat moment 33 jaar was, vijf jonge kin-
deren 10 en het dienstmeisje Antje Kuiper. 11

Deze Anna Elisabeth Kuiper was 1.57 m
lang, had een ovaal gezichtje met een
breed voorhoofd, blauwe ogen, lichtbruin
haar en wenkbrauwen, ronde kin en een
ordinaire mond en neus. Het woord ordi-
nair is niet in onze huidige betekenis ge-
bruikt, maar men bedoelde er in de 19e
eeuw zoiets mee als ‘gewoon’, of onopval-
lend. Dit signalement van Antje werd op 5
juni 1859 opgeschreven door de directeur
van de strafgevangenis aan het Wolven-
plein in Utrecht. 12
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Warme doek
Ruim een week daarvoor, op vrijdag 27
mei 1859, werd Antje om zes uur ‘s mor-
gens gewekt door haar mevrouw. Een uur
later kwam ze beneden, klagend over
buikpijn. Mevrouw Daubanton gaf haar
in de loop van de ochtend warme melk en
water en verwarmde een doek voor haar,
om op haar buik te leggen. Het meisje
gooide die doek echter van de ketel en zei
dat het niet zou baten. Om twee uur ‘s
middags kreeg Antje permissie om weer
naar bed te gaan, in haar kamertje, dat
was afgeschot op zolder.
De gebeurtenissen op deze dag zijn zeer
gedetailleerd genoteerd in het procesver-
baal 13 dat werd opgemaakt door de burge-
meester van Vreeland, Jonkheer D.J.A.A.
van Lawick van Pabst tot Nijevelt 14. De bur-
gemeester kreeg 27 mei des namiddags
ten acht ure bezoek van Abraham Gijsbert
de Bruijn 15, oud 45 jaren, van beroep ge-
nees-, heel- en verloskundige te Vreeland.
Deze verklaarde dat hij, “circa zeven ure te
zijnent komende, heeft vernomen dat men hem
ontboden had om geneeskundige hulp te verle-
nen ten huizen van den heer Daubanton.”
Hij werd ontvangen door mevrouw

Daubanton, die verklaarde dat haar
dienstmaagd de hele dag over hevige buik-
pijnen had geklaagd en dat zij haar daar-
voor reeds Eau des Carmes 16 had toege-
diend, hetgeen zonder uitwerking was ge-
bleven. Dat zij rond vier uur, tijdens en na
het middagmaal, haar dienstmaagd op
het sekreet heeft zien zitten. Dat zij haar
heeft gemaand er af te komen, maar dat
deze dat weigerde. Toen ze eindelijk daar-
aan gehoor gaf zag zij dat niet alleen de
dienstmaagd geheel met bloed bevlekt
was, maar ook het sekreet en de vloer. 
Dit ‘sekreet’ is de voorloper van de huidi-
ge wc, een houten kist met een ronde bril
boven de beerput. Het woord komt van se-
cretie = afscheiding.

Dokter de Bruijn onderzocht Antje, die op
de vraag of zij zwanger was toestemmend
antwoordde “en wel reeds sedert vier maan-
den”. Bij zijn onderzoek ontdekte de arts
echter dat nog slechts de moederkoek
aanwezig was en hij “verleende de vereischte
verloskundige hulp”. Omdat hij vermoedde
dat er reeds een kind geboren was, deed
hij aangifte bij de burgemeester.

5

Duinkerken, Vreeland. 
Het huis rechts (huis-
nummer 9) naast
"Schoonoord" was de 
woning van het gezin
Daubanton 
(Foto: Aleid Smid)



Terstond besloot de burgemeester ‘zich der-
waarts te begeven’ met dokter De Bruijn. Op
last van de burgemeester werd het sekreet
opengebroken door Klaas Scheepmaker,
daggelder en Jan Koper17, metselaarsknecht.
Zij vonden een pasgeboren kind van het
vrouwelijk geslacht. De heer deskundige,
dokter De Bruijn, verklaarde dat er geen
tekenen van leven meer waren. Bovendien
verklaarde hij in zijne kwaliteit “dat het on-
raadzaam was om gemelde dienstmaagd te
verhooren, aangezien haren toestand zulks niet
toeliet, wilde men geen krankzinnigheid of he-
vige ongesteldheid veroorzaken.”

