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Tot de komst van Napoleon was politie-
zorg, zowel in steden als op het platteland,
minimaal. Op het platteland was er geen
schutterij, zoals in de steden, en stond de
schout er alleen voor. Door de Fransen
werd de gendarmerie geïntroduceerd,
maar deze was er in hoofdzaak om te wa-
ken voor het behoud van de macht van
Napoleon. Na het vertrek van de Franse
overheersers kwam de politiezorg weer bij
de gemeente te liggen. Nederland kende in
de 19e eeuw gemeenteveldwachters en
rijksveldwachters. De gemeenteveldwach-
ter had alleen bevoegdheden binnen de ei-
gen gemeente, maar was vaak tevens onbe-
zoldigd rijksveldwachter om in voorko-
mende gevallen ook buiten de gemeente-
grens te kunnen optreden.
De gemeenteveldwachter was in die tijd
nauwelijks een professionele politieman
en werd slecht betaald. Rond 1900 lag het
gemiddelde salaris op 250 gulden per jaar.
Het uniform werd veelal betaald door de
gemeente. Een veldwachter moest vooral
kunnen optreden bij ordeverstoringen en
dus een zekere mate van fysiek en mentaal
overwicht bezitten. 
In 1851 werd in de Gemeentewet de eerste
aanzet gegeven voor een enigszins gelijk-
vormig georganiseerde politiezorg. In de
wet werd bepaald dat er voortaan geld be-
schikbaar moest worden gesteld voor de
politie, en wel “in overeenstemming met het
aantal inwoners”. Een gemeenteveldwach-
ter werd, op voordracht van de burgemees-
ter, benoemd door de Commissaris van de
Koningin. Sinds de invoering van de ge-
meentewet had de provincie dus ook een
zekere bemoeienis met de politietaak van
de gemeenten.

Brief van de provincie
Gedeputeerde Staten van de provincie
Utrecht sturen op 10 april 1858 een brief
aan het college van Burgemeester en

Wethouders van Loenen, waarin zij aan-
dacht vragen voor het belang van een goe-
de politie. Zij wijzen erop dat het gemeen-
tebestuur voor een goede uitvoering van
de politietaken een persoon moet kiezen
die “in zijn lichamelijke en zedelijke hoedanig-
heden de vereischten bezit om de hem opgedra-
gen bediening met trouw en ijver te bedienen”.
Bovendien moet, aldus het dagelijks be-
stuur van de provincie, de voor te dragen
veldwachter “in een zodanige van de eerste le-
vensbehoeften onafhankelijke stelling geplaatst
worden, dat de maatschappij daar in eener
waarborg vindt dat hij niet door gebrek verleid
kan worden om aan zijn pligt tekort te doen”.
Met andere woorden, hij moet een fatsoen-
lijk traktement krijgen en dat zou neerko-
men op 300 gulden per jaar met vrije bo-
venkleding. Gezien “de min gunstige toe-
stand der gemeentelijke geldmiddelen” kun-
nen gedeputeerden zich vooreerst vinden
in een bedrag van minimaal 200 gulden.
Wel vragen ze alles in het werk te stellen
om dit bedrag ook op te nemen in de ge-
meentebegroting, want volgens het pro-
vinciebestuur zijn alle inwoners van de ge-
meente gebaat bij het hebben van een goe-
de gemeenteveldwachter.

Benoeming van Van Rooijen
In de raadsnotulen van de gemeente
Loenen van 29 juni 1864 lezen we, dat
Theodorus van Rooijen, die voordien als
wachtmeester van de Limburgse jagers te
paard en als Koninklijk Marechaussee te
paard bij de divisie van Noord-Brabant en
Zeeland werkzaam was, door de Commis-
saris der Koningin is benoemd tot gemeen-
teveldwachter als opvolger van veldwach-
ter Jan van der Sijs. Hij is op dat moment
29 jaar oud. Een kleine maand later besluit
de raad met algemene stemmen om de
jaarwedde te verhogen met 50 gulden.
Hoeveel de jaarwedde toen bedroeg wordt
niet vermeld, maar dat zal wel het door de

Theodorus van Rooijen
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provincie voorgestelde bedrag van 200 gul-
den zijn geweest. In september 1874 wordt
door de raad besloten om zijn jaarwedde
wederom te verhogen en vast te stellen op
300 gulden per jaar. Daarmee komt het
jaarsalaris op een redelijk niveau, passend
bij de status van zijn ambt.

