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Een gevarieerd nummer 

Na twee themanummers (één over de Duitse bezetting en 
één over de gemeentehuizen in Loenen) ligt er nu een 
nummer van de Vechtkroniek voor u, waarin een breed 
scala aan onderwerpen aan bod komt. 
Wat veien niet weten, is dat in vroeger jaren serieus is 
nagedacht over het dempen van de Loenderveense 
plassen. Uiteindelijk werden in onze omgeving alleen de 
Béthunepolder en de Horstermeerpolder drooggelegd. 
Voorzitter A.A. Manten van de Historische Kring Breukelen 
schreef over deze geschiedenis een uitgebreid artikel. 
We openen dit vierde nummer van de Vechtkroniek ermee. 
Elders in het nummer staan een oud-inwoner van Loenen 
en een oud-inwoner van Vreeland centraal. De eerste is de 
schrijver/schilder Jacobus Jan Cremer (1827-1880). 
Hij woonde van 1852 tot 1857 in de Dorpsstraat (nummer 
68). De tweede is Carel Adolph Lion Cachet (1864-1945). 
In Vreeland geniet hij bekendheid als architect van het 
gereformeerde kerkje aan de Nigtevechtseweg. 
Daarnaast telt deze vierde uitgave van de Vechtkroniek 
artikelen over beeldhouwwerken in de hervormde kerk van 
Loenen en over de buitenplaats Vredenhorst te Vreeland. 
Op de achterpagina van dit nummer treft u een korte 
geschiedenis aan van De Drie Gekroonde Laarsjes 
(Rijksstraatweg 106). Enkele jaren geleden brandde dit 
historische gebouw tot de grond toe af. 
Na een wederopbouw in oude staat, werd het pand vorig 
najaar als restaurant in gebruik genomen. 

Ten slotte is het misschien aardig u mee te delen, dat de 
Historische Kring Gemeente Loenen wat betreft het aantal 
leden nog steeds gestaag groeit. Momenteel, twee jaar na 
oprichting van onze vereniging, zijn er ruim 280 leden. 

Ruurd Ubels 
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De beeldenstorm voorbij 15 
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Plannen tot het dempen van de 
Loenderveense Plas 
Tot minder dan een eeuw geleden waren de 
plassen nauwelijks meer dan verloren gegaan 
land. En verloren gegane zaken mag je probe
ren terug te winnen . . . . 

In de periode 1850 - 1928 werd druk gestu
deerd en gediscussieerd over inpoldering van de 
Oostelijke Vechtplassen. Alleen de Béthunepol-
dcr en de Horstermeerpolder werden echter 
daadwerkelijk drooggelegd. In militaire kringen 
was men niet gelukkig met de droogmakings-
plannen en van daaruit werd herhaaldelijk ster
ke oppositie gevoerd. Ook viel de landbouw
kundige kwaliteit van het ingepolderde land 
tegen en kreeg men in het waterbeheer te
maken met grote kwelproblemen. 
In het begin van de 20ste eeuw ontwikkelde de 
gemeente Amsterdam plannen om het Naar-
dermeer te benutten voor het storten van stads
vuil. Daartegen rees veel verzet in de kringen 
van natuurliefhebbers. Met succes. In 1906 
werd het Naardermeer door de toenmalige eige
naar, de familie Rutgers van Roozenburg, voor 
ƒ 153.000,- verkocht aan de mede voor het 
beheren van dit natuurgebied opgerichte Ver
eniging tot Behoud van Natuurmonumenten. 

Terra Nova 
Niet iedereen was evenwel in die tijd tegen het 
volstotten van een stuk plassengebied met 
stadsvuil en niet overal rees verzet. Zelfs kon 
een verzoek tot vuilstort van de ontvangende 
partij komen. De Amsterdamse koopman R.H. 
Erdmann wenste voor zichzelf een royale bui
tenplaats in de Vechtstreek te stichten. Hij 
kocht daartoe in 1910 een stuk kaal moerasge
bied in Oud Over '. Het landgedeelte was ech
ter te beperkt om daarop al zijn plannen te 
kunnen realiseren. Daarom liet hij een deel van 
zijn trekgatengebied gedurende de daaropvol
gende 15 jaar met Amstetdams huisvuil opvul
len. Het zo gemodificeerde gebied noemde hij 
Terra Nova. Al spoedig werden een houten 
huis, dienstwoningen, stallen en bijgebouwen 
opgetrokken. Het patkgedeelte kreeg afwisse

lend een aangelegd en een natuurlijk karakter, 
lussen het groen vond een grote verzameling 
tuinbeelden een plaats en werden koepeltjes en 
tuinhuizen neergezet. Aan de bouw van een 
definitief, stenen landhuis voor zichzelf kwam 
Erdmann door verslechtetde economische om
standigheden echter niet meer toe. 

Initiatief van de Breukelse ondernemer 
J.W. Bronwasser 

De Eerste Wereldoorlog leidde tot belangstel
ling voor de plassen als recreatiegebied. In 
samenhang daarmee verdwenen de inpolde-
ringsplannen geleidelijk uit de actualiteit. Dat 
kwam de gemeente Amsterdam zeer goed uit, 
want daar had men inmiddels interesse voor de 
plassen gekregen in verband met de sterk toe
nemende behoefte aan goed drinkwater. 
In het najaar van 1927 verscheen echter toch 
nog weer een bedreiging van de Amsterdamse 
voornemens op het strijdtoneel. Een commer
cieel ondernemer, de in Breukelen-Nijenrode 
gevestigde industrieel J.W. Bronwasser, zag geld 
in de exploitatie van de plassen"'. Hij dacht aan 
een aanpak in twee fasen: eerst de demping van 
plassen met stadsvuil en daarna inrichting van 
het zo vetkregen droge gebied voor de land- en 
tuinbouw. 

Het stadsvuil van die tijd was voor het grootste 
gedeelte biologisch afbreekbaar en milieuhygie
nisch onschadelijk. Maar de grens tussen stads
vuil en bedrijfsafval werd niet scherp getrokken 
en een belangrijk deel van de industriële afval
stoffen was niet bijster milieuvriendelijk. De 
overheden deden nog weinig aan regelgeving en 
toezicht op de afvalverwerking. 
Om het serieuze karaktet van zijn plannen te 
versterken nam Bronwasser het initiatief tot de 
oprichting van een afzonderlijke vennootschap, 
genaamd de Eerste Nederlandsche Maatschap
pij tot Exploitatie van Stadsvuil (ENMES). 
Partners van hem in deze onderneming waren 
Paul Henricus Nijgh uit Bilthoven, Jhr. Eugèn 
Stuers, eveneens uit Bilthoven, Steven Willem 
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Kaart van de Loosdrechtse 

plassen. Uitgave Koninklijke 

Nederlanischen 

Toeristenbond ANWB, die de 

situatie aangeeft tijdens de 

dempingsplannen. 

Coll.: J. den Besten. 

de Clercq, landbouwer te Bloemendaal, Heero 
Berend de Groot, directeur van de Electrici-
teitsmaatschappij Rotterdam en Nicolaas Jans
sen, directeur van de Crediet- en Effectenbank 
te Utrecht. 

Plan tot demping van de Loenderveense Plas 
De ENMES liet, evenals meer dan een eeuw 
tevoren de eerste makers van inpolderingsplan-
nen binnen onze regio, in eerste instantie het 
oog vallen op het gebied bij Loenderveen. Het 
Waterschap Loenderveen beheerde een betrek
kelijk kleine polder, die bovendien een arme 
polder was. Deze bestond uit bijna 500 hectare 
water en ongeveer 200 hectate land. De plas 
had een verbinding met de Vecht via een sluis, 
die iets ten noorden van het dorp Loenen lag. 
Bronwasser en de zijnen deden de polderbe
stuurders aantrekkelijke voorstellen "'. Zij kre

gen een nieuwe sluis, een nieuwe brug en in 
plaats van de windwatermolen elektrische 
bemaling voorgespiegeld, en bovendien aan
trekkelijke inkomsten uit de sluisgelden die de 
aan- en afvarende vuilschepen zouden moeten 
betalen. Nadat de ingelanden op 5 november 
1927 instemming hadden betuigd met de plan
nen, sloot het poldetbestuur van het Water
schap Loenderveen op 27 november 1927 een 
overeenkomst met Btonwasser c.s. Deze over
eenkomst werd vervolgens, zoals dat behoorde, 
door het polderbestuur ter goedkeuring aan 
Gedeputeerde Staten van Utrecht gezonden. 
Men boekte nog een tweede succes: Rijkswater
staat gaf toestemming voor een doorgraving 
van de Vechtdijk, die met het dempingsplan 
verband hield •''. 

Intussen werkten Bronwasser en zijn partners 
tevens op andere wijze verder. Om de plannen 

-::r-*~:„ 

{oenerveensche Schutsluis^ 

"--, . .- . .„ l" 

LOENERVEENSCHE PLAS 

ParVeertefroir 

Jachihaven. Hole! De Driesprong 

Baä Loosdrocfi! 

: 7 ^ ^ - ü . 
/ / 

. 1 •: 
v 'v:: 

y f •:. 



V E C H T K R O N I E K PAGINA 5 

te kunnen verwerkelijken moesten ze ook zien 
de eigendom van de plas te verwerven. 
Op 16 december 1927 stuurde Bronwasser een 
brief aan de Gemeenteraad van Loosdrecht 2 ' . 
Die gemeente was eigenaar van 24 door Bron
wasser gewenste kavels binnen het gebied van 
de Loenderveense Polder, met een gezamenlijke 
oppervlakte van bijna 88 hectare. Voor de ove
rige ruim 8,6 hectare, over negen kavels ver
deeld, die Loosdrecht er bezat had hij geen 
directe interesse. Die bestonden grotendeels uit 
weg en grasberm, legakkers of sloot. Inmiddels 
hadden Bronwasser en zijn partners van ande
ren reeds 164 hectare in eigendom weten over 
te nemen. Daarvoor werd te zamen ƒ 40 000,-
betaald. Van de overige 23 eigenaren van perce
len water in dat gebied had alleen Mr. R.H. 
Erdmann uit Amsterdam - de eigenaar van Ter
ra Nova en omgeving - een oppervlakte van 
serieuze betekenis in bezit (73 hectaren); de 
anderen bezaten per eigenaar slechts tussen de 1 
en 1 5 hectare. 

Bronwasser was er blijkbaar zozeer van over
tuigd dat de gemeente Loosdrecht wel zou wil
len verkopen, dat hij in zijn brief van 16 
december 1927 niet eens informeerde of de 
gemeente tot vetkoop bereid was, doch uitslui
tend vroeg "voor welke bedrag de eigendom
men der Gemeente Loosdrecht in de Loender-
veensche Polder gelegen . . . door hem kunnen 
worden gekocht". 

In een bij de brief gevoegde "Memorie van toe
lichting" hield hij de gemeente Loosdrecht een 
zeer rooskleurig beeld voor inzake de betekenis 
van zijn plannen: 

"Zoo tot uitvoering wordt overgegaan wordt de 
Gemeente Loosdrecht in plaats van een binnen 
zijn grenzen liggend waardeloos water een stuk 
land rijker, waarop een groot tuinbouwbedrijf 
gesticht zou worden. Binnen enkele jaren zul
len een honderdtal gezinnen een ruim bestaan 
hier vinden wat meebrengr den bloei van alle 
neringdoenden in de Gemeente en tevens ten 
goede komt aan de Gemeente financiën, en 
voor direct aan tal van werklieden uit de 
Gemeente de mogelijkheid opent voor gerui-
men tijd werk te vinden bij het dempen en 
gereed maken der terreinen. Tevens is nog als 
een groot voordeel voor de Gemeente aan te 
merken dat de Maatschappij voor haar kosten 
een groote sluis bouwt zoodat het mogelijk 

wordt Loosdrecht te bereiken met schepen van 
250 à 300 ton, dus het stichten van industrieën 
enz. ten zeetste bevordert." 

De argumenten belastinginkomsten en werkge
legenheid komen ons bekend voor. Ook heden 
ten dage boeken projektontwikkelaars er nog 
successen mee! 

De ENMES moest in staat worden geacht de 
door haar ontwikkelde plannen ook uit te voe
ren. Inmiddels was bekend, dat deze onderne
ming kon beschikken over een ingelegd kapi
taal van ƒ 500.000,-. 

Eerste reacties uit het plassengebied zelf 
De brief van Bronwasser aan de gemeente 
Loosdrecht was voor de in Amsterdam uitgege
ven kranr het Algemeen Handelsblad aanlei
ding tot een interview mer de burgemeester van 
Loosdrecht. Die stelde zich in zijn gesprek met 
de journalist heel taktisch op. Hij was er zich 
goed van bewust, dat zijn gemeenteraad zich 
zeer kort tevoren nogmaals had uitgesproken 
ten gunste van inpoldering van de plassen, 
omdat nieuwe land- en tuinbouwgrond een 
eind zou kunnen maken aan de toegenomen 
armoede onder de bevolking als gevolg van her 
aflopen van de turfwinning. De eigen inzichten 
van de burgemeester spoorden daarmee blijk
baar niet. 