Glad als een aal
De burgemeester liet het lijkje door veld-
wachter David Scheepmaker 18 en de bri-
gadier overbrengen “naar eene geschikte
gemeentebewaarplaats, behoorlijk verze-
geld en gesloten.’Vervolgens wees hij dok-
ter De Bruijn aan om samen met de dok-
ter uit Loenen de lijkschouwing te doen.
Vervolgens verhoorde de burgemeester
‘Mejufrouw Daubanton’. Deze verklaarde
dat Antje gedurende dertien weken als
dienstbode bij haar woonachtig was. Dat
zij haar die ochtend warme doeken en wa-
ter heeft aangeboden. Antje had haar in
de loop van de dag ook meegedeeld, dat zij
last had van het ongelijk verschijnen der
stondenvloed (=menstruatie ). Mevrouw
vertelde dat “de meid tot vier uur te bed heeft
gelegen, alstoen was beneden gekomen en zich
begeven had naar het sekreet” terwijl zij,
comparante (=iemand die bij een rechter
of notaris een verklaring aflegt), aan tafel
was gegaan met het gezin.

Dat zij haar diverse malen, “enigszins hevig
haar toesprekende”, heeft gemaand er af te
komen. Dat Antje had geroepen “ik heb zo
hevig de regels, geeft u mij een dwijl”, waarop
mevrouw antwoordde: “Sta je, dan kan je
ook de dwijl zelf krijgen (=pakken)” Antje had
echter geantwoord dat ze dat niet kon en
kreeg permissie weer naar bed te gaan.
Met ‘regels’ bedoelde Antje haar menstru-
atie. Het woord wordt nog gebruikt in
Vlaanderen en komt van regelmaat, maar
had ook te maken met bepaalde ‘regels’ 19

die vroeger gevolgd moesten worden als
vrouwen menstrueerden. Activiteiten als
groenten steriliseren, dieren slachten en
mayonaise maken moesten uitgesteld
worden tot na de maandstonden. 
Toen Antje naar boven ging, zag mevrouw
het bloed en zij verklaarde aan de burge-
meester dat zij: “Als toen voor het eerst ver-
moeden opvattende.” Ze benadrukte dat ze
“nimmer eenige achterdocht heeft gehad, daar
de meid dun van middel en zoo glad als een aal
was”. Wellicht overdreef mevrouw wat,
om het feit goed te praten dat ze niets ge-
merkt had. Wel heeft de beklemmende
mode met de strakke corsetten Antje kun-
nen helpen haar zwangerschap te verber-
gen. 
Antje gaf aan de dokter toe vier maanden
zwanger te zijn. Het kan heel goed zijn dat
ze, hoewel een volkskind, toch niet het fij-
ne wist van zwangerschap en bevalling.
Het waren heel andere tijden. Over alles
beneden de gordel kon slechts fluisterend
worden gesproken, maar de dood was in
bijna elk gezin een bekende huisgenoot.
Rouw ging met dezelfde emoties gepaard
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als nu, maar kon wel verwerkt worden,
omdat er openlijk over gepraat werd.
Tegenwoordig is de dood een onderwerp
dat liever vermeden wordt. Maar daaren-
tegen ligt de sex op straat. 
Mevrouw Daubanton verklaarde aan de
burgemeester, dat zij “gedurende de maagd
op het sekreet was, geen schreeuw of kermen
heeft vernomen”. Zij is na haar ontdekking
direct naar de buurvrouw, vrouw Jacobie,
gelopen met het verzoek haar te helpen. 
Burgemeester Van Lawick regelde diezelf-
de avond nog dat een oude vrouw bij Antje
kwam waken: Grietje Scheepmaker, echt-
genote van Willem Scheepmaker wonen-
de op de watermolen te Vreeland.

Cachet
De volgende dag liet de burgemeester alle
betrokkenen, behalve Antje, voor zich ver-
schijnen om een getuigenverklaring af te
leggen. Dat gebeurde met een bevel, over-
handigd door deurwaarder Diemont uit
Loenen.
Vrouw Jacobie verklaarde dat zij, nadat ze
te hulp was geroepen, op zolder Antje
vond, die hevig kermde over buikpijnen.
Omdat zij vermoedde wat er gaande was,
vroeg ze: “Ach, Ant, moet je kramen?”, maar
Antje ontkende ‘bij volharding wel vijf of zes
malen’. Even later antwoordde Antje ech-
ter op de vraag of ze ook verkering had ge-
had, dat ze eens was uitgeweest met “een-
en zoon van een leerkoper in de Warmoes-
straat, nu vier maanden geleden, doch volstrekt
niet meer te weten waarheen.” Vrouw Jacobie
was in de overtuiging dat de meid nog
moest bevallen en gaf de raad dokter De
Bruijn te ontbieden.
Grietje Scheepmaker verklaarde dat Antje
gedurende de nacht vrij rustig was ge-
weest en slechts had gezegd “Ik ben onge-
lukkig. Ik ben jong verleid.” Dat zij, Grietje,
geen aanleiding had gezien om verder
met haar te praten “ook uit hoofde van de toe-
stand waarin de dienstmaagd, als gekraamd
hebbende, zich bevond.” Ook verklaarde zij
in het zolderkamertje niets gezien te heb-
ben dat aan afdrijvende middelen deed
denken, evenmin aan het afwachten van
een bevalling. “Na voorlezing en volharding
heeft getuige niet geteekend als de schrijfkunst
niet verstaande.”