Theodorus van Rooijen (geboren in
Utrecht op 18 augustus 1834, overleden te
Loenen op 25 september 1924) is geduren-
de meer dan 50 jaar veldwachter geweest
in Loenen. Hij komt op 15 juli 1864 naar
Loenen en is gehuwd met Sara Maria
Andriessen. Samen krijgen ze een dochter
en drie zoons. Maria Theresia Alida wordt
op 2 januari 1865 geboren, in 1870 volgt
een tweeling: Cornelis Michiel en Albertus
Hendricus. Laatstgenoemde overlijdt al in
februari 1871. Zoon Johan Wilhelm wordt
geboren in april 1881. Het gezin Van
Rooijen heeft in de Dorpsstraat gewoond,
in het huis dat thans Dorpsstraat 92 is. De
laatste jaren van zijn leven woont het ge-
zin in de dienstwoning achter het gemeen-
tehuis.
In augustus 1866 wordt Van Rooijen tevens
benoemd tot onbezoldigd rijksveldwach-

ter te Loenen. In mei 1916 krijgt hij eervol
ontslag uit zijn functies. Op dat moment is
hij dus 81 jaar oud. 
In de loop van zijn diensttijd ontvangt hij
vele malen een gratificatie in verband met
bijzondere verdiensten. Zo wordt hem bij-
voorbeeld In juli 1865 een gratificatie toe-
gekend in verband met de aanhouding
van “de tapper Dirk Oostveen”, die een visita-
tie (onderzoek aan huis) in belastingzaken
heeft geweigerd. Het komt Oostveen te
staan op een boete van 25 gulden. Ook
toen wilde men kennelijk al zo min moge-
lijk belasting betalen! Van Rooijen wordt
voor de aanhouding beloond met een be-
drag van 10 gulden.

Zelf neemt Van Rooijen ook meer dan eens
het initiatief om een extra beloning te vra-
gen. De raadsnotulen van 4 september
1866 vermelden, dat de veldwachter een
verzoek heeft gedaan tot “bekoming eener
gratificatie uit hoofde zijner veelvuldige bemoe-
jingen ter zake der runderpest”. Met algeme-
ne stemmen wordt besloten om Van
Rooijen een extraatje te geven van 5 gul-
den. Enkele maanden later, februari 1867,
krijgt hij opnieuw een gratificatie in ver-

Gemeenteveldwachter 
Van Rooijen in de

Dorpsstraat.
ca. 1880-1900.
(Coll.: RHCVV)
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band met de runderpest: deze keer gaat
het om 10 gulden. In die tijd wordt ook ge-
discussieerd over het verstrekken van een
kledingtoelage aan de veldwachter.
Sommige raadsleden hebben hiertegen be-
zwaren. De veldwachter zou “daaruit wel-
ligt aanleiding nemen om minder net voor den
dag te komen”, met andere woorden dat hij
de toelage niet zou gebruiken voor het aan-
schaffen van dienstkleding. Zij vinden het
dan ook wenselijker om “met zijne uitrus-
ting op den bestaande voet voort te gaan”.
Besloten wordt om de dienstkleding van
Van Rooijen ook in de toekomst ten laste
van de gemeente te laten komen.