De burgemeester begon met aan de journalist 
mee te delen, dat hij nog geen definitieve 
mening had. Voor de in meerderheid van de 
landbouw afhankelijke bevolking van Loos
drecht leek hem het dempingsplan wel aanlok
kelijk, mits er goede landbouwgrond zou ont
staan. Daarroe zou de gemeente dan wel eisen 
stellen en evenzeer met betrekking tot maatre
gelen om het afdrijven van vuil te voorkomen. 
Vervolgens deed hij echter de opmerkelijke sug
gestie aan Amsterdam om het beoogde punt 
van waterwinning te verleggen van de Loos-
drechtse Plassen naar de Loenderveense Plas 
(waardoor het dempingsplan in de praktijk 
onmogelijk zou worden). 

Wakker geschud door de publicireit rond de 
plannen met de Loenderveense Plas mengde 
ook het gemeentebestuur van Kortenhoef zich 
in deze zaken. B&W van die gemeente lieten 
weten, dat belangstellende ondernemers, als het 
op dempen aankwam, beter zouden kunnen 
kijken naar de plas aan de andere zijde van de 
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A. Lambertskade, dus naar de Wijde Blik. Die 
plas, gelegen in de gemeente Kortenhoef en 
deel uitmakend van de Kortenhoefse Polder, 
bood een te dempen oppervlakte van ruim 200 
hectare water en rietland. 

Het Algemeen Handelsblad, dat ongunstig had 
geoordeeld over de plannen met de Loender-
veense Plas, vond het voorstel van Kortenhoef 
een alternatief dat het overwegen waard was. 
"Over het algemeen is het water hier minder 
diep, dan in het Loenerveen, voor landaanwin
ning zouden dus sneller resultaten worden 
bereikt. In het rietgebied, begrensd door den 
Kortenhoefschen dijk en de Kortenhoefsche 
Zuwe (den weg naar Vreeland) zou eventueel 
minder aan natuurschoon verloren gaan, omdat 
van de wegen gezien daarvan weinig wordt 
opgemerkt, en watetsport wordt er maar weinig 
uitgeoefend. Er is een zwembad bij de tol op de 
Zuwe en gelegenheid tot het huren van schuit
jes, doch het ligt uit de richting van het groote 
verkeer en tegen Loosdrecht valt niet te concur-
reeren. Niet alleen uit oogpunt van landaan
winning zou de burgemeester van Kortenhoef 
hierheen gaarne het vuil der groote steden zien 
aangebracht, doch de polderlasten drukken hier 
buitengewoon zwaar. Ruim ƒ 12,- per hectare 
moet voor land en water aan poldergeld wor
den opgebracht. Er zijn eigenaars van water, dat 
niets opbrengt en die toch hun ƒ 12,- per hec
tare polderlasten moeten opbrengen, waarvan 
slechts een klein deel terugkomt uit rente van 
het Grootboekkapitaal, in vroeger tijden door 
de verveners daarop gestort ten bate van de 
latere drooglegging. Deze plas staat reeds door 
een schutsluis in verbinding met het Vechtwa
ter, zoodat kleinere schepen er zouden kunnen 
binnenvaren om het vuil ter plaatse aan te bren-
gen *". 

Groeiende onrust over de dreigende 
aantasting van de plassen 
De publiciteit alarmeerde tegelijkertijd tegen
standers van aantasting van het plassengebied. 
Voortrekkers in het verzet tegen de plannen 
met zowel de Loenderveense Plas als de Wijde 
Blik waren mensen van de Nederlandsche 
Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). K. 
Ittman, algemeen voorzitter van de NJN, 
reageerde meteen zeer veronttust op de opinie 
van het Algemeen Handelsblad inzake de Wij

de Blik, waarop de "berichtgever" van de krant 
enigszins terugkrabbelde: 

"Met den geachten inzender zijn wij 't volko
men eens, dat het complex Utrechtsche en 
Noord-Hollandsche plassen liefst onaangeroerd 
moest blijven". Maar de kranteschrijver zei ook 
te geloven "dat op den duur het meerendeel der 
bedoelde plassen zal verdwijnen, tenzij ze in 
hun tegenwoordigen staat geacht worden meer 
welvaart te brengen dan als tuingrond . . . , of 
wel de natuurvrienden komen tot een daad als 
destijds . . . ten opzichte van het Naardermeer". 
De jeugdige natuurvrienden stonden al snel 
niet meer alleen in hun protest. In de (ANWB) 
Waterkampioen van januari 1928 riep D.P. de 
Vries Dzn de watersporters "te wapen" en via 
het Algemeen Handelsblad van 5 februari 1928 
schetste de bekende vakbondsleider en politicus 
Henri Polak het doembeeld van "Loosdrecht, 
de vuilnisbak van Nederland". Een artikel in 
diezelfde krant, maar een dag later, betoogde 
dat Loosdrecht geheel leeft van de watersport 
en het vreemdelingenverkeer, en in een inge
zonden brief aan het Algemeen Handelsblad 
werd - ook nog in diezelfde week - fel geprotes
teerd tegen de vernietiging van natuurschoon 
uit winstbejag. 

Onder verwijzing naar het dan zojuist versche
nen artikel van Polak verzochten vijf eigenaren 
van percelen in het bedreigde gebied, "waar zij 
de zomermaanden geregeld vertoeven" per brief 
aan de Raad der gemeente Loosdrecht om 
medewerking "opdat deze plannen niet verwe
zenlijkt kunnen wotden en om . . . derhalve het 
in Loenerveen liggende water, in eigendom toe
behorende aan Uwe Gemeente, niet af te staan 
voor bovengemeld doeleinde" '. 

Georganiseerd verzet tegen de 
dempingsplannen 
Op initiatief van de NJN werd op 11 februari 
1928 in Utrecht een vergadering belegd met 
afgevaardigden van diverse organisaties die oog 
hadden voor de natuurhistorische en recreatieve 
betekenis van de Loosdrechtse Plassen. De 
bekende natuurvorser Dr. Jac. P. Thijsse riep 
daar op tot een actie "om zowel het behoud van 
de Loosdrechtse plassen als van de wateren die 
zich uitstrekken van Tienhoven tot Ankeveen te 
verzekeren". Tot slot kwam het bij die gelegen
heid tot de oprichting van een werkcomité, dat 
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zich ten doel stelde alles te doen om de plassen 
voor ondergang te behoeden. Voorzitter werd 
mr. dr. JJ . de Waal Malefeit, die op de vergade
ring aanwezig was namens de Stichting Het 
Utrechtsch Landschap. Verder namen in het 
comité zitting vertegenwoordigers van de 
Nederlandsche Jeugdbond voor Natuurstudie, 
de Nederlandsche Vereeniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten, het Utrechtsch Provinci
aal Comité tot Behoud van Natuutschoon, de 
Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging, 
de ANWB, iemand uit zeilspottkringen en de 
voorzitter van de kunstschildersvereniging Sint 
Lucas (de in Nigtevecht wonende landschaps
schilder E.R.D. Schaap). Het comité tekende 
niet alleen op argumenten van landschaps- en 
natuutschoon, maar ook vanwege de botani
sche waarde van de plassen, bezwaar aan tegen 
de vuilstortplannen. 

Diverse groeperingen in Loosdrecht probeer
den al spoedig daarna de verkoop van percelen 
water door de gemeente tegen te houden. 
Andeten uit de particuliere sector maakten 
eveneens hun bezorgdheid kenbaar. 
De stap van de gemeente Kortenhoef had van 
het vraagstuk behalve een provinciaal-Utrechts 
ook een Noord-Hollands probleem gemaakt. 
Aan bepaalde protesten uit de samenleving, 
hoewel soms in vootzichtige bewoordingen 
gesteld, werd daarom een ruime verspreiding 
gegeven: Rijkswaterstaat zowel als de Provincia
le Watetstaten in Utrecht en Haarlem, en de 
besturen van de gemeenten Loosdrecht, Breu-
kelen-St. Pietets, Tienhoven, Westbroek, Vree
land, Hilversum, 's-Graveland, Kortenhoef en 
Nedethorst den Berg. 

De toenmalige gemeente Loenen, die niet ver
der naar het oosten reikte dan tot aan de Vecht, 
had hietin geen deel. 

Van belang was verder, dat ook een aantal over
heidsinstanties bezwaren naar voren bracht. De 
gemeente Amsterdam had de suggestie van de 
Loosdrechtse burgemeester ter harte genomen, 
en verklaarde de Loenderveense Plas nodig te 
hebben voor de waterwinning van die stad. 
Het ministerie van Oorlog wilde fort Spion 
niet kwijt raken. De Genie-commandant te 
Utrecht sprak in meer algemene zin zijn ver
ontrusting uit dat "de belangen der verdedi
ging (o.m. de inundatiebelangen)" geschaad 
zouden worden '. 

Bezwaarschrift van het zwembad Oud-Loos-
drecht 

De N.V Zwembad Oud-Loosdtecht was direct 
belanghebbende bij de plannen die Bronwasser 
c.s. ontwikkelden voor de Loenderveense Plas, 
omdat hun bad- en zweminrichting aan de oos
telijke oever daarvan stond, iets ten zuiden van 
de dtiesptong in Oud-Loosdrecht. Het Alge
meen Handelsblad duidde het aan als "de wel
bekende Loosdrechtsche zweminrichting" en 
merkte op dat daatvan "vooral de Hilversum-
sche zwemmers zulk een druk gebruik maak
ten" '. 

Al snel weid duidelijk dat de betrokkenen bij 
het zwembad niet aan de ondergang van hun 
bad wensten mee te werken. Het bestuut deed 
in februari 1928 via een brief aan de Raad der 
gemeente Loosdrecht een dringend beroep op 
het gemeentebestuur "geen water, gelegen in 
den Loenderveenschen plas te verkoopen aan 
de N.V. Industrieele My. v.h. J.W. Bronwasser 
Czn. te Breukelen" '. 

Verder verklaarde het zwembadbestuut in zijn 
brief dat de genoemde vennootschap naar zijn 
mening "plannen heeft om den Loenderveen
schen plas in een modderpoel te herscheppen, 
omdat niet het hoofddoel van deze is 'land te 
maken' doch vuil van de groote steden op te 
ruimen. 

De mogelijkheid dat er ooit land zou kunnen 
ontstaan door inwerpen van stadsvuil in Loen-
derveen, gezien zijn diepte en zware golf, moet 
nog bewezen worden. 

Maar dat ten eeuwigen dage Loendetveen in 
een poel van ongerechtigheid wordt veranderd 
staat vast. 

En met dit laatste wordt de Loosdrechtsche 
Badinrichting vernietigd, terwijl de bloei van 
Loosdrecht als recreatie-oord voor goed wordt 
stop gezet.". 

De brief werd namens het bestuur van de N.V. 
Zwembad Oud-Loosdrecht ondertekend door 
J.C. Meyboom, president-commissaris, en R. 
van Reenen, secretaris-penningmeester. 

Advies van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid 

De gemeente Loosdrecht was inmiddels met de 
nodige voorzichtigheid aan het werk gegaan 2 ' . 
Zij schakelde diverse instanties in om nader 

geïnformeerd te worden over de mogelijke 
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gevolgen van de dempingsplannen. Daaronder 
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, dat 
reeds op 13 februari 1928 een voorzichtig 
geformuleerd, nogal dualistisch advies uit
bracht. De met het onderzoek belaste commis
sie betreurde het, dat bij demping van de plas 
met stadsvuil de bad- en zweminrichting zou 
verdwijnen. "Het mag bekend verondersteld 
worden, dat van Overheidswege . . . de waarde 
dezer inrichtingen voor de openbare gezond
heid hoog wordt aangeslagen". "Wat het direc
te gevaar voor de openbare gezondheid 
betreft", was de commissie van oordeel, "dat 
door het geven van doelmatige voorschriften 
en nauwkeurige naleving hiervan, geen gevaar 
voor de openbare gezondheid bestaat". Stank
overlast van betekenis werd onwaarschijnlijk 
geacht. De commissie van het Staatstoezicht op 
de Volksgezondheid vermeed angstvallig buiten 
het terrein van haar directe bevoegdheden te 
treden; "zij heeft dus niet gelet op de economi
sche voor- of nadeelen, noch op vernietiging 
van natuurschoon enz., toch meent zij er op te 
moeten wijzen, dat het in discrediet brengen 
van het onvergelijkbaar schoone watersportge
bied in Loosdrecht, door haar, uit een hygie
nisch oogpunt als een bezwaar wordt 
beschouwd". 

Het advies van het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid riep verscheidene kritische reacties 
op. Zo schreef een bioloog in het dagblad De 
Gooi- en Eemlander van woensdag 14 maart 
1928: 

"De Gezondheidscommissie is van meening, 
dat stadsvuil tientallen jaren achtereen in een 
vrij diep water gestort, geen gevaar voor de 
gezondheid kan opleveren. Maar dan vraag ik 
mij af, op welke wijze is een mensch dan wel in 
staat den gezondheidstoestand eener streek 
afbreuk te doen. Men hoeft geen man van 
wetenschap te zijn om in te zien, dat bij derge
lijke demping de voorwaarden bij uitnemend
heid worden in het leven geroepen om een 
streek ongezond te maken: een dorp in de 
nabijheid van een reuzen mestvaalt in 't stil
staande water". 