Dokter De Bruijn verscheen samen met
Johannes Hubertus van der Meer Mohr,
medicinae et art obstet doctor 20 te Loenen 21.
Zij verklaarden onder ede, dat zij na on-
derzoek van mening waren, dat het een
voldragen kind was en dat er ‘geenerlei
spoor van uitwendige beleediging (=letsel) is
gevonden’. En dat “zich alle kenteekenen voor-
doen dat het kind, hoe kort ook, heeft geleefd na
de geboorte en hoogstvermoedelijk door stik-
king gestorven is”. Hetgeen zij in het verslag
van de lijkschouwing, hun visum reper-
tum, nader zouden opgeven.
Burgemeester Van Lawick besloot zijn pro-
cesverbaal die dag met “Eindelijk hebben wij
het kinderlijkje doen leggen in een kistje en op-
dat van de identiteit zoude blijken, hetzelve be-
hoorlijk verzegeld met het cachet 22, waarvan
een afdruk aan de voet dezer is gesteld.”

Vuile stoffen
Op 31 mei “hebben wij, burgemeester der ge-
meente Vreeland ons begeven naar de huizing
bewoond door den heer Daubanton inzake den
vermoedelijken kindermoord door A. E. Kuiper.”
De burgemeester maakte een nauwkeurig
proces-verbaal op van alle afmetingen. De
muur tussen kamer en sekreet was half-
steens. De hoogte van de zitting was 45
cm, de deur was 3cm dik, de hoogte van
de, recht onder de bril, in de put aanwezi-
ge vuile stoffen 35 cm en de afstand tot de
bril 60 cm. De twee werklieden waren ook
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ter plaatse en vertelden met veel details,
hoe zij het lichaampje voorzichtig met
een lepel naar boven hadden gehaald. 
Vervolgens werden de goederen van Antje
geinspecteerd, waarbij niets werd aange-
troffen dat met een zwangerschap te ma-
ken had. De was van Antje werd in
Amsterdam door haar moeder gedaan en
de vijf weken dat het gezin in Vreeland
woonde tweemaal door haarzelf. 
Mevrouw Daubanton vertelde dat ze die
zondag aan Antjes bed had gevraagd: “Wel
Antje, dat je nu zo weinig liefde voor mij heeft,
dat je dat niet verteld heeft?” Waarop het
meisje antwoordde, dat ze dat uit angst
niet gedurfd had, “daar het was Amsterdam-
sche kermis, alstoen eenmaal omgang gehad
hebbende met zekere Bunge of Bunje uit de
Warmoesstraat.”
Dat het bij die ene keer was gebleven be-
twijfelde mevrouw blijkbaar, want ze
voegde er aan toe dat: ‘zij gedurende haren
diensttijd zich steeds van leugentaal en schein-
heiligheid heeft schuldig gemaakt’. 
Bovendien waren zij en haar man al in
Amsterdam voor haar gedrag gewaar-
schuwd, “daar zij in die plaats de danshuizen
wel bezocht.”
Mevrouw uitte zich erg negatief over
Antje. Ze voelde zich wellicht ook wat
schuldig in verband met de was. Ze zal
met vijf jonge kinderen en één dienst-
meisje zelf haar handen vol gehad hebben
aan het huishouden, maar het was haar
taak om beter op het wasgoed te letten.
Dat verklaart ook waarom de burgemees-
ter er naar vroeg. Maandverband bestond
uit uitwasbare doeken. Moeders en me-
vrouwen telden elke maand wat de meis-
jes inleverden om zo een eventuele zwan-
gerschap te ontdekken. 