Bijbanen
In zijn lange leven heeft Van Rooijen naast
het werk van veldwachter allerlei bijba-
nen. Zo wordt hij in juli 1864 ook benoemd
tot ambtenaar der plaatselijke belastin-
gen. Zijn belangrijkste nevenactiviteit is
wel die van gemeentebode van Loenen. In
de zomer van 1868 verzoekt Theodorus
van Rooijen aan de raad om een “tegemoet-
koming ter zake van door hem gepresteerde
meerdere diensten uit hoofde der ongesteldheid
van den Gemeentebode”. Na enige “delibera-
tiën omtrent de meerdere of mindere aanspra-
ken van verzoeken op een gratificatie” wordt
besloten de veldwachter een bedrag van 5
gulden toe te kennen. De zieke gemeente-
bode komt niet terug op zijn post en in

april 1869 besluit de gemeenteraad van
Loenen om Van Rooijen te benoemen tot
bode der gemeente en de betrekking gelijk-
tijdig te laten bekleden met die van veld-
wachter. In de voorafgaande discussie wor-
den door de heren Kruseman en Van
Beusekom wel bezwaren geopperd tegen
de benoeming, omdat zij nadeel verwach-
ten voor diens dienst als veldwachter, die
“nu reeds door hen niet best wordt geacht.” Zij
dringen er bij de burgemeester op aan om
de veldwachter aan te sporen tot “getrouwe
plichtsbetrachting”. Desalniettemin wordt
Van Rooijen met algemene stemmen be-
noemd tot bode. Hoeveel verdiende hij er-
mee? Zijn salaris in 1869 is niet bekend.
Wel is bekend dat de raad in april 1902 be-
sluit zijn jaarwedde als bode te verhogen
tot 100 gulden. Ook deze functie zal hij tot
op hoge leeftijd bekleden. In november
1921, als Van Rooijen 87 jaar oud is(!), is hij
nog steeds gemeentebode van Loenen. Dit
blijkt uit een brief aan de raad, waarin hij
verzoekt om “zijn positie een beetje nog wat te
verbeteren”, dat wil zeggen zijn salaris te
verhogen.
In de loop van zijn werkzame leven heeft
Van Rooijen meer bijbanen gehad. Zo we-
ten we dat hij ‘s zondags tijdens de och-
tenddienst rond de hervormde kerk ook
surveilleerde om de rust te bewaren. Bij de
notaris fungeerde hij vele jaren als getuige
bij het passeren van akten.

Rekening voor het 
gemeentebestuur 
wegens geleverde 
kleding aan de 
gemeenteveldwachter.
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Afwisselend werk
De werkzaamheden van de veldwachter
zijn zeer gevarieerd. Een proces-verbaal
van 1 juni 1871 geeft ons een inkijkje in
wat er van hem verwacht wordt ten aan-
zien van de bestrijding van de ‘pokziekte’.
Van Rooijen heeft op last van het gemeen-
tebestuur uit de woning van Maarten IJ.,
arbeider te Nieuwersluis, verschillende
goederen weggehaald en in de vuilniskar
doen afvoeren naar de burgerlijke begraaf-
plaats. In het proces-verbaal lezen we dat
het gaat om de volgende spullen: “twee pe-
luwen en twee kussens, allen gevuld met veren,
een wollen deken, een katoenen dito, twee katoe-
nen bedlakens, twee dito kussenslopen, en een
paar blaauwsaayen bedgordijnen, een pet, een
zwart beverschen jas, een pelouwbovenbroek,
twee dito onderbroeken, twee blauwe keper bor-
strokken, twee hemden, een paar witte kousen,
een blaauw gestreept boeseroen, een katoenen
zakdoek, een zwarte halsdoek, een een paar lage
schoenen”. Dat was dus alle kleding en bed-
degoed van een arbeider anno 1871! Van al
deze spullen was de onteigening bevolen
bij besluit van Burgemeester en Wethou-
ders. Van Rooijenmoet vervolgens op de be-

graafplaats al deze spullen verbranden, dit
“onder toevoeging eener genoegzame hoeveel-
heid petroleum”. De overgebleven as wordt
vervolgens begraven. Tenslot-te is onder
toezicht van Van Rooijen de woning van de
overledene gedesinfecteerd door ‘Gruyton-
sche chloorberooking’.
Bij de aanpak van de gevreesde ziekte ging
men grondig te werk. Dat blijkt onder an-
dere ook uit een rekening uit 1873 voor “16
kan petroleum à 22 cents de kan gebruikt tot het
verbranden van het beddegoed van een aan pok-
ziekte overleden persoon”.