"Eenige biologische kennis leert mij daarne
vens, dat hierbij ontegenzeggelijk zwavelstof 
[bedoeld is zwavelwaterstof, AAM] en eenige 
andere stinkende gassen moeten ontstaan, veel 
meer dan in grachten". 

"Het lijkt mij van deze commissie dan ook zéér 
gewaagd om op haar verantwoording te durven 
nemen de zinsnede: 'dat het onwaarschijnlijk is, 
om hinder van beteekenis hierdoor te verwach
ten'. Dit moest voor deze commissie het cardi
nale punt zijn en hier moet ons deze van 
onkunde en onzekerheid getuigende opmer
king verbazen". 

"Heeft deze commissie verder wel gedacht aan 
het muggenvraagstuk? Dat zij er niet van rept, 
zou het tegendeel doen vermoeden. Op de rat-
tenkwestie wetd reeds van andere zijde gewezen. 
Deze onderneming van demping met vuil moet 
van tallooze zijden door ter zake zeer deskundi
gen worden bezien. Ware het niet fatsoenlijker 
geweest, als deze commissie zich onbevoegd tot 
oordelen had verklaard?" 

"Bij een dergelijk vreemdsoortig onzakelijk rap
port uitbrengen kan men slechts de hoop uit
spreken: Moge er in den lande een Hoogere 
Gezondheidscommissie zijn, aan wier oordeel 
werkelijke waarde kan worden gehecht! en 
moge dit worden ingewonnen!". 
In hetzelfde nummer van de Gooi- en Eemlan
der haakte E.O. Dwarshuis uit Oud-Loosdrecht 
in op de opmerking van de Gezondheids
commissie dat de vuilstortplannen moeten lei
den tot het opheffen van de aan de Loender-
veense Plas gelegen bad- en zweminrichting. Hij 
betrok in zijn reactie ook de gang van zaken op 
Terra Nova: 

"Nu de gezondheidsspecialisten gesproken heb
ben, geloof ik dat die hier in hevige mate aan 
inconsequentie mank gaan. 
Wat toch is het geval. 

De heer Bronwasser c.s. ondervindt den groot
sten tegenstand in zake zijn dempingsplannen, 
terwijl de heer Erdmanjn] sinds een tiental 
jaren en nog steeds met stadsvuil en afval van 
een kininefabriek dempt in de Loenderveensche 
plas. 

Het water, waarin hij dempt, kocht hij ook van 
de gemeente Loosdrecht. 

De verontreiniging is zoo groot, dat de visschen 
in de naaste omgeving hiervan doodgaan. 
Genoemde heer Erdmanjn] gaat nog steeds zijn 
gewonen gang en ondervindt niets geen tegen
stand, zelfs niet van de nu in eens zoo ijverig 
geworden Gezondheidscommissie. Wellicht 
sluimerde de commissie voor dit geval, 't Is 
mogelijk". 
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Nu de gevolgen van dat dempen uit 't oogpunt 
van volksgezondheid op zoo schrik barende wij
ze geteekend zijn, . . . begrijpt mijn waarde 
lezer, dat mij onwillekeurig een huivering door 
de leden vaart bij de gedachte dat zich nu reeds 
des zomers duizenden en nog eens duizenden 
aan dit verschrikkelijke gevaar bloot stellen en 
zich bloot gesteld hebben. 
Geen wonder dus, dat ik een ieder moet waar
schuwen zich in dezen poel van ongerechtig
heid te verfrisschen. 

[en slotte doet het mij leed dat onze Gezond
heidscommissie door dit rapport over de kwes
tie-Bronwasser, zich inzake het vuil storten 
door den heer Erdman[n] [opnieuw] aan zulk 
een groot plichtsverzuim heeft schuldig 
gemaakt." 

De geboren Fries J.J. Talsma, burgemeester
secretaris van Kamerik en Zegveld (1917 -
1934), maar wonend in Woerden, hekelde in 
een zeer uitvoerige ingezonden brief, afgedrukt 
in het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dag

blad van maandag 13 februari 1928, zowel het 
Loenderveense polderbestuur als de felle critici, 
en drong er vooral op aan verder te denken dan 
de actuele problematiek: 

"Men kan de mentaliteit, welke naar het schijnt 
bij het betrokken polderbestuur heerscht, mate
rialistisch, cynisch, bekrompen, eenzijdig noe
men. Men kan oordeelen, dat de voorstelling 
van de te wachten gevolgen óf naïef, óf mislei
dend is te achten. Men kan van meening zijn, 
dat de dwaze vergelijking met de demping der 
Zuiderzee alle gevoel voor proporties vreemd is. 
Men kan ten slotte, en dit is het ergste, betreu
ren, dat bij een met publieke macht toegerust 
lichaam elk besef van verantwoordelijkheid 
voor hoogere en breedere belangen ontbreekt 
(de landaanwinning toch speelt hier een uiterst 
geringe rol, en de betere ontwatering en oever
voorziening zijn ook op andere wijze te berei
ken), dit neemt niet weg, dat ernstig dient te 
wotden bezonnen op welke wijze de plas niet 
alleen voor het heden doch ook voor de toe-

De Loenderveense schutsluis 

omstreeks de jaren 1920; 

deze is thans gedempt. 

Uit: Drinken uit de plas 

1888-1988, uitgave Gem. 

Waterleidingen, Amsterdam. 
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komst kan worden veilig gesteld: het zeggen 
van den voornoemden waterschapsautoriteit, 
dat 'op den duur deze zaak niet is tegen te hou
den', is immers niet anders dan een suggestieve 
machtsspreuk. Het polderbestuur c.s. kan toch 
moeilijk eischen, dat anderen zoodanig aan 
bewustzijnsverenging zouden lijden, dat zijn 
eenzijdig standpunt algemeen zou worden aan
vaard". 
Dit oordeel deed de Anti-Revolutionaire platte-
landsburgemeester, die ook actief was in de 
christelijke landbouworganisaties, kennen als 
een onafhankelijk denker. 

Gemeente Loosdrecht voorzichtig verder in de 

tegenaanval 
De gemeente Loosdrecht liet het niet bij het 
inschakelen van het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid, ze ging tevens na of mogelijk door 
het aanvullen van de politieverordening het 
dempen van een plas zou kunnen worden 
tegengehouden. Daarover werd eveneens des
kundig advies ingewonnen. Diverse gemeenten 
bleken reeds een bepaling in hun politieveror
dening te hebben, die voor Loosdrecht model 
kon staan. Het duidelijkst was artikel 95 in de 
verordening van de gemeente Aalsmeer. Deze 
luidde: "Het is verboden straatvuil of andere 
onreinheden op eenige wijze in de wateren bin
nen de gemeente te doen komen, of te bezigen 
voor aandamming of ophooging van land, riet
land en rietzudden. Het is eveneens verboden 
straatvuil of andere onreinheden uit andere 
gemeenten in te voeren." 

De als een deskundig en slim bestuurder be
kend staande Kamerikse burgemeester J.J. Tals-
ma suggereerde in zijn al eerder aangehaalde 
brief om onder meer ook aan een monumen
tenverordening te denken: 
"Naar ons voorkomt, geeft ons publiek recht 
aan het toezicht houdend hooger bestuur 
genoeg middelen aan de hand om deze ramp te 
voorkomen. . . . Wat de Hinderwet betreft, 
vreezen we . . . dat deze, bij afwezigheid van een 
'inrichting', moeilijk te hulp kan worden geroe
pen. Iets anders is het, of de gemeenten, en 
eventueel de provincie, niet door het vaststellen 
van bepalingen tegen water-verontreiniging een 
stokje zouden kunnen steken voor dit plan. 
Maar waar we hier in het bijzonder de aandacht 
op willen vestigen is, dat o.i. de uitkomst ligt in 

een Monumentenverordening. In 'Gemeente
bestuur' van Juni 1925 bepleiten we de moge
lijkheid om dit middel aan te grijpen ook tot 
bescherming van natuurmonumenten . . . In 
hetzelfde jaar (1925) werd door de gemeente 
Den Haag een stap in deze richting gedaan en 
werden o.a. de aan het Rijk toebehoorende dui
nen van Waalsdorp op de monumentenlijst 
geplaatst. Waar het bij den Loenerveensche plas 
een gebied betreft, dat onder meer dan ééne 
gemeente is gelegen, zou hier samenwerking 
van gemeenten moeten plaats hebben, of beter 
nog de zaak door de provincie worden aange
vat. Voor de rechtszekerheid der betrokken per
celen, zoowel als voor de rust van het publiek is 
er alles vóór te zeggen deze oplossing aan de 
kwestie te geven. De hier en daar gestelde, doch 
meestal ontkennend beantwoorde, vraag of bij 
plaatsing op de monumentenlijst eventueel 
schadevergoeding ware toe te kennen, doet zich 
o. i. hier niet voor, daar niemand ten slotte kan 
zeggen, of de voorgenomen - en dan belette -
werken inderdaad verhoogde waarde zouden 
meebrengen. Waarnaast dan nog staat de risico 
der ondernemers, of zij niet tot schadevergoe
ding zouden worden aangesproken en in hun 
opzet belet: er zijn immers eigenaren van per-
ceelen, die van het plan niet willen weten en 
zich ongetwijfeld niet voetstoots bij de veront
reiniging van hun eigendom zouden neerleg
gen, en, gelet op de jongste jurisprudentie inza
ke onrechtmatige daad, bij den rechter 
ongetwijfeld een gewillig gehoor zouden vin
den. Denk ook aan de zweminrichting, waar
van . . . op sommige dagen door 2 à 300 perso
nen gebruik wordt gemaakt. Want dit moet 
nog even aangestipt: bij den strijd voor het 
behoud van menig stukje natuur wordt vaak 
niet ten onrechte tegengevoerd dat toch zoo 
weinigen er van profiteeren. Welnu in casu is 
juist het tegendeel het geval en mag gesproken 
worden van een recreatieoord van groote betee-
kenis, voor het Gooi, Utrecht, Amsterdam, enz. 
Ook mogen we er op wijzen, dat de betekenis 
van deze plassen zoo mogelijk nog rijst, wan
neer over enkele jaren door uitvoering van het 
provinciaal wegenplan de groote weg van Gooi 
naar Vecht via Loosdrecht zal zijn tot stand 
gekomen." 

De gemeente Loosdrecht maakte van dit inte
ressante, maar ongevraagde advies om de Loen-



V E C H T K R O N I E K PAGINA 

derveense Plas te beschermen door middel van 
een monumentenverordening geen gebruik. 
De tegenstanders van het dempen van één of 
meer plassen boekten al spoedig ook concrete 
successen. De gemeente Loosdrecht weigerde 
gemeentelijk bezit aan Bronwassers stadsvuil-
maatschappij te verkopen. B&W van Hilver
sum spraken zich uitdrukkelijk uit tegen elke 
poging tot demping. De steden Amsterdam en 
Utrecht lieten weten geen belangstelling te heb
ben voor het leveren van stadsvuil aan de 
ENMES. 

Vereeniging Gemeentebelang te Kortenhoef 
vóór de demping 
De voorstanders van het opvullen van de plas
sen met huisvuil hielden zich evenmin stil. In 
het Algemeen Handelsblad van 3 maart 1928 
stond een verslag van een in Kortenhoef gehou
den vergadering, welke was belegd door de Ver
eeniging Gemeentebelang, onder voorzitter
schap van wethouder Gorter. Het bericht droeg 
de duidelijke kop "Het dempen der Vechtplas-
sen, de voorstanders aan het woord". 
Gorter opende de vergadering met de medede
ling, dat deze was belegd voor de "bedachtza-
men die de zaak ook van een andere kant wil
den beschouwen". Zijns inziens was er te veel 
ondeskundige ophef gemaakt vanwege de ver
dediging van natuurschoon. Hij hield een uit
eenzetting over het moeizaam zwoegen van de 
tietsnijders en herhaalde en actualiseerde de 
argumenten uit het adres van de gemeente Kor
tenhoef. Gorter vergeleek de Loenderveense 
Plas met de Wijde Blik, grenzend aan Korten
hoef, en concludeerde dat de laatstgenoemde, 
ondiepe plas door middel van demping snel in 
vruchtbaar land omgezet moest worden, ten
einde een bestaansmogelijkheid te scheppen 
voor de noodlijdende bevolking. 
In zijn slotwoord liet Gorter nog eens helder 
zijn standpunt horen: "Het gaat niet aan het 
natuurschoon op kosten van de eigenaars in 
stand te houden ten bate van anderen". 
Het laat zich aanzien dat de natuurbeschermer 
Jac. P. Thijsse wel enige redelijkheid zag in het 
hiervoorgenoemde standpunt. In het nummer 
van maart 1928 van het tijdschrift De Levende 
Natuur schreef hij "Wanneer de Vereeniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten honderddui
zend leden had in plaats van tienduizend dan 

werden al deze gevallen eenvoudiger". Aan die 
opmerking lijkt de gedachte ten grondslag te 
liggen dat dan de vereniging in staat zou zijn 
dergelijke gebieden door aankoop te behouden, 
zoals eerder met het Naardermeer was gebeurd, 
waardoor de natuurbeschermers ook de finan
ciële lasten zouden dragen. 

