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Buitenplaatsen aan de Vecht. Anno 1996 komen er talloze toeristen

verschijnt twee maal per jaar

op af. Kasteeltjes, zo noemen zij ze. Hun monden zouden van ver-

is aktiefin Loenen

bazing nog verder openvallen, als Kronenburg er nog zou zijn.
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De heren van Kronenburg hebben hun stempel gedrukt op de
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geschiedenis van Loenen. Hoe? Dat leest u in het artikel Invloed
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van de heren van Kronenburg, een van de verhalen in deze vijfde
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C. J. de Kruijter
S. Verster

Vechtstreek. Op 25 juni 1296 werd hij door zijn leenmannen gevangen genomen. Hij zou hun macht te veel hebben beperkt.
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drie andere verhalen. Een ervan is een terugblik op de geschiedenis
van fort Spion, een belangrijke schakel in de Hollandse Waterlinie.
Het fort in de Bloklaan wordt momenteel opgeknapt. Volgend
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voorjaar hopen de beheerders hun herberg in 'Spion' te openen.
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Ruurd Ubels

& uitgeverij, Loenen
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Reproductie gravure
A. Rademaker, 1676.
Coll.: Rijksarchief Utrecht,
Top. Atlas 1518.
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Fort Spion, schakel in de Waterlinie
Het afgelopen jaar heeft de Utrechtse Fortenstichting fort Spion verworven. Dit militaire verdedigingswerk uit de vorige eeuw ligt aan de Bloklaan,
even ten zuiden van Loenen. De Gemeente Waterleidingen Amsterdam heef het fort in erfpacht
uitgegeven aan de Fortenstichting. Als tegenprestatie moet de stichting binnen vijfjaar overgaan tot
restauratie van de fortbrug, het wachthuis en de
fortwachterswoning. Bovendien moet de stichting
een kleinschalige recreatieve voorziening realiseren. Uiteindelijk zal de Stichting Wandel- en
Fietsforten het fort exploiteren als overnachtingsplek voor fietsers en wandelaars.
Fort Spion maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (N.H.W.). Deze verdedigingslinie is aangelegd tussen 1815-1885 en
fungeerde - met de nodige aanpassingen - tot
1940 als een van de hoofdverdedigingslinies
van ons land.
De circa tachtig kilometer lange verdedigingslinie lag tussen de Zuiderzee in het noorden en
de grote rivieren in het zuiden. Daarmee was de
toegang tot het dichtbevolkte en welvarende
westelijke gedeelte van ons land afgegrendeld
tegen een uit het oosten oprukkende vijand. De
waterlinie vormde tevens de operatiebasis voor
het daarbuiten ootredende Veldle°er.
Uiteindelijk omvatte de N.H.W. 68 verdedigingswerken, honderden betonwerken en een
omvangrijk inundatiestelsel. Zoals de naam al
aangeeft, steunde de N.H.W. in belangrijke
mate op dat inundatiestelsel. Dankzij onderwaterzettingen of natuurlijke watervlakten zou
een vijandelijk leger met troepen, paarden,
kanonnen en voertuigen onvermijdelijk vastlopen. Hooggelegen dijken, wegen, stroomruggen, maar ook rivieren en kanalen, de zogenaamde accessen die de inundatiegebieden
doorkruisten, werden daarbij afgesloten door
verdedigingswerken.
Loosdrechtse Plassen
Binnen het inundatiestelsel van de waterlinie
namen de Loosdrechtse Plassen een bijzondere