Aanhouding
Zondag 5 juni begaf burgemeester Van
Lawick zich weer naar het huis van de fa-
milie Daubanton en verhoorde ‘de ver-
dachte persoon’.
Die verklaarde dat zij “bewust was te moeten
bevallen, echter den juisten tijd niet geweten
had. Dat zij in haar vorige dienst ‘s avonds een
boodschap had moeten doen en in de
Bantammerstraat was aangesproken door een
manspersoon, die haar aan eenig vocht had la-

ten ruiken, hetgeen haar geheel bedwelmd
had.”
Dat zij gedurende eenen geruimen tijd nu en
dan hevige krampen had geleden. Dat op het se-
kreet haar plotseling iets was ontvallen. Dat zij
door de allerhevigste pijnen en smarten het be-
wustzijn verloren had en eindelijk met inspan-
ning van alle krachten en gedreven door vrees
en angst, op het roepen harer meesteres is opge-
staan.”
Diezelfde dag liet de burgemeester haar
overbrengen naar de cellulaire gevange-
nis in Utrecht. Aan de Officier van Justitie
schreef hij dat hij ‘In naam des Konings’
tot voorlopige aanhouding was overge-
gaan, “Aangezien de verdachte in de laatste da-
gen zeer in beterschap is toegenomen, volgens
de verklaringen van de deskundigen. (de beide
doktoren)”. “Dat zij reeds eenmaal onver-
wacht naar beneden is gekomen en volgens een-
en door haar aan hare ouders geschreven brief,
hierbij gaande, maandag voornemens is daar-
heen te vertrekken. Dat de heer Daubanton, nu
zij zooverre hersteld is, niet langer haar kan
hebben en in mijne gemeente geene geschikte
gelegenheid is de verdachte te doen bewaren.” 
Hij besloot: “Tenslotte bezit ik slechts één poli-
tie beamte, zoodat ik onmogelijk het oog op
haar kan doen houden, daar ik om haar des
nachts te bewaken met zeer veel moeite eene be-
jaarde vrouw heb kunnen krijgen.”

Vonnis
Diezelfde dag werd Antje ingeschreven in
de strafgevangenis in Utrecht, onder
nummer 917, B2/2. Daar wachtte ze op
haar proces, dat op 8 september plaats-
vond tijdens de Openbare Correctionele
Terechtzitting van de Arrondissements
Rechtbank aldaar 23.
Antje bekende de feiten, die aan de hand
van de processen verbaal van de burge-
meester werden voorgelezen. Ze had het
kind voelen leven, maar dacht in de vier-
de of vijfde maand van haar zwanger-
schap te zijn. Uit angst had ze niemand
iets durven vertellen en zich ook niet voor-
bereid op de bevalling. Zij werd door de
Officier van Justitie schuldig verklaard
aan ‘het wanbedrijf van het veroorzaken van
eenen manslag (=doodslag) door onvoorzich-
tigheid en achteloosheid.’ De eis was gevan-
genzetting in een Huis van Correctie voor
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de tijd van een jaar, in eenzame opsluiting
te ondergaan.
Voor de rechtszitting werden alle getui-
gen opgeroepen. Zij bleven bij hun eerde-
re verklaring, soms aangevuld met de-
tails. Getuige Klaas Scheepmaker deed
nauwkeurig verslag van het openbreken
van het ‘geheim gemak’ en het opschep-
pen van het kind. De wat beschaafdere
term geheim gemak werd bij het vonnis
gebruikt in plaats van het sekreet van de
burgemeester. Uit het voorgelezen verslag
van de deskundigen bleek tot in detail hoe
de lijkschouwing had plaatsgevonden.
Het kind was 50 Nederlandse duimen 24

lang, een meisje en aan handen en voeten
van nagels voorzien. In de longetjes was
lucht aangetroffen, wat tot de conclusie
leidde dat het geleefd had.
De rechtbank bestaande uit Jhr. Mr. Asch
van Wijck en de heren Van Rijckevorsel
van Rijsenburg en Van Lier, achtte wettig
en overtuigend bewijs aanwezig en ver-
oordeelde Antje tot drie maanden eenza-
me opsluiting, plus een boete van 25 gul-
den en de kosten van het rechtsgeding,
zijnde 26,49, waarbij ook de reiskosten
van de getuigen waren inbegrepen. Deze
geldbedragen waren invorderbaar bijwe-
ge van aantasting der persoon 25. 