Discussie op rijm 
Een curieus element in de discussie over de 
dempingsplannen is het deel dat zich op rijm 
afspeelde. 

Om de lezers te bepalen bij de schoonheid van 
het toenmalige plassengebied, drukte de Gooi
en Eemlander het gedicht "Bij de Eoosdrecht-
sche Plassen" van de in Hilversum wonende 
boekhandelaar-dichter Joannes Reddingius 
(1873- 1944) af: 

Zie daar het water met wielende kolken, 

in 't avond-goud licht, 

dat straalt uit de zon achter slepen van wolken, 
als sluiers zoo dicht. 

Wat een genot om al mijm'rend te staren 
naar 't verre verschiet, 
aldoor te hooren 't gezang van de baren, 
ruischen van riet. 

Ginds in het wonder van purperen rozen 
en stralengeglim 

lijkt traag in 't wijken de zon nog te poozen 

aan vuurlichte kim.. 

Nog drijft een bootje daar ver in het wijde, 
donker in gloed, 

en 't is als een glijden in droom van verbeiden: 
de zon tegemoet! 

In hetzelfde dagblad reageerde de Oud-Loosd-
techter J. Wingelaar Jzn met zijn "aan de anti
dempers" gerichte vers "De Loenderveensche 
Plassen": 

'k Zou zoo graag eens willen vragen, 
In een hoekje van deez' krant, 
Waarom zijt u allen tegen 
Demping van ons waterland? 
kunt u soms niet meer gaan zeilen? 
Heusch, u hebt het allen mis. 
Weet, dat in het Loenderveensche 
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Niet één boot te huur toch is. 
Kunt u soms niet meer gaan zwemmen? 

Natuurliefhebbers, ge hebt het mis. 

Weet, dat bij 't Plashuis en bij Wolfrat 

Ruim gelegenheid nog is. 

Kunt u soms niet meer genieten 

In ons schoone watergat? 

Loosdrecht heeft nog wel vijf plassen, 

Natuurliefhebbers, wist u dat? 

Handelt u uit medelijden 

Met den jager of den visschersman? 

Weet, dat 't vleesch van visch en vinken 

In de kuip nooit stinken kan. 
7Jjt ge bang voor ongedierte 

In de groote vuilnisbelt? 

Een rat houdt zeker veel van vuilnis, 

Maar is op water niet gesteld. 

Heusch, geachte natuurliefhebbers, 
't Komt in orde, wees niet bang. 

Helpt mee niet in uw eigen 
Maar in 't algemeen belang. 

Hetwelk is: Dempen. 

In het dagblad De Telegraaf mengde ook de 
toen zeer bekende volksdichter Clinge Dooren-
bos zich in deze discussie op rijm, onder de titel 
"Loosrecht in Loosdrecht?": 

Waar eens lieve laantjes waren, 
Staat een dubb'le huizenrij; 
En die nieuwe straat daarginder 
Was ééns uitgestrekte hei. 
Dat complex fabrieksgebouwen 
Staat, waar vroeger weiland was. 
En dat mooie asphalt-pleintje 
Was voor kort rustieke plas. 
O, je zoekt die mooie boomen, 
Breed getakt en eeuwen oud? 
Schoonigheids-commissielingen 
Hebben daar plantsoen gebouwd. 
En de goeie ouwe molen, 
Romantiek uit Opa's tijd, 
Viel ten offer aan 't moderne 
Economische beleid. 
Als we nog een poos zoo doorgaan 
('t Kan niet anders, op den duur) 
Vraagt ons achter-achter-kleinkind: 
Vader, wat beduidt 'Natuur'!? 

Hebt U 't water-panorama 

Daar bij Loosdrecht wel gezien? 

't Allermooiste waterplekje 
Van héél Nederland misschien? 
Zwom U wel eens in dat water 
Op een zonne-zomerdag? 
Zoodat U tot zelfs den bodem 
Van dat heldre water zag? 
Hebt U wel eens op een avond 
Vele schoone uren lang 
Op die plassen rondgedreven? 
Kent U diens zons-ondergang? 
Kent U daar dat stuk natuur wel 
Paradijs voor jong en oud. . . . ? 
Is het waar, dat deftig Utrecht, 
Dat als vullusbak beschouwt? 
Is het waar, dat deftig Utrecht, 
Deze wijze Domsche stad, 
Achtervullusbaksche plannen 
Met de mooie plassen had? 

Sloop maar, demp maar, breek maar, hak maar, 
Graaf maar flink aan 't Schoonheidsgraf, 
Maar de Plassen, - onze Plassen . . . . 
Pietvandaal! Dddr blijf je af 
Stel je vóór, dat wij eens zeiden: 
Er is steenslag noodig, kom, 
Voor dat aan te leggen fietspad 
Sloopen wij een stukje Dom! 

Utrechts provinciebestuur weigerde 
medewerking 
Het provinciaal bestuur van Utrecht maakte het 
de ENMES knap lastig. Naar aanleiding van in 
maart 1928 in Provinciale Staten gestelde vra
gen, besloten Gedeputeerde Staten de inmid
dels door het bestuur van het Waterschap Loen-
derveen afgegeven vergunning tot aanleg van de 
nieuwe sluis te vernietigen. Zonder deze sluis 
konden de activiteiten van de ENMES geen 
doorgang vinden. 

Bronwasser ging in beroep tegen het provincia
le besluit met betrekking tot de sluis. In ver
band daarmee liet de directeur van de Amster
damse waterleidingen aan de gemeenteraad 
weten: "Gelet op het voornemen water aan de 
Loosdrechtsche plassen te onttrekken en wel
licht zelfs aan de Loenderveensche plas, is het 
voor Amsterdam van belang, dat de vernieu
wing en verbreeding van die sluis niet plaats
heeft. Gesteld nu dat het eerste argument, t.w. 
'strijdig met het algemeen belang', door de 
kroon niet zou worden aanvaard en een afwij-
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De Loenderveense molen 
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zing alleen op de formeele fout zou steunen, 
dan zou deze door het Polderbestuur kunnen 
worden hersteld, door het verleenen van een 
nieuwe - formeel juiste - vergunning. Nu is bij 
een onderhoud met den Voorzitter van het Pol
derbestuur gebleken dat de steun aan ENMES 
vooral zijn oorzaak vindt in de kans om van de 
bemaling van de Plas af te komen, doch dat 
men liever zou zien, dat dit verkregen zou wor
den door een overeenkomst met Amsterdam." 
Voor alle zekerheid maakte de gemeente 
Amsterdam zich dan ook op om als direct 
belanghebbende te worden gehoord bij de 
behandeling van het beroep van Bronwasser. 
Op het ministerie van Oorlog lijkt men gelei
delijk sterker verontrust te zijn geraakt door de 
stroom van berichten; op 31 maart 1928 ver
zocht men het ministerie van Waterstaat niet 
tot het verlenen van een concessie over te gaan 
alvorens er contact tussen beide ministeries zou 
zijn geweest. Waterstaat vroeg op zijn beurt aan 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Landbouw hoe het nu zat met dat stadsvuil. 
Dat ministerie antwoordde dat de kans dat de 
ENMES met de gemeente 's-Gravenhage - die 
toen blijkbaar als de meest gerede gegadigde 
werd beschouwd - tot een overeenkomst zou 
geraken niet erg groot was. In antwoord op een 
adviesaanvrage door de minister van Waterstaat 
schreef de hoofdingenieur-directeut in Noord-
Holland, dat droogmaking volgens hem veruit 
de voorkeur moest genieten boven demping 
met stadsvuil, daar dat laatste een kwestie is van 
lange duur (in het interview met de burgemees
ter van Loosdrecht had de journalist voot de 
demping van de hele Loenderveense Plas een 
duur van 45 jaar berekend); bovendien vreesde 
de hoofdingenieur-directeur dat demping een 
slechtere kwaliteit grond voor land- en tuin
bouw zou opleveren dan droogmaking. 
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht 
wezen na een gedegen afweging de door het 
polderbestuur van het Watetschap Loenderveen 
met de ENMES gesloten overeenkomst af. 
Tegen die beslissing bleek geen beroep moge
lijk. Na enige aarzeling besloot het polderbe-
stuur medio 1928 niettemin zich met bij de 
vernietiging van hun besluit neer re leggen. Het 
zocht en vond een andere juridische weg en gaf 
aan Bronwasser c.s. een vergunning de plas te 
gaan exploiteren, daarbij ditmaal zorgvuldig 

alles vermijdend wat sprak over demping. Het 
motief was, dat op deze wijze Bronwasser een 
mogelijkheid werd geboden om krachtens de 
artikelen 22 en 23 van de Waterstaatswet 1900 
een beroepsprocedure aan te spannen. De voor
delen, die het waterschap toch nog steeds wel 
zag in een samenwerking met de ENMES, zul
len ook wel een rol meegespeeld hebben. Gede
puteerde Staten vernietigden, als vetwacht, ook 
deze vergunning. Bronwasser en de zijnen 
tekenden daarop inderdaad bezwaar aan tegen 
dat besluit van Gedeputeerde Staten. Toen de 
zaak in beroep diende, hadden de mensen van 
de ENMES zich echter blijkbaar al een beetje 
neergelegd bij het niet doorgaan van hun dem-
pingsplannen. Ze waren toen al aan het probe
ren hun eigendommen in de Loenderveense 
Plas te verkopen aan de gemeenre Amster
dam 2>. 

De beroepsprocedure werd inderdaad door 
Bronwasser c.s. verloren. Na de inpolderings-
plannen verdween nu ook het idee een plas in 
Loosdrecht en omgeving te dempen met stads
vuil en grond definitief uit de serieuze discussie. 

Dr. A.A. Manten 

N'OTF.N' 

Anoniem [D.C. van Leeuwen Boomkamp en C. 
van Leeuwen Boomkamp-Roelfsema], 1989. De 
geschiedenis van het landgoed "Terra Nova". 
Eigen uitgave van de auteurs, ongepagineerd 
[inclusief illustraties 25 blz.l. 

2) Archief Gemeente Loosdrecht vanaf 1813 
(Streekarchief, Hilversum), inv, nr. 281. Dossier 
ENMES. 

31 H. Kosman, 1988. Drinken uit de- Plas. 1888 - 1988 
- Honderd Jaar Amsterdamse Plassenwaterleiding. 
Uitgave Gemeentewaterleidingen, Amsterdam, 96 
blz, 

4) Algemeen Handelsblad, 16 januari 1928. 
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BEELDHOUWWERKJES HERVORMDE KERK LOENEN 

De beeldenstorm voorbij 
Weinigen die rond de oude Nederlandse Her
vormde Kerk te Loenen lopen, zullen de figu
ren opmerken die zich bij de drempels van de 
zijdeuren bevinden. Ze zijn dan ook erg uirge-
sleten en slechts één ervan, aan de kanr van de 
Dorpsstraat, is nog te herkennen als een dier. 
Maar wat voor een dier? 

In de "Inventarisatie historische bebouwing 
gemeente Loenen" (in 1987 opgemaakt door J. 
Boers en N. Kullberg) staat dar het een hond is 
en als zodanig een uiting van oud-chrisrelijke 
symboliek. Dit laatste lijkt echter nogal 
onwaarschijnlijk. Immers, in de Bijbel worden 
op verschillende plaatsen wel honden genoemd, 
maar gewoonlijk in ongunstige zin. 
Ze worden vaak gezien als afvalopruimers, dus 
onrein of afschuwwekkend '. Slechts een enke
le maal worden goede eigenschappen genoemd 
als rrouw en waakzaamheid ', doch niet zozeer 
in christelijke zin. 

Verschillende boeken op het gebied van christe
lijke symboliek en iconologie ' gaven ook geen 
uitsluitsel. 

Nu ziet men in oude kerken ook wel symbolen 
uir de Griekse mythologie. Dir bracht mij op 

het idee dat de afbeelding misschien Cerberus 
voorstelde, de helhond, bewaker van de Hades, 
de onderwereld. Weliswaar wordt deze veelal 
afgebeeld met drie koppen, doch hij komt ook 
wel voor met één kop. Het feit dat hij zo laag 
bij de drempel lag, leek mij hiermee in overeen
stemming. 

Om hiervan bevestiging te krijgen, wendde ik 
mij tot mevrouw T.G. Kootte, conservator van 
het Rijksmuseum Het Carharijneconvent te 
Utrecht. Deze overlegde met de heer J.A.J.M. 
Verspaandonk, oud-conservator van dit muse
um. Deze zag in de afgebeelde figuur geen 
hond, maar een leeuw. 