In 1875 loopt Van Rooijen een gratificatie
mis ter zake van “adsistentie ter gelegenheid
der viering van het Kroningsfeest”, het 25-jarig
jubileum van Koning Willem III dat in
1874 is gevierd. In de raadsvergadering van
maart 1875 deelt de voorzitter mee, dat
aan verschillende rijks- en gemeenteveld-
wachters van naburige gemeenten gratifi-
caties zijn toegekend voor de extra werk-
zaamheden ter gelegenheid van de viering
van dit jubileum. De voorzitter van de raad
brengt het voorstel in stemming om ook
aan Van Rooijen een bedrag toe te kennen.
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Bredestraat, Loenen. In de
aanbouw, met schoor-

steenpijp, achter het 
gemeentehuis woonden

Van Rooijen en zijn vrouw
toen hij reeds op hoge

leeftijd bode der 
gemeente was.

(Coll. W. Mooij)



Het raadslid Drabbe vindt een gratificatie
minder gepast, omdat “politiezorg juist is
wat zijne betrekking mede brengt”. Het voor-
stel wordt vervolgens met algemene stem-
men verworpen. Kennelijk zijn de andere
raadsleden het met hem eens.

25 jaar veldwachter
Burgemeester en Wethouders bespreken
in april 1889 het aanstaande jubileum van
veldwachter Van Rooijen. Op 30 juni zal
het namelijk 25 jaar geleden zijn, dat hij
werd aangesteld. Besloten wordt aan de
raad een voorstel te doen om aan de veld-
wachter een geschenk van ongeveer 50
gulden aan te bieden, als blijk van waarde-
ring “der goede diensten door hem bewezen”.
De raad besluit hiertoe over te gaan, maar
bepaalt het maximumbedrag op 45 gul-
den. Er wordt een inktkoker aangeschaft,
waarop men het opschrift ‘de gemeente
Loenen aan T. van Rooijen 1864-1889’ laat
aanbrengen.

Te druk met andere zaken
We zagen dat Theodorus van Rooijen naast
veldwachter ook gemeentebode was. Dat
hij daarnaast nog allerlei andere bezighe-
den had, blijkt uit een discussie in de
raadsvergadering van 31 oktober 1892. Het
raadslid Lantinga spreekt zijn ontevreden-
heid uit over de uitoefening van de politie-
dienst in het dorp door de veldwachter:
“Zelden is deze in het dorp om toezicht te hou-
den. Het dorp wordt overstelpt door bedelaars,
er wordt harder gereden dan is toegestaan bij
de politieverordening, in één woord, er wordt
nergens op gelet. En wanneer men vraagt waar
of de veldwachter is, krijgt men ten antwoord,
dat deze op verkoophuizen aan het nommeren
is (het nummeren van te verkopen stukken van
een inboedel, wdk), iets geheel buiten zijn betrek-
king”. Spreker verzoekt aan de notaris te
vragen om de veldwachter niet meer in te
schakelen voor dergelijke werkzaamhe-
den. De burgemeester zegt toe dat hij de
veldwachter zal aanspreken en hem “ern-
stig onder het oog [zal] brengen dat betere waar-
neming zijner betrekking verlangd wordt”.
Dergelijke klachten over de aanwezig-
heid/afwezigheid van de politie in het
dorp herkennen we direct en zijn kenne-
lijk van alle tijden.

Woning gemeentebode
In juni 1904 wordt een gymnastieklokaal
gebouwd in de Bredestraat, met de ingang
aan het schoolplein van de openbare
school. Voor de prijs van 5.470 gulden
wordt het lokaal gebouwd door de aanne-
mer W.H. Westerhout uit Utrecht. De raad
besluit om het huisje naast het nieuwe
gymlokaal, dat in gebruik is bij gemeente-
bode Van Rooijen, af te breken en een
nieuw gebouwtje voor de bode te laten
neerzetten. De gemeenteopzichter heeft
een tekening gemaakt en begroting opge-
steld. De bouw van de woning voor de ge-
meentebode wordt eveneens aan Wester-
hout gegund voor de geraamde kosten van
524 gulden en 63 cent.