Schuldig
Drie maanden eenzame opsluiting lijkt
ons wreed, maar bij het vonnis is wel dege-
lijk rekening gehouden met de mogelijk-
heid dat ze uit onwetendheid over het ver-
loop van een zwangerschap en bevalling
het kind letterlijk heeft ‘verloren’. Als er
een vermoeden was geweest van opzet,
dan had ze in 1859 kans gelopen op ten-
minste 5 jaar tuchthuis.
Begin 19e eeuw, toen in Nederland de
Code Penal naar Franse wet van kracht
was, stond op het doden van het eigen
kind de doodstraf. In 1854 werd dat gewij-
zigd in minimaal 5, maximaal 20 jaar
tuchthuis. Nadat in 1870 in Nederland de
doodstraf was afgeschaft, werd de straf bij
recidive (=herhaling) levenslang.
Anno 2012 wordt in vergelijkbare geval-
len rekening gehouden met de psychische
gesteldheid van de moeder, bv een postna-
tale depressie. Wie uit vrees voor ontdek-

king het kind van het leven berooft, is
schuldig aan kinderdoodslag en kan
maximaal 6 jaar gevangenisstraf krijgen.
Wie dat doet na een genomen besluit, dus
met voorbedachten rade, is schuldig aan
kindermoord en kan 9 jaar krijgen. Deze
delicten zijn in 1886 ingevoerd in het
Wetboek van Strafrecht en nog immer
van kracht. 26

Penitentie
Antje onderging dus 3 maanden eenzame
opsluiting. Opsluiting in cellen was pas
sinds 1850 mogelijk. Voor de Franse tijd
kende men enkel lijfstraffen en verban-
ningen. In de 19e eeuw werd in Europa
het Amerikaanse cellulaire stelsel geadop-
teerd. Er kwamen allerlei nieuwe opvat-
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tingen over straffen: heropvoeden, boete
doen door zwaar werk, opbergen voor de
samenleving etc. Eenzame opsluiting - pe-
nitentie - zou het berouw over de begane
daad bevorderen, waardoor de misdadi-
ger tot inkeer kon komen. Penitentie bete-
kent letterlijk boetedoening. Een eerste
gesticht met cellen werd in Amsterdam
gebouwd. In 1852 werd begonnen met de
bouw van een cellulaire gevangenis in
Utrecht, het huidige Wolvenplein 27. Het
cellulair stelsel hield in een volledig eenza-
me opsluiting en geen contact met mede-
gedetineerden. Mensen hadden recht op
een half uur luchten per dag in individu-
ele luchtkooien. De gevangenen werden
daar onder begeleiding naar toe gevoerd,
waarbij ze minimaal 15 passen uit elkaar
moesten lopen. In de strengste periode was
het zelfs zo dat de gevangenen een kap
over hun hoofd kregen, zodat er geen ge-
laatsuitdrukking zichtbaar was waarmee
eventueel signalen konden worden gege-
ven. Veel mensen werden krankzinnig en
het aantal zelfmoorden was hoog.
Het gebouw was heel modern voor zijn
tijd. Er was ventilatie via ingemetselde ka-
nalen. Ook was er al toilet met water op de
cel. Dat was uniek, driekwart van
Nederland had die voorziening nog niet.
Men sprak er dan ook schande van dat die
boeven zo luxe gedetineerd waren. Dat
had echter alles met de filosofie binnen
justitie te maken. Door alle kwade invloe-
den van buiten te elimineren en goede in-

vloeden daarvoor in de plaats te brengen,
zou het goede in de mens vanzelf weer bo-
ven komen. Goed betekende toen letterlijk
goede voorzieningen, die de gezondheid
verbeterden.
De gevangenen werden volstrekt anoniem
binnen gebracht. Ze kregen een nummer
zodat zelfs de bewakers hun naam niet
wisten. Door die anonimiteit zou de ge-
vangene de kans krijgen om weer bij nul
te beginnen. Wat de gevolgen van al dit
goede voor Antje waren is niet bekend. Zij
verdween na vrijlating spoorloos en is tot
nu toe niet teruggevonden in de bevol-
kingsregisters van Amsterdam, Utrecht
en Vreeland. In het bevolkingsregister van
Amsterdam wonen haar ouders in 1862
enkele maanden op de Anjeliersgracht28.
Alleen de jongste vier kinderen wonen
dan nog thuis. Ook is niet bekend of en
door wie de boete werd betaald bij de vrij-
lating van Antje op 7 december 1859 “we-
gens expiratie (= afloop) van straftijd”.