In de Assyrische en Griekse oudheid werden 
dergelijke leeuwen als bewakers van paleizen en 
tempels afgebeeld. In Europa - met name in 
Italië - treft men ze aan in Romaanse kerkporta
len. Het is dus niet onmogelijk dat de kerkbou
wers hun voorbeelden in Italië gezocht hebben. 
Ook binnen de kerk komen ze wel voor, bij 
voorbeeld naast de trappen naar het priester
koor van de Dom in Mainz. Op hun rug dra
gen zij vaak pilaren of pilasters '. 
Dit is ook het geval bij de kerk in Loenen, waar 

De leem 
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de leeuwen in baksteen uitgevoerde pilasters op 

hun rug dragen. 

Engelen 
Behalve de dierenfiguren bij de drempels van 
de zijdeuren, bevinden zich nog verschillende 
andere beeldhouwwerkjes in de kerk. 
Naast de in veel kerken voorkomende musice
rende engelen op het orgel, zien we in het koor 
(nu consistoriekamer) op de kraagstenen engel
tjes met muziekinstrumenten. Boven in het 
koor zien we op een sluitsteen een afbeelding 
van St. Liudger (of Ludgerus), de bisschop aan 
wie oorspronkelijk de kerk gewijd was. Deze uit 
de Vechtstreek afkomstige geestelijke, later bis
schop van Munster, leefde van 742 tot 809. Op 
de kloosterschool te Utrecht heeft hij Bonifati-
us nog ontmoet voordat deze zijn noodlottige 
tocht naar Dokkum ondernam ' ' . 
Op twee andere sluitstenen zien we afbeeldin
gen die waarschijnlijk Christus en Maria voor
stellen. 

In de aan de noordzijde van de kerk gelegen 
ruimte, oorspronkelijk gebouwd als gerfkamer 
of sacristie maar nu in gebruik als portaal, 
bevinden zich twee figuurtjes die op het eerste 
gezicht duidelijk zijn. Ze zijn afkomstig uit een 
in de oorlog verwoeste kerk te Kesteren. Toen 
in 1945 de kerk in Loenen na een brand zwaar 
beschadigd werd, zijn bij de restauratie deze 
beeldjes op de kraagstenen in het portaal 
geplaatst. Het ene stelt een nar voor die een 
zotskap met ezelsoren draagt. In zijn hand 
draagt hij een niet geheel duidelijk voorwerp. 
Vaak werden narren afgebeeld met een zöge-

? acrobaat.  

De nar. 

naamde marot of narrenstok in de hand, doch 
dit lijkt hier niet het geval te zijn. Mogelijk is 
het een bolle spiegel. Het manneke steekt zijn 
tong uit: wie zou het hier uitlachen? 
Het tweede figuurtje is nog raadselachtiger: een 
mannetje met een brede kraag in een vreemde 
houding. Het blijkt een acrobaat te zijn. Zowel 
nar als acrobaat komen in meer kerken voor op 
kraagstenen of balkdragers. 

Tenslotte zien we in dezelfde ruimte op een 
sluitsteen in het gewelf nog een afbeelding van 
een engel. 

Is het niet aardig dat in een protestantse kerk 
toch nog zoveel beeldhouwwerkjes aanwezig 
zijn? Ze hebben beeldenstorm en tand des tijds 
overleefd en laten zien, hoe speels de oude 
bouwmeesters en steenhouwers bij het versieren 
van kerken konden zijn. 

A. Schras 

NOTEN: 

11 Exodus 11:7. Psalm 59:7 en is. Mattheüs 5:13. 
Mattheüs 7:6, I Koningen 14:11, II Koningen 9:35, 
I Samuel 17:43, II Samuel 3:8 

2) Ziejesaja 56:10. waar slechte leiders van hei volk 
vergeleken worden met stomme, niet waakzame 
honden. 

3) Iconologie: beeldenleer, verklaring van artistieke 
uitbeeldingen op grond van betekenis van hel 
voorgestelde, leer van de zinnebeelden. 

tl Borsig, A. von. Die Toscana en Valois, F. Ie. 
I.'Italie et ses merveilles, deel IV 

5) Berkum, A. van, Liudger 742-809. De confrontatie 
ttissen heidendom en christendom in de lage 
landen. 1984 
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CA. LION CACHET, 1864-1945 

Een sierkunstenaar te Vreeland 

Op een mooie avond in 1986 had ik, binnen 
het kader van mijn oecumenische functie in 
Vreeland, een spreekbeurt voor de hervormde 
en gereformeerde kerkeraden om hen te advise
ren over de samenwerking. De avond werd 
gehouden in het gereformeerde kerkje aan de 
Nigtevechtseweg. Meteen viel me op, hoe het 
sobere gebouwtje verschilde van de fraaie oude 
hervormde Nicolaaskerk in het centrum. 
Ik maakte daarover een opmerking tegen de 
mensen die vanwege het zomerse weer nog 
even buiten stonden. Maar één van hen zei: „U 
moet zo dadelijk eerst maar eens naar het inte
rieur kijken!" Dat deed ik in de pauze en ik was 
terstond verrast door de integere en voorname 
sfeer die daarvan uitging. 

De architect van dit fijne kunstwerkje is Carel 
Adolph Lion Cachet, die van 1901 tot aan zijn 
dood in 1945 woonde in het achttiende-eeuw-
se buitenhuis 'Schoonoord' te Vreeland (gele
gen schuin tegenover de houten brug over de 
Vecht). Al die tijd was Cachet lid van de Gere
formeerde Kerk. 

Toen het uit 1892 daterende kerkje op 26 
november 1905 door brand verwoest werd, 
waarbij alleen de aangebouwde consistorie 
gespaard bleef, werd aan Lion Cachet gevraagd 
het op de oude fundamenten op te bouwen. In 
1994 werd aan deze architect een tentoonstel
ling gewijd in het Drents Museum (Assen) en 
in Boymans-van Beuningen (Rotterdam). 

Silezië 
Carel Adolph Lion Cachet werd op 28 novem
ber 1864 geboren te Amsterdam. Zijn over
grootvader, die zich in de achttiende eeuw van
uit Silezië in Amsterdam vestigde, heette 
eigenlijk Lion. Maar bij de instelling van de 
burgerlijke stand (1811) nam hij de verfran-
sing van de naam van zijn beroep (stempelsnij-
der) aan: Cachet. 'Onze' Lion Cachet liet daar
aan in 1901 weer de naam Lion toevoegen. 
Zijn grootvader kreeg als jood belangstelling 

voor het christendom dankzij Isaac da Costa, 
die zelf ook uit de joodse traditie stamde en 
christen werd. Het gezin werd in 1849 in de 
Noorderkerk in Amsterdam gedoopt. 
Carels vader ging in 1886 mee met de door 
Abraham Kuyper op gang gebrachte protestbe
weging tegen de gang van zaken in de Her
vormde Kerk, bekend onder de naam Dolean
tie. Uit die beweging ontstonden de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. Lion 
Cachet is daar altijd een meelevend lid van 
gebleven. 

Carel A. Lion Cachet kreeg een opleiding als 
onderwijzer en stond in diverse scholen voor 
de klas. Een acte voor tekenen haalde hij in 
1891. 

Volgens architect D. Dondotp kwam hij ooit 
eens te laat op school. Als verontschuldiging 
voerde hij aan, dat hij zo gebiologeerd was 
door het patroon dat hij voor zich zag toen hij 
een rode kool had doorgesneden, dat hij daar
door de tijd even vetgeten was. 
Al zou het verhaal niet waar zijn, het is ken
merkend voor de manier waarop Lion Cachet 
rondkeek. Het 'rodckoolmotief' is een origi
neel en bekend item geworden in zijn werk, bij 
voorbeeld op gebatikte boekbanden en op 
behang. 

Als kunstenaar stond Lion Cachet in de over
gangsperiode van de negentiende naar de twin
tigste eeuw. In die periode ontstond gtote 
belangstelling voor het ambachtelijke. De 
periode 1890-1910 wordt in de kunstgeschie
denis aangeduid als die van de nieuwe kunst, 
genoemd naar de in 1895 in Frankrijk geopen
de Salon de 1' art nouveau. 
In Duitsland sprak men, naar het tijdschrift 
Die Jugend uit 1896, van Jugendstil. Toch laat 
Lion Cachet zich daar niet geheel in opsluiten. 
Hij ging een eigen weg, experimenteerde einde
loos met materialen en liet zich - in wat wel 
eens genoemd is zijn versieringsdrift - niet 
inperken door theorieën. 
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Carel Adolph Lion Cachet in 

brons, door Lambertus Zijl, 

1931. Coll.: Rijksmuseum 

Krö lier-Müller. 

Kansen 

Lion Cachet kreeg veel kansen om zich als sier
kunstenaar te ontwikkelen. Dat hij die kansen 
ook gegrepen en benut heeft, is stellig te dan
ken aan zijn inventief vakmanschap en zijn 
innemende persoonlijkheid. Hij bewoog zich 
gemakkelijk in allerlei kringen en was welwil
lend tegenover de kritiek van zijn opdrachtge
vers. Hij had het vermogen de goede medewer
kers rond zich te verzamelen en wist de mensen 
die zijn toch niet eenvoudige ontwerpen moes
ten uitvoeren, tot het uiterste te inspireren. 
Hij maakte bovendien goede vrienden die wel
iswaar met hem in dezelfde sfeer werkten, maar 
die toch tegelijk hun eigen karakter en werkwij
ze behielden. 

Zo heeft hij een levenslange vriendschap onder
houden met Lambertus Zijl (1866-1947), een 
beeldhouwer en medailleur. 
Zijl leverde vele bijdragen aan de interieurs van 
de schepen die Lion Cachet moest versieren, 
Een geluksfactor was, dat hij en zijn twee vrien
den G.W. Dijsselhof (1866-1924) en Th.W. 
Nieuwenhuis (1866-1951) een eigen werk
plaats kregen aangeboden in Amsterdam bij de 
firma Wisselingh en Co. 

Eerder al had Lion Cachet opdtacht gekregen 
om bij het echtpaar Cordes-Bok aan de Keizers
gracht een aantal verttekken in te richten. Bij 
deze werkzaamheden leerde hij de dochter des 

huizes, Joanne Hermine Cordes (1870-1948), 
kennen. Hij trouwde met haar in 1901. 
Het echtpaar vestigde zich in huize Schoonoord 
(Vreeland). Daar richtte Lion Cachet een 'Ate
lier voor versieringskunst' in. 
Door zijn huwelijk met de welgestelde patri-
ciërsdochtet versterkte Lion Cachet zijn enttee 
in het milieu van rijke Amsterdamse kooplie
den, reders, directeuren van banken en scheep
vaartmaatschappijen. 

Een unieke kans kreeg hij, toen hij over een 
periode van twaalf jaat het pand Frederiksplein 
48-50 mocht inrichten voot het echtpaar Dentz 
van Schaik-Marloff. Hoewel de panden in 
1959 werden afgebroken is toch veel bewaard 
gebleven. Onder meer in het Centraal Museum 
te Uttecht, het Rijksmuseum en het Amster
dams Historisch Museum. Lion Cachet kreeg 
wat het budget betreft vrijwel carte blanche en 
heeft in dit huis letterlijk alles ontworpen voor
zover zijn vrienden van de firma Wisselingh 
daaraan niet deelnamen: het meubilair, tapij
ten, de plafonds, het ttappenhuis etcetera. 

Scheepsinterieurs 
De heer Dentz van Schaick was bevriend met 
de directeut van de Stoomvaartmaatschappij 
Nederland. Dankzij deze relatie kreeg Lion 
Cachet opdracht om van een in 1906 op stapel 
gezet nieuw schip, de Grotius, de gehele eerste-
klasinrichting te verzorgen. 
De opening van het Suez-kanaal in 1869, waar
door een kortere vaarweg naar Nederlands-
Indië ontstond, had een enorme impuls gege
ven aan het intercontinentale scheepvaart
verkeer. 

Onnoemelijk veel ambtenaren moesten regel
matig vervoerd worden naar en van de toenma
lige Nederlandse koloniën. Voor het vervoer in 
de Indische Archipel zorgden dan weer de 
Koninklijke Pakketvaart Maatschappij en in 
Azië de Java-China-Japanlijn. Van al deze maat
schappijen heeft Lion Cachet in bijna een halve 
eeuw vele tientallen schepen op een rijke en 
vindingrijke manier ingericht. 
Berlage, die in 1931 met de Grotius naar Indië 
reisde, schreef over „de buitengewone begaafde 
hand van Cachet, den veelzijdige toepasser van 
alle mogelijke materialen". Couperus schreef 
over zijn hut in het door Lion Cachet ingerich
te schip de Prins der Nederlanden: „Wij zijn 
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dus gehuisvest als prinsen, met onze badkamer, 
kleerenkast, schrijftafel (...) en ik vrees alleen 
dat wij 7,eer verwend zullen zijn als deze reis ten 
einde is." 

Jammer genoeg is van de kostbare interieurs 
van deze schepen betrekkelijk weinig overgeble
ven. De Emma bij voorbeeld werd in 1914 in 
de monding van de Theems tot zinken gebracht 
en in 1940 werd de J.P. Coen afgezonken in de 
haven van IJmuiden om de Duitsers de toegang 
tot het Noordzeekanaai te belemmeren. 
Vanwege de inrichting van de Emma schreef de 
pers over „het sprookje van Lion Cachet" met 
als nadere kwalificatie: „Weelde-uitspatting, 
gelouterd door begaving." 
Voor de ornamentering verdiepte Lion Cachet 
zich in de geschiedenis van de namen die de 
schepen kregen. Hij gebruikte thema's uit het 

leven van de betreffende personen en hun 
belangstellingssfeer. 