40 jaar veldwachter
Eveneens in 1904 viert Van Rooijen, dat het
40 jaar geleden is dat hij in dienst trad als
gemeenteveldwachter van Loenen. Met al-
gemene stemmen besluit de raad om hem
een mahoniehouten ‘voltaire’ (fauteuil) ca-
deau te doen met daarop een zilveren plaat-
je met inscriptie. Enkele weken later wordt
hem ter vergadering deze fauteuil “in harte-
lijke bewoordingen” aangeboden. Er wordt
bij aangetekend dat het geschenk door Van
Rooijen dankbaar wordt aanvaard.
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Rekening voor het cadeau
van de gemeente (een ma-
honiehouten fauteuil) ter
gelegenheid van het veer-
tigjarig jubileum van Van
Rooijen. De fauteuil was
gemaakt door meubelma-
ker I.J. van Elk, toen wo-
nende in het huidige pand
Dorpsstraat 72, waar thans
slagerij Bram van den Berg
is gevestigd.



Koninklijke onderscheiding(en)
Aan Van Rooijen wordt in augustus 1903
een koninklijke onderscheiding toege-
kend: de eremedaille in zilver in de orde
van Oranje-Nassau. In 1909 verzoeken bur-
gemeester E.A.H.A. van de Velde, in dienst
vanaf begin 1909, en oud-burgemeester
W.J. Doude van Troostwijk (mei 1886 tot ja-
nuari 1909) in een gezamenlijke brief aan
de Minister van Binnenlandse Zaken een
hogere onderscheiding toe te kennen. Zij
vragen om Th. Van Rooijen vanwege zijn
verdiensten te benoemen tot broeder in de
orde van de Nederlandse Leeuw. Ze noe-
men daarbij de volgende argumenten: in
juni zal het 50 jaar geleden zijn dat Van
Rooijen werd aangesteld als Koninklijke
Marechaussee te paard bij de divisie van
Noord-Brabant en Zeeland; op 25 juni 1864
werd hij aangesteld als gemeenteveld-
wachter van Loenen en in augustus 1866
volgde de benoeming tot onbezoldigd
rijksveldwachter. De beide burgemeesters
laten weten dat Van Rooijen gedurende die
vijftig jaren “zich steeds ijverig en getrouw van
zijn plicht heeft gekweten en zich al die jaren
heeft doen kennen als een zeer oppassend per-
soon, op wiens gedrag nimmer iets te zeggen is
geweest” (brief d.d. 28 mei 1909). Het mag al-
lemaal niet baten, want enkele maanden
later antwoordt de toenmalige commissa-
ris der koningin in de provincie Utrecht,
F.D. Schimmelpenninck, dat er “thans geen
plaats is om Van Rooijen als broeder in de orde
van de Nederlandse Leeuw te benoemen”. Dit
“tot leedwezen van zijne Excellentie”, de minis-
ter.

Burgemeester Van de Velde doet in novem-
ber 1912 opnieuw een poging om de hoge-
re onderscheiding voor Van Rooijen te be-
machtigen. Op 23 december zal het 60 jaar
geleden zijn, dat Van Rooijen in overheids-
dienst trad en een lange staat van dienst
heeft, onder meer 48 jaar als gemeente-
veldwachter en 46 jaar als rijksveldwach-
ter. Op dit moment is Van Rooijen 78 jaar
oud. De burgemeester schrijft zijn brief
aan de minister na een schrijven van Van
Rooijen, waarin hij verzoekt hem voor te
dragen voor de gewenste onderscheiding.
Het verzoek van de burgemeester is even-
wel niet gehonoreerd, want in 1920 doet

hij weer een poging. Inmiddels is Van
Rooijen dan geen gemeenteveldwachter
meer. Op 1 mei 1916 is hij in verband met
zijn leeftijd eervol ontslagen. Hij is dan
nog wel steeds in functie als gemeentebo-
de.