Verdere gemakken
De familie Daubanton deed de volgende
jaren wel van zich spreken, vooral in
Loenen. Op 9 mei 1862 kocht Daubanton
het pand in de Grutterstraat, toen
Gruttersteeg. Of eigenlijk liet hij het ko-
pen. De volgende dag, een zaterdag, meld-
de koper Jacobus Willem Sanders, tim-
merman, wonende aan de Westerstraat in
Amsterdam, zich bij notaris Ernst van
Beusekom met de mededeling dat hij de
dag ervoor, tijdens de veiling in het
Raadhuis van Kronenburg, het pand had
gekocht in opdracht van F.Daubanton.
Deze was ook meegekomen en de notaris
maakte een acte op. 
Het pand wordt omschreven als: ‘een
Heerenhuis met tuin, gequoteerd B22 29, bevatten-
de zes zoo beneden als bovenkamers, benevens
provisie-, mangel- en dienstbodenkamer, zolder,
keuken, kelder, welpomp, regenbak en verdere ge-
makken.’ Het stond op erfpachtgrond, belen-
dend ten oosten het eigendom van Klaas
Kleijn en ten westen dat van Paulus Fluijt.
De koopsom was 2301 gulden.
De luidruchtige godsdienstoefening met
open ramen in oktober van dat jaar, waar
heel Loenen van mee kon genieten, noop-
te de burgemeester van Loenen advies te
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vragen aan de Officier van Justitie te
Utrecht. Deze antwoordt al drie dagen la-
ter dat het hem voorkomt, dat art. 7 der
wet op de Kerkgenootschappen is ge-
schonden. Maar dat hij het wenselijk acht
in deze met de meest mogelijke zachtheid
te werk te gaan, “uit hoofde het hier om ma-
terie van teederen aard geldt.” Hij adviseert
de heer Daubanton er op te wijzen, dat hij
“in strijd met de wet en buiten het vereischte
verlof heeft gehandeld”. Mocht dit niet hel-
pen dan zou bij overtreding procesverbaal
volgen, “ten einde de zaak alsdan haren gewo-
ne loop hebbe.” Wat zou betekenen dat het
gebouw door de burgemeester gesloten
zou worden. Het is niet bekend hoe het af-
liep, maar wel zorgde kort daarop de be-
waarschool, die Daubanton ook in het
pand was begonnen, voor de nodige on-
rust in Loenen. Er woedde zelfs een school-
strijd in het klein. Dit leidde tot oprich-
ting van een schooltje, dat voorloper was
van de openbare kleuterschool. 30

Daubanton volgde in 1871 definitief zijn
roeping en vertrok naar Zwitserland. Hij
besloot zijn zaken te liquideren en te
Lausanne te gaan studeren voor predi-
kant. Met zijn hele gezin trok hij daarheen
en ook zijn zoon F. E. Daubanton31 studeerde
daar. In 1876 werd hij door de Waalsche32

commissie toegelaten tot de evangeliebe-
diening in de Ned. Herv. Kerk. Bij de klei-
ne Waalsche gemeente te Groningen be-
roepen, aanvaardde hij 3 Juni 1877 daar de
dienst. “Gedurende 16 jaar heeft hij veel ge-
daan aan christelijk-socialen arbeid. Hij was
een geboren evangelist, een man niet van bespie-
gelingen, maar van de practijk.
Drankbestrijding, traktaatverspreiding, leni-
ging van armoede hadden zijn gansche hart.
Zijn lokaal in de Baresteeg was hem niet genoeg.
In 1887 stichtte hij in de Groote Bergstraat
‘Bethel’, een ruim lokaal met woning, dat hem
ruim ƒ 8000 kostte, en stelde hij een tweeden
evangelist aan. Over zijn arbeid schreef hij in het
tijdschrift Bouwsteenen, 1886-87.” 33

Moraal
Zoveel goede werken voor anderen, maar
waar bleef hun dienstmeisje? Zouden de
Daubantons zich toch over Antje hebben
ontfermd? Dit lijkt onwaarschijnlijk gelet
op de bewoordingen waarin mevrouw

zich over haar onfortuinlijke dienst-
maagd uitte, maar de 19e eeuwse moraal
was totaal anders dan tegenwoordig. Mej.
Daubanton kon niet openlijk partij trek-
ken voor het losbandige dienstmeisje in
haar huis, omdat zij daar zelf op aangeke-
ken zou worden. Wellicht was ze daarom
in onze ogen extra fel. Toch maakten de
aanhangers van het Réveil zich wel druk
voor andere ‘gevallen vrouwen’.
Misschien oordelen we te snel. Wie weet
hebben ze Antje toch ergens onder dak ge-
bracht en de vorderingen van de recht-
bank betaald. 