Het laatste schip waaraan Lion Cachet zijn 
medewerking verleende was de Oranje, die op 
8 september 1938 door Koningin Wilhelmina 
werd gedoopt. Het was een luxueus drijvend 
hotel, waarvan hij zelfde eetsalon en de kinder
kamer verzorgde. Ondanks het verlies van de 
schepen, is er toch genoeg bewaard gebleven 
om te kunnen nagaan, hoe vooraanstaand ook 
dit aanzienlijke deel uit Lion Cachets oeuvre is 
geweest. De architect S. van Ravesteyn schreef 
in 1924 het boekje "De sierkunst op de Neder-
landsche Passagiersschepen". Daarin is veel over 
het werk van Lion Cachet opgenomen. Uit zijn 
eigen schetsboekjes, bestekken en verantwoor
dingen in tijdschtiften blijkt ook de culturele 
eruditie van de scheepsinrichter. 

Trappenhuis motorschip 

'Tegelberg, 1938. Onderdeel 

pan het scheepsinterieur, dat 

door CA. Lwn Cachet is 

ontworpen. 

Uit: Dr. A. van der Boom, 

CA. Lion Cachet, 

1864-1945, Bussum 1952. 
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Interieur Gereformeerde Kerk 

Vreeland. 

Coll.: B.J. Aalben, Geldrop. 
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Veelzijdigheid 

Opvallend is de veelzijdigheid die Lion Cachet 
in zijn werk tentoonspreidt. Dat betreft zowel 
de kunstzinnige uitingsvormen die hij zich 
eigen maakte, als de gevarieerde terreinen 
waarop hij zijn kunst toepaste. Evenzeer wist 
hij moderne en oude technieken te verbinden 
en westerse en oosterse motieven in één con
cept bijeen te brengen. 

Omstreeks 1890 bezocht Lion Cachet het Eth-
nografisch Museum bij Artis. Daar zag hij de 
Javaanse collectie sarongs en slendangs. 
Eenmaal thuis begon hij terstond te experi
menteren met het batikwerk dat hij daar gezien 
had. Op het laken van zijn bed maakte hij een 
gebatikte tak bloesem. Later verwierf hij de 
titel pionier van de batikkunst. Een eigen 
vondst van hem was de toepassing op perka
ment. 

Vooral in het begin van zijn loopbaan deed 
Lion Cachet veel aan grafische vormgeving. 
Hij was de eerste die zich interesseerde voor 
een kunstzinnige vormgeving van boekbanden 

en drukwerk zoals affiches, tijdschriften, kalen
ders en oorkonden. Zijn versierdrift ging zo ver 
dat men wel eens kritisch opmerkte, dat je op 
een kalender toch primair de datum moest 
kunnen lezen! 

Op latere leeftijd kreeg Lion Cachet nog 
belangrijke opdrachten voor het ontwerpen 
van bankbiljetten, zowel in Nederland als in 
Nederlands-Indié'. Onder meer de in 1931 
door de Nederlandsche Bank uitgegeven biljet
ten van 500 en 100 gulden waren naar zijn 
ontwerp. Voor de Javaansche Bank ontwierp 
hij een serie. De Roode-Kruiszegel van 1927 
(met de waarde van vijftien cent) werd ook 
door hem ontworpen. 

Ook op het gebied van de penningkunst begaf 
hij zich. Bij voorbeeld ter gelegenheid van het 
huwelijk van koningin Wilhelmina en prins 
Hendrik (1901). 

Omvangrijk was zijn numismatisch werk niet, 
maar het wordt door kenners wel beschouwd 
als een heel specifieke, vernieuwende bijdrage 
aan de Nederlandse penningkunst. 

De Gereformeerde Kerk te 

Vreeland, 1906. 

Coll.: B.J. Aalben, Geldrop. 
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Gereformeerde kerkje 

Afgezien van wat Lion Cachet in zijn eigen huis 
'Schoonoord' als kunstnijveraar aanbracht, is 
het gereformeerde kerkje het 'grootste' werk dat 
in Vreeland van hem is overgebleven. Groot in 
omvang is het niet, maar het straalt in zijn tota
liteit wel geheel de geest van Lion Cachet uit. 
'Stralen' is eigenlijk een te uitbundig wootd, 
want daarvoor is de sfeer te mystiek. 
De boogramen in de zijgevel zijn voorzien van 
eenvoudige versieringen en laten een mild licht 
door. Boven de kansel zijn twee paarsblauwe 
ramen aangebracht met daartussen de belette-

Ex Libris van Lion Cachet, 

1916. 

Coll.: B.J. Aalben, Geldrop. 

Een katheder dat ervoor stond, is ten prooi 
gevallen aan praktische geesten die er een bloe-
mentafeltje van timmerden. Fraaie koperen 
lampen die kansel en katheder sierden, zijn 
teruggevonden en nu aan de zijwand opgehan
gen. Het plafond van kurk is weer echt iets voor 
Lion Cachet. Zou hij het elders aangebracht 
hebben dan zou hij in de nerven stellig kostbate 
metalen of iets andets verwerkt hebben, maar 
dat zou ten koste van de beminnelijke sober
heid zijn gegaan waarmee hij te werk ging in dit 
kleine bedehuis. 

Rooms-katholieken zouden het een kerkje noe
men waarvan een goede devotie uitgaat. Dat is 
bepaald niet iets wat je van de meeste gerefor
meerde kerken van voor de oorlog kunt zeggen. 
Als ik in de samenleving van Vreeland iets te 
zeggen had, zou ik ernaar streven het gebouw in 
een zo oorspronkelijk mogelijke staat te behou
den en het niet alleen de status van beschermd 
monument geven, maar ook een museale. Het 
kerkje is een unicum in de kerkelijke bouw
kunst. 

B.J. Aalbers 

ring van het Apostolicum. Lettets in plafonds 
en dergelijke was trouwens iets nieuws dat Lion 
Cachet ook in woonhuizen inttoduceetde. 
Nog voor twee andere kerken maakte hij glas-
in-lood ramen: de doopsgezinde kerk aan het 
Singel in Amsterdam en de 'Doopsgezinde Ver
maning' in Koog-Zaandijk. 
De wand in Vreeland met de preekstoel die in 
twee fraaie houtsoorten is uitgevoerd, doet heel 
harmonisch aan. 
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JACOBUS JAN CREMER ( 1827-1880) 

Vijf'Loenense jaren 

Wie door de Dorpsstraat van Loenen wandelt, 
wordt getroffen door de mooie monumentale 
panden langs de Vecht. Veel van deze panden 
hebben een historische waarde en een eigen 
geschiedenis. 

Een huis met zo'n historie is de woning op 
nummer 68, het Cremerhuis. Een gevelsteen 
die boven een van de ramen is ingemetseld, met 
daarop de naam J.J. Cremer en de jaartallen 
1852-1857, herinnert ons aan de auteur (en 
schilder) Cremer die ruim een eeuw geleden in 
Loenen woonde en werkte. 

Jacobus Jan Cremer werd op 1 september 1827 
geboren te Arnhem. Zijn ouders, Alexander 
Cremer en Louise Nagel, behoorden tot de 
gegoede stand. In het gezin Cremer bestond 

veel belangstelling voor toneel, poëzie, muziek 
en zang. 

De nog jonge Jacobus Jan speelde in het ouder
lijk huis op zijn achtste jaar al in een stukje van 
Kotzebue. Door dit optreden kwamen al vroeg 
zijn talenten naar voren. Een van de toeschou
wers, de heer Ising, was vooral onder de indruk 
gekomen van zijn natuurlijke spel: „Daar komt 
hij op, en in zijn rood pakje ziet de kleine Jaco
bus er alleraardigst uit. Maar hoe schrikken zijn 
broers en zusters en verdere medespelers, nu hij 
zijn rol niet opzegt, zoals het in 't boekje staat 
.... Geen nood nochtans, Jacobus weet wat hij 
doet. De woorden in het boekje waren hem te 
stijf, en zonder dat hij er rekenschap van wist te 
geven, te boekachtig; hij spreekt zoals het kind 
moest spreken, zoals hij zelf in een dergelijk 

Gevelsteen in het pand 

Dorpsstraat 68, dat van 

1852-1857 het woonhuis 

van J.J. Cremer was. 

Foto: W.F. Knijper, Loenen 
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geval zich geuit zou hebben, en hij verrukt 
velen door zijn aardig, natuurlijk spel"". 
Na het eerste onderwijs in Arnhem te hebben 
genoten, kwam Jacobus Jan in 1837 op de kost
school bij de heer Roodhuyzen in Oosterbeek. 
Zijn schoolprestaties waren niet zo goed. Wel 
had hij aanleg voor tekenen en schilderen. 
Hij besloot in 1844 in de leet te gaan bij de 
landschapschilder Frederik Hendrik Hendriks. 
Cremer heeft wel enkele fraaie werken geschil
derd, maar bekend is hij door het penseel niet 
geworden. 

In 1847 vertrok Cremer naar Den Haag en 
nam hij voor het eerst - zij het nog op beschei
den wijze - deel aan het letterkundig leven. Vier 
jaar later verscheen in Amsterdam De lelie van 
's-Gravenhage, een historische roman. Ondanks 
negatieve literaire kritiek ging Cremer door met 
het schrijven van novellen, verhalen, toneel
stukken en romans. 

Betuwsche novellen 
Cremer is vooral bekend geworden door zijn 
Betuwsche novellen en zijn Overbetuwsche 
novellen. Hij was de eerste Noord-Nederlandse 
schrijver die de dorpsvertelling tot een eigen 
genre maakte. 

De Nederlandse dorpsvertelling wordt wel 
gezien als een overgangsfase tussen de roman
tiek en het realisme. Enerzijds is zij een protest 
tegen de wereldverachtende tendensen van de 
romantiek, die in de literatuur leidde tot onna
tuurlijkheid en gekunsteldheid. De dorpsver
telling zocht zijn stof niet langer in een geï
dealiseerd leven uit het verleden, maar keerde 
terug tot de werkelijkheid van het leven van 
alle dag. 

Anderzijds is de dorpsvertelling deels ook 
navolger van de romantiek. Het romantische 
levensgevoel is er wel degelijk in aanwezig. 
Bovendien vindt men de waardering voor de 
volkstaal, de folklore en voor oude zeden en 
gebruiken tijdens de romantiek, ook terug in 
de dorpsvertelling. 

Tussen 1852 en 1855 schreef Cremer vijf 
Betuwsche novellen: 
Wiege Mie (verschenen in augustus 1852), 
De rechte Jozef(augustus 1853), 
De oude Wessels en zijn gezin (augustus 1854), 
De reis van Gerrit Meeuwsen en zien zeun noar 
de Amsterdamsche Karmis (november 1854), 
Deine-Meu (september 1855). 
Na deze Betuwsche novellen verschenen er nog 
elf Overbetuwsche novellen tussen 1856 en 
1877 '. Om de realiteit van het Gelderse leven 
op het platteland zoveel mogelijk te benaderen, 
schreef Cremer deze novellen in het Betuws 
dialect. 

Loenen 

De vijf Betuwsche novellen kwamen uit in de 
tijd dat Jacobus Jan inwoner was van Loenen. 
Hij had zich in juni 1852 hier gevestigd, nadat 
hij een maand hiervoor in het huwelijk was 
getreden met Johanette Louise Brouerius van 
Nidek. 
Op letterkundig gebied was hij gedurende deze 
periode zeer actief. Naast zijn Betuwsche novel
len verschenen hier van zijn hand de eerste 
Overbetuwsche novelle 't Kriekende Kriekske, de 
roman Daniël SUs en nog een aantal andere 
novellen in 'gewoon' Nederlands. 
Cremer hield zich echter ook met andere lite
raire activiteiten bezig. 
In de tweede helft van de achttiende eeuw ont
stonden er in de Republiek meer en meer 
genootschappen, waaronder de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen, in 1784 opgericht. De 
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maatschappij groeide snel naar 52 departemen
ten, met in 1 800 meer dan 3500 leden. 
In Loenen werd in 1821 een afdeling van het 
Nut opgericht. Al wat zich notabel kon of wilde 
noemen, nam eraan deel. Een van de leden was 
de schilder P.J. Lutgers, die met tal van fraaie 
aquarellen van de Vechtstreek naam had 
gemaakt in de regio. 

Niet lang nadat Cremer inwoner van Loenen 
was geworden, werd ook hij lid van deze kring. 
Uit notulen van een vergadering blijkt dat hij 
op 22 september 1852 rot deze eliteclub werd 
toegelaten ". 