Afscheid als veldwachter
De raad van Loenen discussieert in juni
1914 over het functioneren van Van
Rooijen als veldwachter. Dit naar aanlei-
ding van het 50-jarig jubileum van de veld-
wachter. Er wordt geopperd om aan hem
als cadeau een welverdiende rust te gun-
nen, met andere woorden hem met pen-
sioen te laten gaan. De burgemeester
brengt in dat Van Rooijen zich nog steeds
jong voelt en dit niet wenst. (Van Rooijen is
op dit moment bijna 80 jaar oud!) “Op het
laatst gehouden muziekconcours was hij van ‘s
morgens tien uur tot ‘s nachts 12 uur in functie!”
Raadslid Fluit merkt op, dat dit pleit voor
zijn uithoudingsvermogen, doch “als poli-
tieman kan hij niet veel meer presteren”.
Tevens is hij van mening dat de politie “niet
in het gemeentehuis behoort te zijn, maar op
straat, daar is haar taak”. Het gevolg van de
huidige situatie is, dat de gemeente te
Nieuwersluis een tweede veldwachter
heeft aangesteld. De voorzitter zegt toe
omtrent het ontslag van Van Rooijen in na-
der overleg te zullen treden met de
Commissaris der Koningin. Besloten
wordt Van Rooijen t.g.v. zijn jubileum een
gouden horloge ten geschenke te geven.
Van Rooijen blijft nog in dienst tot 1 mei
1916. Dan verleent de Commissaris van de
Koningin hem eervol ontslag als gemeen-
teveldwachter.

Gemeentebode op hoge leeftijd
Als gemeentebode en aanplakker werkt
Van Rooijen ondertussen gewoon door,
ook al is hij inmiddels in de tachtig. Hij
ontvangt daarvoor een vergoeding van 100
gulden per jaar. In een brief d.d. 17 oktober
1916 doet Theodorus van Rooijen een ver-
zoek voor de vele toenemende werkzaam-
heden die hij als zodanig verricht, om een
verhoging van de geldelijke vergoeding die
hij krijgt. Met name spreekt hij over het
“aanplakken der gedrukte stukken in Loenen en
Nieuwersluis en elders” en dat “er dagen voor-
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kwamen dat ik 12 stuks billetten kreeg voor
Loenen en Nieuwersluis”.
De raad besluit om hem 1 gulden per week
erbij te geven als toeslag met ingang van ja-
nuari 1917.
In 1918 wordt in de raad al weer een schrij-
ven van dezelfde aard van Van Rooijen be-
sproken. Van Rooijen wijst erop dat “op 5
april 1918 het 99 jaar zal zijn dat het trakte-
ment als gemeentebode nimmer is verhoogd”
en dit “terwijl doch in al dien jaren alle ambte-
naren hun salaris is verhoogd”.  Na enige dis-
cussie wordt er besloten het salaris van de
gemeentebode met 100 gulden te verho-
gen en zo te brengen op 200 gulden per
jaar m.i.v. januari 1918, dus met terugwer-
kende kracht. 

De werkzaamheden die Van Rooijen ver-
richt als gemeentebode blijven maar groei-
en. In een brief van 19 april 1919 wijst hij
erop, dat het thans 50 jaar geleden is, dat
hij door de gemeenteraad werd benoemd
tot bode. In de begintijd waren er nog
maar zeer weinig gedrukte stukken om
aan te plakken en deed hij dit kosteloos.
Echter: “Nu sedert jaren heeft het aanplakken
van gedrukte stukken zoo een groten omvang
genomen, dat er veel meer werkzaamheden aan
verbonden zijn.”

Dit door de vele wetten betreffende de
Militie, verkiezingen en Distributie. Het
aanplakken van al die gedrukte stukken
moet in Loenen en Nieuwersluis plaatsvin-
den. Van Rooijen verzoekt beleefd om een
beloning voor deze verrichte werkzaamhe-
den. Het levert hem een gratificatie van
100 gulden op, waarvoor hij een bedank-
briefje schrijft.