Mieke Kennis
Willem Mooij

NOTEN
1. Ook was er een Dorcas-vereniging aan verbonden, die

armen voorzag van kleding. De in 1862 aangestelde
evangelist was J. H. Ligtvoet (1828-1906). Zie ook: S.
Griffioen e.a. ‘t Fundament. Honderd jaar christelijke
school te Loenen aan de Vecht 1895-1 mei -1995.
Loenen aan de Vecht / Driebergen 1995 pag 7-8. In het
pand Grutterstraat 5-7 was vroeger o.a.
Woninginrichting Mooij gevestigd.

2. Correspondentie gemeente Loenen, RHC Vecht en
Venen.

3. Volgens haar eigen opgave. Er zijn van Antje verschil-
lende geboortedata en spelling van de achternaam ge-
vonden, zie ook noot 11.

4. Huis nr. OO 597, het huidige Westerstraat 107, tussen
de Violierenstraat en de Anjeliersdwarsstraat. De
Anjeliersgracht was een gracht, die de Prinsengracht
met de Lijnbaansgracht verbond en gedempt werd
in1861. Sinds voorjaar 2012 staan in het Openlucht-
museum Arnhem enkele panden uit de Westerstraat,
aan weerszijden van de Pottenbakkersgang, Wester-
straat 216.

5. Het huidige verpleeghuis aan de Roetersstraat werd in
1782 gebouwd als werkhuis. Hier werden opgepakte
bedelaars en hoeren opgesloten. Werklozen konden in
ruil voor zware arbeid kost en inwoning krijgen.

6. Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het
Nederlands Protestantisme, deel 1 (Kampen 1978),
258-259.

7. Genoemd naar de Engelse koningin Victoria, die na de
dood van haar geliefde echtgenoot Albert het hele land
decennia lang in rouw dompelde.

8. Er was nog geen huisnummering per straat, maar alle
huizen van het dorp waren genummerd van 1 tot 116.
Men begon langs de Vecht vanaf de gemeentegrens
met Loenen. Het logement, nu De Nederlanden, was
nr. 9.

9. De huizen Duinkerken 5, 7 en 9 staan op de lijst van
Rijksmonumenten. Het zijn drie 18e eeuws panden,
‘onderdeel vormend van een waardevolle Vechtwand’.
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10. Anna Maria Cornelia 1851, Francois Elbertus 1853,
Bertha Dorothea 1855, Jean David 1856, Cornelia
Wilhelmina 1858. In 1860 en 1866 kregen ze nog twee
kinderen.

11. Volgens het Utrechtse gevangenisregister geb. 20 juli
1839 te Amsterdam, vader Adrianus Janssen, moeder
Wijmpje Speelman. Volgens het Amsterdamse bevol-
kingsregister woonde de familie in 1854 in de 3e
Goudsbloemdwarsstraat, in de Jordaan. Huisnummer
QQ 285, het huidige nr. 8. Vader Adrianus Jansen
Kuijper (1817, RK) was kistenmaker, zijn vrouw Wijntje
Spelman (1811, Ned. Herv.) zonder beroep. Er waren
zeven kinderen, Johanna Wilhelmina 7 sept. 1836,
Antje 21 juli 1837, Wijntje 1841, Adrianus 1844, Johan
Ernst Hendrik 1846, Johannes Adrianus 1848, Maria
Jacoba 1851. Molenaarsknecht Egbertus Kuijper, geb.
1826, was inwonend.

12. Utrechts Archief, Archief van de directeur van de straf-
gevangenis aan het Wolvenplein, 1856-1954.

13. Bron archief gemeente Vreeland 1811-1964, nr 822.
14. Jonkheer mr. D.J.A.A.van Lawick van Pabst tot Nijevelt

(1828-1899) was burgemeester van Vreeland en se-
cretaris van  Nigtevecht (1857tot 1868), liberaal lid van
Gedeputeerde Staten van Utrecht en 15 jaar burge-
meester van Arnhem. Gehuwd met Maria Jacoba
Simonetta Rijnbende. Hij legde in 1862 eerste steen
van het gemeentehuis in de Raadhuislaan. Van 1868-
1871 was hij burgemeester van Maarssen en
Maarsseveen en huurder van het verdwenen buiten Ter
Meer in Maarssen. In Vreeland woonde het gezin in huis
nr 68K. Hun buurman was de brugwachter, dus de
burgemeester woonde waarschijnlijk Voorstraat 14.