Regelmatig heeft Cremer, die een meester was 
in het reciteren, zijn medeleden gettakteerd op 
vurige, meeslepende voordrachten. Hiervoor 
gebruikte hij vaak stof uit zijn Betuwsche 
novellen. Enkele voorbeelden: ,,Met eene bij
drage treedt vervolgens de Heer Cremer op, die 
een Gelderschen boer met zijn Zoon, in hun 
eigenaardig karaktet voorgesteld, eene reis naar 
de Amsterdamsche kermis laat doen, en in den 
Gelderschen tongval hun wederwaren en naïeve 
gesprekken zeer natuurlijk wedergeeft" '. 
Ongeveer acht maanden later wist hij wederom 
zijn toehoorders te enthousiasmeren: „Ook 
Heer Cremer ontvangt toejuiching en goedkeu-
ting met zijn stukje getiteld Jan Boer en zijn 
gezin, waar hartstocht, maar ook gevoel van 
maatschappelijken stand werkzaam zijn en de 
kracht van gemoedelijke en geveinsde gods
dienstigheid uitkomt" '. Op 11 november 
1855 droeg Cremer zelfs zijn complete novelle 
Deine-Meu voor °>. 

In zijn privéleven moest Ctemer in 1853 een 
enorme klap verwerken. In maart van dat jaar 
was de verslagenheid groot, toen zijn eerste 
dochter al na veertien dagen overleed. De 
gezinsuitbreiding vond twee jaar later toch 
plaats, toen op 20 juni 1855 zijn vrouw het 
leven schonk aan een tweede dochter, Louise 
Alexandrine. Vlak voor hun vertrek uit Loenen 
werd huize Cremer, op 22 maart 1857, 
opnieuw verblijd met een geboorte. Dit maal 
was het een zoon, Alexander Lodewijk. 
Nog in datzelfde jaar vertrok het gezin Cremer 
naar Den Haag. Dit vettrek werd door de leden 
van het Nut betreurd. 

De inmiddels bij een groot publiek bekende 
auteur J.J. Cremer keerde terug in de residen
tie. Hier stond hij middenin het letterkundig 

leven. Veelvuldig droeg hij voor uit eigen werk, 
werd lid van het letterkundig genootschap 
Oefening kweekt kennis en tedacteur van het 
tijdschrift De Eijdstroom. 
Enige jaren later ging hij met een deel van de 
redactie over naar De Nederlandsche Spectator. 
In Den Haag bleef Cremer werken tot aan zijn 
dood in juni 1880. 

Waardering 

Cremer was een zeer verdienstelijk recitator. 
Aan zijn geroemde voordrachtskunst had hij 
veel succes te danken. De bekende auteur Nico-
laas Beets (pseudoniem Hildebrand) zei over 
hem het volgende: „Men kan door 't oog niet 
dan een weinig hooren van 't geen hij ons te 
aanschouwen geeft door de ooren" '\ 
Over de produkten die uit de inkt van Cremers 
pen voortvloeiden, spraken de critici in de 
meeste gevallen niet zo waarderend. De novel
len werden wisselend ontvangen. Zo reageerden 
Bosboom-Eoussaint en Bakhuizen van den 
Brink positief op de Overbetuwsche novellen. 
Laatstgenoemde verklaarde „een paar dagen 
van zijn leven te willen geven om Oan 't kleine 
revierke geschreven te hebben" 8 ' . Anderen oor
deelden negatief. Men vond de verhalen te 
oppervlakkig en de karakters werden te weinig 
psychologisch uitgediept. 

Op zijn romans kreeg Cremer veel kritiek. In 
zijn Nederlandsche Bellettie schreef Busken 
Huet over de roman Dokter Helmond en zijn 
vrouw onder meer: „Men kan Dokter Helmond 
en zijn vrouw beschouwen als eene op zich zelf 
staande compositie, buiten verband met vroe
gere soortgelijke proeven van denzelfden schrij
ver; en wie dat doet, zal den onzuiveren indruk 
ontvangen, dat de heer Cremer een auteur is 
met banketbakkersgaven. Hij blaakt van inge
nomenheid met al wat goed en edel is, doch 
discht dat goede en edele in zulke zoete vormen 
op, doet er zoo veel suiker, zoo veel vanille, zoo 
veel oranjebloesemwater bij, dat het eer naar 
minder dan naar meer smaakt. Men zou zeg
gen: eene te groote portie roomtaart" 9 ' . 
Huet, en anderen, mochten dan bezwaren heb
ben tegen deze in hun ogen zoetelijke verhalen, 
het publiek stoorde zich hier niet aan. 
De talloze uitgaven in verschillende tijdschrif
ten en jaarboekjes en de zich snel opvolgende 
herdrukken kunnen als bewijs gelden dat de 
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verhalen van Cremer bij het grote publiek 

gewaardeerd werden. 

Sociaal bewogen 
Jacobus Jan Cremer was een man met een 
opvallende sociale belangstelling. Mede hier
door en door zijn grote populariteit bij het 
publiek zette Cremer zich in tegen de kinderar
beid. 

Op 7 maart 1863 sprak hij voor een talrijk 
publiek zijn rede Fabriekskinderen, een bede, 
maar niet om geld uit. Cremer scheen de juiste 
toon gevonden te hebben: men juichte de ora
tie toe en sprak van een nationale plicht zo 
spoedig mogelijk een einde te maken aan de 
kinderarbeid. Mede door de inspanningen van 
Cremer lukte dit dan ook, al zou het nog zon 
tien jaar duren. 

Zijn verdiensten werden door de regering 
erkend, toen hij op 20 mei 1874 benoemd 
werd tot ridder in de orde van de Nederlandse 
Leeuw. In onze letterkunde neemt Fabriekskin

deren een bijzondere plaats in. Niet vanwege 
zijn literaire kwaliteiten: het strekt niet de 
auteur, maar de mens tot eer. 
Door zijn sociale bewogenheid was Cremer bij 
velen een geliefd man. Nadat Cremer op de 
vroege morgen van de vijfde juni van het jaar 
1880 aan een leverkwaal was overleden, vond 
vier dagen later de begrafenis plaats. De heer 
L.G. Greeve, een goede vriend van Cremer, 
voerde het woord. „Uit naam van Loenen, waar 
Cremer vijf jaren heeft vertoefd, waar hij de 
eerste vadervreugd, doch ook de eerste vader-
smart gekend heeft en dat het de stof voor een 
paar zijner meest populair geworden vertellin
gen opgeleverd heeft. Had men hem steeds 
gevolgd op zijn letterkundige loopbaan en zich 
in zijn welslagen verheugd, het was de mens in 
de eerste plaats, dien men te Loenen had leren 
liefhebben en aan wien men daar bleef denken. 
Cremer had zich daar met onverbreekbare ban
den van vriendschap aan velen gehecht. Bij het 
verlaten der woning te Loenen schreef zijn 
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hand eenige regels op den muur , die geheel den 

man kenmerken , die zich in lief en leed blij

moedig onderwie rp aan hooger ordening" 1 (". 

De regels die Cremer samen mer een zelfporrret 

bij zijn vertrek uit Loenen achterliet op de 

m u r e n van zijn Loenense woning , kenmerken 

een gevoelige, godsvrucht ige en beminneli jke 

man : 

„Leeg is het huis 

Vol is mijn hart 

God was met ons 

In vreugde en smart 

Vijfjaren zijn 

Als de ad'laar snel 

Gevloden 

Heil'. Heil! 

Vaart allen wel 

30 april J.J. Cremer. 

B.W. Jagt 

NOTEN: 

1 > Levensberichten tier afgestorven medeleden van 
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 
te Leiden. 1880, p. 121 

2> Brink. 1. ten. Geschiedenis der Noord 
Nederlandsche letteren in de negentiende eeuw, 
1830-1900. tweede druk. dl. 2. Rotterdam, p. 394 

3) G.A. Loenen. Notulen van de vergadering van de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 
22 september 18S2 

4) Ibidem. 16 februari 1833 
3) Ibidem. 26 oktober 1833 
6) Ibidem, 11 november 1855 
7) Winkel. J. te. De ontwikkelingsgang der 
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C I T A A T 

"En dat , da t is nu die w o n d e der a rme 

academiestad. Zij is afgrijselijk! Gij 

begrijpt het nu wel, dat het een dr in

gend verzoek is o m artsenij, waarmee de 

boodschapper zich belastte. Een ver

zoek? Neen , een smeekschrift; want hij 

is de eerste boodschapper niet; hij dr ingt 

slechts tot spoed. Vermoord! Vermoord! 

buider t de wind . En ja, die a rme 

fabriekskinderen, ze worden vermoord 

naar ziel en naar l igchaam. In een nieu

wen vorm gaf ik u die oude , maar des te 

vreeselijken waarheid. Slechrs wat ik zelf 

gezien of gehoord, of ook door oogge-

ruigen heb ve rnomen , gaf ik u weer in 

vlugrige t rekken. En dat mijn verhaal u 

niet heeft voldaan, dat gij het niet mooi 

hebt gevonden , zie, dat zou mij verheu

gen, indien ik u maar getroffen had; 

indien ge maar diep gevoeldet, dat daar 

ginder na tuu rgenoo ten , zwakke k inde

ren, armelijk gekleed en ellendig gevoed, 

13-14-15 uren daags moeten werken in 

een klein bestek, ja - somtijds nog 

bovendien der ganschen langen nacht 

waarop de zondag moe t volgen. En een 

groot deel van die ongelukkige schep

sels, ze zijn de kostwinners voor h u n 

luije onba rmhar t ige ouders , ze zijn... 

D o c h immers , ik heb ze u geschetst, 

naar waarheid geschetst al sprak ik u 

niet van de verregaande zedeloosheid die-

hen a lmede besmet tend omringt ; en 

gelooft gij mij niet: welnu, bezoek de 

Leidsche fabrieken; gij zult zien en, zoo 

uw harte al aans tonds niet bloedt, dan , 

dan zult ge toch voorzeker - weergekeerd 

in uwe won ing , bij het aanschouwen 

van u w l i e fen bloeijend kroost, moeten 

ui t roepen: groote God! bestaat zulk een 

ontze t tend kwaad in ons dierbaar 

Neder land , in het land welks grootsch 

vetleden van vrijheid spreekt en van regt 

voor allen!" 

Fabriekskinderen, een bede, doch niet om geld, van 
J.J. Cremer, Arnhem, 1863 (p. 33-35). 
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Vakantie op 'Vredenhorst' 

Emmy Gehlen voor een boom 

aan de voorkant van het huis, 

1910. 

Tussen 1910 en 1915 logeerde Emmy Gehlen 
(1906-1990) regelmatig op huize Vredenhorst 
aan de Vecht in Vreeland (nu Bergseweg 18). 
De toenmalige bewoners waren mr. Hendrik 
Pouw (1852-1935) en Jacoba Pouw-Sulpke 
(1857-1928). 
Van haar vakantiebelevenissen maakte Emmy 
Gehlen aantekeningen. Kees Beelaerts van 
Blokland, de huidige bewoner van Vredenhorst, 
maakte hieruit een selectie voor de Vechtkro-
niek. 
De aantekeningen werden beschikbaar gesteld 
door mw. M.E.A. Gehlen. 

„Vreeland, het dorp aan de Vecht waar grootpa 
en grootma enige jaren een buiten hadden voor 
de zomermaanden. Daar heb ik mijn meest 
intens beleefde vreugden leren kennen. Ik zou 
dat buiten nog kunnen beschrijven, centimeter 
voor centimeter. Zalige zomers waren dat, voor 
mij bijna niets dan zonnige, stralend zonnige 
dagen. Regen kan ik mij alleen herinneren als 
een weldadig geruis op de bladeren buiten, 
wanneer je 's avonds in bed lag. Een enkele keer 
maar. Was het weer toen zo veel mooier dan 
tegenwoordig? Of ziet een kind dat anders? 
Maar we waren toch altijd de hele dag buiten!" 

„De aankomst op zichzelf was al een feest. De 
trein, natuurlijk een boemeltje. En Vreeland 
had nog een eigen stationnetje dat zelfs niet 
gekoppeld was met Loenen. 
Eerst moesten we dan het kanaal oversteken. 
Dat gebeurde met een veerbootje, een roeiboot, 
waar de veerman de riemen 'pwieiet-sssjjj' door 
het water trok. Aan de overkant stond het rij
tuig dan te wachten, waarmee wij werden afge
haald, een open landauer of soms een brik. 
Grootpa had ze allebei. Het was natuurlijk het 
heerlijkst als je op de bok mocht zitten en zelf 
de leidsels in je hand mocht voelen. De paarden 
waren bruin of zwart, heel mooie dieren. 
Eerst draaiden we over de ophaalbrug over de 
Vecht, dan even door het dorp en tenslotte een 
heel eind langs de Vecht, waarbij we eerst langs 
een melkfabriek (nu Van Leers Vatenfabriek, 
KBvB) kwamen. De weg was maar smal. Links 
een laag dijkje met het jaagpad, waarlangs de 
platte trekschuiten getrokken werden, die over 
de Vecht voeren. Soms gebeurde dat door een 
paard, maar vaak ook door een man of zelfs een 
vrouw, die dan zwaar in een riem hingen, die 
over hun borst geschoven was. 
Rechts van de weg een sloot met bloeiende ber
men, zoals ook het dijkje bloeide. Het was niet 
mogelijk, dat twee wagens op die weg elkaar 
passeerden, zeker niet, als een ervan een hooi
wagen was, wat in die vakantietijd vaak voor
kwam. Wat rook zo'n volbeladen wagen heer-
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lijk. Het hooi, de drogende klaver, ertussen. 
Een heel speciale geur. Het bewijs dat we daar 
'met vakantie' waren. 