Overlijden
Theodorus van Rooijen overlijdt op 25 sep-
tember 1924 op 90-jarige leeftijd. In de
overlijdensakte wordt vermeld, dat hij van
beroep (nog steeds) gemeentebode is. Het
gemeentebestuur krijgt een uitnodiging
van de burgemeester om op maandag 29
september “des voormiddags kwart voor elf sa-
men te komen in het gemeentehuis” om de
oud-gemeenteveldwachter en -gemeente-
bode de laatste eer te bewijzen. Hij wordt
in Loenen begraven op de algemene be-
graafplaats. De weduwe Van Rooijen krijgt
bericht dat zij per 1 december de dienstwo-
ning van het gemeentehuis moet hebben
verlaten. Zij gaat wonen in het pand wijk B
nr 70 (thans Dorpsstraat 92), dat Van
Rooijen in bezit had en voorheen werd ver-
huurd aan P. Meijer.
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Gedenksteen op het graf
van Theodorus van Rooijen
op de algemene begraaf-
plaats van Loenen 
(Foto: Aleid Smid)
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Theodorus van Rooijen en zijn vrouw Sara
Maria Andriessen hadden, zoals gezegd,
twee zoons en één dochter. Zoon Cornelis
Michiel werd directeur van de
Vleeskeuringsdienst te Boxtel en woonde al-
daar. Zoon Johan Willem was gepromo-
veerd en werd rector van het Gymnasium te
Sneek. Dochter heette Maria Theresia Alida
en woonde in Gorkum, zij overleed in 1921. 
In een notariële akte wordt de nalaten-
schap van Van Rooijen opgesomd:
- een huis te Loenen (Moleneind B 70 sectie
A 961), verhuurd voor Fl. 3,00 per week
aan P. Meijer;

- een huis te Loenen (wijk B 119), verhuurd
aan G.J. Meijer voor 1 gulden en 50 cent
per week;

- een huis op Oud-Over B 107 verhuurd aan
J. Advocaat voor 2 gulden en 50 cent per
week;

- een huis op Oud-Over wijk B nummer 64
verhuurd aan G. Loenen voor 2 gulden en
50 cent per week;

- 5 woningen te Axel (Zeeuws-Vlaanderen),
in 1891 verkregen als enige erfgenaam
van Cornelis Daffelaar.

Verder zijn er schulden voor een bedrag
van 500 gulden. De roerende goederen
worden getaxeerd op 753 gulden en 75
cent. Aan contanten is er 50 gulden. De
spaarbankboekjes bedragen 2.045 gulden
en uitbetaalde levensverzekeringpolissen
250 gulden.

Wilma de Kruijter - Zandstra
Willem Mooij
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Burgemeester L. Schiethart van
Nigtevecht schreef op 24 februari 1943
een brief aan de kerkenraad van de her-
vormde gemeente over vordering van
kerkklokken door de Duitse bezetter. 

De brief luidde als volgt:
Hedenmorgen ontving ik een mededeeling
van den Commissaris der Provincie Utrecht,
gedagteekend 17 Februari 1943, 4e Afdeeling
B, nr. 99/125, met betrekking tot het in mar-
gine vermeld onderwerp (klokkenvordering).
Tot mijn leedwezen moet ik U mededeelen,
dat de in de kerktoren aanwezige luidklok
wordt gevorderd en zal worden vervangen
door een aan de gemeente toegewezen klok,
afkomstig uit de gemeente Breukelen
Nijenrode (Carillonklok).

Het tijdstip, waarop zulks zal geschieden,
werd mij bij deze aanschrijving nog niet me-
degedeeld. Aangezien de klokken aan de ge-
meente worden toegewezen om daarmede
zoo noodig de luchtbeschermingsbelangen
der gemeente te dienen, zullen de kosten van
omhanging en vervoer op de betreffende ge-
meente worden verhaald.

Verder kan ik u mededeelen, dat de aanne-
mersfirma Meulenberg te Venlo voor deze
werkzaamheden is aangewezen.

L. Schiethart, 
burgemeester van Nigtevecht

Uit het archief