15. A.G. de Bruijn (1813 Mijdrecht - 1886 Vreeland) ge-
trouwd met Wijntje van Paddenburg (1815-1882), één
zoon, Daniel, 1839. Drie andere kinderen zijn in 1842,
1844 en 1846 in de eerste maanden overleden. Het ge-
zin woonde in huis 99K.

16. = Karmelietenwater, een aftreksel van kruiden op alco-
hol, waarvan citroenmelisse het hoofdingrediënt was.
Werd toegepast bij ‘geestelijk zwakke’ vrouwen ter be-
strijding van humeurigheid. Karmelietenwater wordt
nog steeds in Frankrijk gemaakt. Op een klontje suiker
verlicht het hoofdpijn, buikkrampen en een moeizame
spijsvertering.

17. Jan Koper, 1813-1891 geb. te Vreeland, zoon van
Gerrit Koper en Geertruij Spaan. Geh. 1838 met
Marretje Dorland, tweede huw. Alida de Wit.

18. Kortenhoef 1810- Vreeland 1883.
19. Deze gebruiken komen in culturen in de hele wereld

voor. Tot de jaren 60 van de 20ste eeuw bestond er ook
in Nederland een groot taboe rond de menstruatie.
Deze moest geheim gehouden worden. 

20. Obstetrie: deel van de geneeskunst dat zich bezig-
houdt met de begeleiding van zwangerschap, baring
en kraambed.

21. Zwager van de Loenense fabrikant Christiaan Diederik
Tijssen van Beek en Hoff. Meer over dokter Van der
Meer Mohr in Vechtkroniek 37, pag 20.

22. Frans woord voor bijzonder soort handstempel, lak-
stempel met afdruk van een wapen.

23. Utrechts Archief toegang 382, 20-32 rolregister straf-
zaken 1852-1861, nr 21. Het vonnis beslaat meer dan
10 pagina’s.

24. De Nederlandse duim had niet overal dezelfde grootte,
zo kon men waarden aantreffen van 2,575 of 2,6162
cm. De duim leeft nog voort in woorden als duimstok
en duimbreed.

25. Een civiele gijzeling of het ten uitvoer leggen van lijfs-
dwang is het zwaarste dwangmiddel dat het civiel recht
kent. Hierbij wordt een natuurlijke persoon die haar ver-
plichtingen niet nakomt, maar die deze verplichtingen
redelijkerwijze wel kan nakomen, opgesloten voor een
bepaalde termijn of totdat aan de verplichting is vol-
daan.

26. Art 290, 291, 292, en toelichting anno 1895. Informatie
van Oostwaard Advocaten, oorspronkelijk gevestigd
aan de Voorstraat in Vreeland, nu in Hilversum.

27. Door het rijk was het bolwerk Wolvenburg van de ge-
meente aangekocht voor de som van 14.000 gulden.
De cellulaire gevangenis bevatte 116 cellen en werd op
1 juli 1856 in dienst gesteld. In 2000 werd het gevan-
geniscomplex een rijksmonument en vond een grote
renovatie plaats. Tegenwoordig kunnen er 124 mensen
gedetineerd worden.

28. Huis OO 601, het huidige Westerstraat nr 101, slechts
twee huisnummers verwijderd van de familie
Daubanton. Hier is de achternaam gespeld Kuiper en
de naam van de moeder Wijmpje Spelman.

29. Bij het kadaster van de gemeente Loenen toen bekend
als sectie A nr 476, een roede en 63 ellen groot.

30. Zie hiervoor Vechtkroniek 26, mei 2007.
31. F.E. Daubanton geboren 5 februari 1853 te

Amsterdam, overleden 6 december 1920 te Utrecht.
Van 1903-1920 hoogleraar bijbelse en praktische theo-
logie en zendingswetenschap aan de Universiteit van
Utrecht. 

32. De Waalse gemeenten zijn onderdeel van de
Nederlandse Hervormde Kerk in de Nederlanden en de
voormalige koloniën, waarvan de leden oorspronkelijk
uit de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk stammen en
waarbinnen de voertaal Frans is. (Frans: Église
Wallonne). Leden van deze gemeenten worden Waals
Hervormd (Frans: Réformé wallon; voor 1815 ook
‘Waals Gereformeerd’) genoemd en werden lange tijd
onderscheiden van de Nederduits Hervormden, die
Nederduits of Nederlands als voertaal gebruiken.
Tegenwoordig vormen 13 kerkgemeenten in het land
de Waalse classis van de Protestantse Kerk in
Nederland. Regelmatig worden nog diensten in het
frans gehouden.

33. Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het
Nederlands Protestantisme, deel 2 (Kampen 1983),
156-158
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