Aan de sloorkant waren soms kleine verbredin
gen van de weg gemaakt, uitwijkplaarsen, waar 
de wagen of het rijtuig maar even moest blijven 
wachten, tot de tegenligger voorbij was. Rusrig 
ging dat. Dat deed men gewoon. Niemand had 
nog haast in die tijd." 

„Aan de Vechtkant waren hier en daar aanleg-
steigertjes in het water gebouwd. Ook tegen
over grootpa's huis was zon steiger. Merkwaar
dig, dat geen van de kinderen er ooit naar 
getaald heeft daar te gaan 
spelen. Dat kwam dood
eenvoudig niet bij je op. 
Wij hadden de achtertuin 
tot onze beschikking, vol 
met mogelijkheden. Een 
keer zijn we met zijn allen 
in een roeiboot gestapt en 
naar Breukelen geroeid, 
waar de firma Matthes 
zijn bijen had en de 
honingpotjes vulde. Mijn 
eerste kennismaking met 
bijenkorven en sindsdien 
een onvervulde wens, 
zoiets ook te bezitten, de 
geur, het gezoem, de 
bedrijvigheid van de bij
en. Ik houd nog van bij
en. 

Dan tegenover het vlon-
dertje over een smalle oprit over de sloot aan de 
rechterkant, het hek. Een mooi groen en wit 
houten hek met spijlen, dat in twee helften 
openslaat, zodat het rijtuig er juist doorheen 
kan. Op een dikke balk aan de bovenkant de 
naam 'Vredenhorst'. Daar reden we in en dan 
meteen met een zwaai naar rechts, kwamen we 
voor het huis terecht. Grootma en tante ston-
den ons al op te wachten. Iedereen probeerde 
natuurlijk tegelijk uit het rijtuig te klimmen en 
hen om de hals te vliegen. Heerlijk daar weer te 
zijn!" 

„Huis Vredenhorst stond midden in een grote 
tuin. Dat was natuurlijk het belangrijkste. 
Zoveel zon en ruimte en lucht om naar harte

lust in te spelen. Hij viel vanzelf in twee stuk
ken uiteen: de voortuin, grasveld met een rij 
knolbegonia's langs de rand en hoge bomen, die 
je zelfs vanuit de trein al kon zien, een witte 
houten bank tegen het huis met was houten 
klapstoeltjes en een tuintafeltje, dat was voor de 
grote mensen. Het deed daar wat somber en 
vochtig aan. 

Veel belangrijker was in onze ogen de tuin ach
ter en naast het huis, waar altijd de zon scheen, 
en waar ontelbare mogelijkheden waren om te 
spelen, een groot grasveld, massa's rozen, een 
leuk prieeltje, ontelbare vruchtbomen en strui
ken: appels, peren, pruimen, hazelnoot, moer

bei, bessen, frambozen, kruisbessen en Japanse 
wijnbes. Verschillende sloten met eenden en 
jonge eendjes, paden tussen en langs dat alles, 
zelfs een heel speciaal 'speelweggetje' met 
schommel, klimpalen, rekstok, ringen en een 
grore zandhoop, en het 'ezelweggetje', afgegren
deld met een balk aan elke kant, waar een ezel
tje liep, waarop je kon rijden, of dar je de ezel-
wagen kon laten voorttrekken. 
Links langs de achtertuin was nog een rij van 
kippenhuizen, zo groot, dat je er rechtop in kon 
staan, met in het midden een nog hogere, nog 
ruimere volière, waar grootpa's vogeltjes 's 
zomers mochten rondvliegen. Er waren er dan 
zelfs nog meer dan in Amsterdam: pauwen en 
fazanten. In een volière links tegen de zijkant 

Emmy Gehlen (zittend) en 

Cuba Gehlen (staand) bij tb 

kippen, 1911. 
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van het huis, huisde een ekster en aan de rech
terkant was een broeikasje gebouwd, waarin 
druiven groeiden." 

„Als je bij aankomst niet voor het huis afgebo
gen was, maar rechtuit gereden zou zijn, langs 
de achterkant van de kippenhuizen, zou je uit
gekomen zijn bij de stal en het koetshuis en een 
schuurtje waar de ezelwagen in bewaard werd. 
Tussen die twee gebouwen, was een stuk schut
ting, als afsluiting van de weg, met een deurtje, 
dat naar de moestuin leidde. Alle soorten 
groenten groeiden daar, genoeg voor alle bewo
ners en hun gasten en bovendien voor de 
inmaak, waar de kinderen 's winters ook nog 
van profiteerden met hun gezinnen. Er stonden 
daar ook allerlei soorten snijbloemen: asters, 
chrysanten, flox, lathyrus en wat niet al. Wat 
een gelegenheid om te spelen, je fantasie de 
vrije loop te laten gaan. Neen, voor verveling 
hoefde je daar niet bang te zijn. 
Van de vroege ochtend tot de late avond waren 
we bezig. Helpen de kippeneieren te rapen, de 
kippen te voeren, kijken naar de jonge eendjes. 
De biggetjes, die soms in de wei achter de tuin 
rondscharrelden, een boek naspelen in onze 
speelweggetjes, kettingen rijgen van madeliefjes 
of de stengels van paardenbloemen, groente
winkeltje spelen, met verschillende grasbloe-
men, waarbij het fluitekruid prachtige bloem

kool opleverde. 

Meeharken met de tuinman, of zijn dochter, 
die hem soms hielp. Croquet spelen op een van 
de paden, of Jeu de Grace waarbij je elkaar klei
ne hoepeitjes toe gooide, die je op een stokje 
moest opvangen en alles bekijken wat er leefde 
en groeide en bloeide in die tuin. We hebben 
eens een wedstrijd gehouden met slakken, wel
ke slak zou het eerst een paal opgeklommen 
zijn? 

Met de inmaak moest ik soms helpen, boontjes 
breken enz. Dat gebeurde in de achtertuin, 
onder de moerbeiboom, vlak achtet het huis, 
zodat je toch lekker buiten was. En als er jam 
gemaakt werd, wemelde het eromheen altijd 
van de wespen. Daar moest je voor oppassen en 
grootma probeerde ze dan te vangen in een 
emmer met azijn. Eens was er moerbeienjam 
gemaakt, het zag er heerlijk uit, maar toen we 
het op de boterham zouden proeven, was het zo 
hard geworden, dat het onmogelijk uit het pot
je te ktijgen was." 

„Ergens stond ook een broedmachine. Dat was 
leuk, eerst de moeite, die de kuikentjes deden 
om uit de schaal te komen en dan nat en wel, 
doodmoe, ernaast terecht te komen en tenslot
te, helemaal donzig opgedroogd en piepend 
rond te trippelen. De eerste keer toen ze uit
kwamen, bleek dat de kunstmoeder, waar ze bij 

In de tuin achter het huis 

Vredenhorst (vJ.n.r.): 

grootmoeder Pouw, moeder 

Gehlen, grootvader Pouw, 

Coba en Emmy Gehlen, 

1911. 
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maa 
een 

gezet moesten worden (een installatie met een 
petroleumkachekje en wollen lappen) nog niet 
was aangekomen. Dat was wat! Ja en toen zat 
gtootma de hele dag op een stoel met al die 
eendagskuikentjes onder een wollen doek op 
haat schoot." 

„Grootma was dol op rozen en zij was er ook 
heel vaak mee bezig. Elke dag liep ze er hele-

I langs, een spanen mandje op een stok met 
punt, die ze overal in de grond kon prik

ken, mee, om daar alle uitgebloeide rozen in te 
deponeten. 

Grootpa's grootste liefhebberij bleven zijn 
vogels. Van hem is nog een mooi vogelverhaal 
bekend: Hij was eens op het 'Amstelveld', de 
Amsterdamse rommelmarkt, waar hij dikwijls 
allemaal gekke dingen kocht, toen hij daar een 
vogelkoopman zag staan, mer een hele massa 
kleine hokjes met vogeltjes. Dat was grootpa's 
vogelhart te bar. Hij kocht ze allemaal en tot 
stomme verbazing van koopman en publiek, 
deed hij alle deurtjes open en gaf de diertjes de 
vrijheid. 

De ekster naast het huis vloog ook af en toe vrij 
rond, en die vogel had het speciaal op "Zus" 
voorzien. Als we aan het eten waren, vloog hij 
de kamer in, regelrecht op haar af en pikte de 
brokjes brood van haar bord en zelfs uit haar 

vingers om er dan roetsj mee weg te vliegen." 

„Het prieel stond aan het eind van het grasveld, 
lichtgroen geverfde rechte ijzeren buispilaartjes 
met erboven een rond ijzeren puntdak. Rond
om was een oranje-geel-gestreepte canvasdoek 
gespannen, dat al naar de wind blies verhangen 
kon worden. Daar werd 's middags door de hele 
familie thee gedronken. Ook weer zo iets fijns 
en gezelligs. Overal om je heen geurde het en 
zongen en piepten de vogels. In de verte hoorde 
je het nasale getok-tok van de kippen, de wijan-
dottes, de leghorns, de krielkippen. 
Tegen etenstijd werd boven op het huis een bel 
geluid, die ons allen voor de maaltijd naar bin
nen riep. 

Wat mij van die vakanties is bijgebleven, 
bestaat wel voornamelijk uit geluiden, geuren 
en een alles overheersend geluksgevoel. 
Deze vakanties leken oneindig. Gek dat ik me 
wel onze aankomst daar herinner en alles wat 
we daar konden genieten, maar niet dat er toch 
telkens ook een eind aan gekomen moet zijn. 
Dat loste zich blijkbaar op in de eeuwigheid 
door de intensiteit waarin alles genoten werd. 
Je nam 'Vredenhorst' gewoon mee naar huis!" 

Kees Beelaerts van Blokland. 

Miesje Zeeman met Coba en 

Emmy Gehlen, 1910. 
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De Drie Gekroonde Laarsjes 

Restaurant 'De Drie 

Gekroonde Laarsjes', 

Rijksstraatweg 106 

te Loenen (1995). 

Coll.: Gemeente Loenen 

Omstreeks 1720 werd aan de Rijkstraarweg 
106 een logement annex koetshuis gebouwd. 
Rond 1750 was het een van de drie herbergen 
in Loenen. Het droeg de naam De Gekroonde 
Boterbaarzen, wat sloeg op de boterbaarzen die 
indertijd uit de Vecht werd gevist om verwerkt 
te worden tot een gerecht waar Loenen in die 
tijd beroemd om stond. 

In de vorige eeuw had het logement de naam 
De Drie Gekroonde Boterbaarzen. Rond 1830 
stond overigens tegenover het koetshuis (aan de 
Rijksstraatweg) nog een vierkante koepel, die 
evenals het koetshuis in bezit was van de toen
malige logementhouder Willem van Veldhui
zen. 

De naam De Drie Gekroonde Boterbaarzen 
komen we voor het laatst tegen in een notariële 
akte uit 1926. Nadat het pand bijna vijftig jaar 
in het bezit was geweest van de familie Nes, ver
kocht hotel- en caféhoudster Adriana van Nes 
het aan Josephus Schiltmeyer. 

Schiltmeyer onderhield van hieruit een bus
dienst tussen Loenen en het station Nieuwer-
sluis. De bus werd gestald in het voormalige 
koetshuis annex stalhouderij, later 't Stuivertje. 
Evenals de koetsen en wagens in vroeger tijden 
deden, reed de bus door de links gelegen deur 
naar binnen en weer naar buiten door de deur 
aan de rechterkanr (gezien vanaf de overzijde 
van de Rijksstraatweg). 

In 1962 werd het pand door de erven Schilt-
meyer verkocht aan de Bouw- en Exploitatie
maatschappij 'Lady'. Na een paar maal van 
eigenaar te zijn verwisseld, waarbij de prijs 
ongeveer verdrievoudigde, werd het café in 
1971 voor 50.000 gulden verkocht aan Klaas 
Maasakker uit Loenen. 

De wagenschuur/stal kwam voor 70.000 gul
den in handen van Jan Dam van de firma 
Dacomar. Deze firma gebruikte de ruimte als 
magazijn en showroom voor zijn salontafels en 
dergelijke. 

Bij de monumentenin
ventarisatie die in 1987 in 
Loenen werd uitgevoerd, 
werd het pand van grote 
waarde genoemd. Niet 
alleen vanwege de geve
lindeling en de Lodewijk 
XIV-toegegangspartij, 
maar ook vanwege de 
vroegere functies en situ
ering. 

Alhoewel het uiteraard 
spijtig is dat het pand 
onder de vorige eigenaar 
Broekhof is uitgebrand, 
moeten we concluderen 
dat het nieuwe uiterlijk 
van het pand er mag zijn. 
Momenteel is het onder 
de naam De Drie 
Gekroonde Laarsjes in 
gebruik als restaurant. 

Fenna Brouwer 