plaats in. Deze zijn echter geen militaire voorzieningen, maar het resultaat van een langdurig
en systematisch ontveningsproces, vanaf het
begin van de zeventiende eeuw.
Ten behoeve van de turfwinning voor industrie
en huisbrand voor de grote steden, heeft men
enkele eeuwen lang veen onder het maaiveld
uitgegraven. Daarop ontstonden als gevolg van
de hoge grondwaterstand, diepe, met water
gevulde putten (petgaten) en sloten (trekgaten).
Niet-uitgegraven stroken land bleven in
gebruik om het veen te drogen (legakkers).
Overheidsmaatregelen om de putten te dichten
en landverlies tegen te gaan, hadden geen resultaat. Als gevolg van erosie en afkalving door het
water, vetdwenen dan ook in de loop van de
achttiende eeuw en vroege negentiende eeuw
de smalle legakkers. Zodoende ontstonden op
de lange duur uitgebreide, aaneengesloten plassen.
Slechts enkele brede kaden, zoals de huidige
Bloklaan, bleven behouden. Deze vormden
vanouds tevens de enige landverbindingen door
het gebied.
Hoewel de Loosdtechtse Plassen dus geen functie als inundatiegebied hadden, konden ze in
oorlogstijd uiteraard wel als zodanig fungeren.
Reeds in de Franse bezettingsperiode (17951813) kwamen de eerste vetdedigingswerken in
dit gebied tot stand. Ze werden aangelegd met
het oog op een eventuele Pruisische inval. Aan
weerszijden van de Bloklaan, ongeveer 650
meter ten westen van het huidige fort Spion,
legde men in 1804 twee eenvoudige batterijen
aan. Ook de uit 1673 daterende (en in 17451746 uitgebreide) vesting Nieuwersluis maakte
deel uit van deze verstetkingen.
Na het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid (1813) werd het gebied - de plassen
hadden zich inmiddels aanzienlijk uitgebreid ingepast in het inundatiestelsel van de waterlinie. Anders dan in de overige delen van de
linie, speelden onzekere factoren als perioden
van droogte en de daatmee samenhangende
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lage standen van oppervlaktewateren, in het
plassengebied geen enkele rol. Het water vormde immers een soort permanent inundatieterrein.
Alleen strenge vorst kon de effectiviteit van
deze formidabele hindernis teniet doen. De
drie accessen (toegangen) in het Loosdrechtse
plassengebied werden in de periode 1844-1850
door kleine forten (redouten) van het type dijkaccespost afgesloten.
Door hun beperkte omvang en functie hadden
ze een geringe bezetting en bewapening. Fort

Het gebied ter weerszijden
van de Blokkan, 1734.
Rechts de rivier de Drecht.
De ontveningen (linksboven)
zijn nog in volk gang.
Coll.: Rijksarchief Utrecht,
Tof. Atlas 175-

Kijkuit sloot de Kortenhoefse Zuwe (de huidige provinciale weg Hilversum-Vreeland) af, fort
Spion de Eloklaan, terwijl fort Tienhoven de
Tienhovensche Kade (huidige Nieuweweg) en
het naastgelegen Tienhovensch Kanaal afgrendelde.
De van oost naar west lopende Alambrechts- en
Drechtkade waren voor troepen nagenoeg
ontoegankelijk; hier waren geen forten nodig.
De bouwgeschiedenis, inrichting, bezetting en
bewapening van de genoemde verdedigingswerken is vrijwel identiek.
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Redoute op de Bloklaan
In tegenstelling tot de twee batterijen op de
Bloklaan uit 1804, die inmiddels buiten
gebruik waren gesteld, was het nieuwe fort
Spion aan de rand van de Loosdrechtse Plassen
geprojecteerd.
Omgeven door water bood het betere verdedigingsmogelijkheden. De functie van het fort
bestond uit de afsluiting van de Bloklaan.
Hoewel de officiële naam 'Redoute op de Bloklaan' luidde, bleef de oorspronkelijke en veel
meer tot de verbeelding sprekende benaming

fort Spion tot op heden in gebruik.
De aanleg van het fort duurde van 1844-1847.
De lange bouwduur was een gevolg van de
zwakke veenbodem ter plekke. Voorafgaand
aan de aanleg moest met kleine pramen veel
zand worden aangevoerd voor het zandlichaam
van de wallen en het hoofdgebouw, dat daarna
nog vele maanden moest inklinken.
Centraal op het fort ligt een bomvrij en verdedigbaar wachthuis van zwaar metselwerk. Dit
kleine vierkante gebouw met een oppervlakte
van slechts 15 x 15 meter en muren van 1,80
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Fort Spion met verschansingen; rechts de rivier de
Brecht. Ca. 1925. Foto:
Sectie Luchtmacht Historie.
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meter dik, bood de complete bezetting en het
grootste gedeelte van de bewapening een veilig
Coll.: Algemeen Rijksarchief, onderkomen tegen beschietingen en verrassingsaanvallen. In het gebouw bevinden zich twee
hoofdruimten met tongewelven. Hierin waren
destijds logies-lokalen met een houten zoldering
ingericht. Daarbinnen waren ruimten voor een
onderofficiersverblijf, een ziekenverblijf, een
keuken en privaten afgezonderd.
De verdediging werd gevoerd vanuit enkele
schietgaten voot geschut en een groot aantal
schietsleuven voor handvuurwapens in de twee
hoofdruimten. Op het dak konden enkele lichte
stukken geschut achter een borstwering worden
geplaatst.

ming van deze gebouwen. Op basis van de ervaringen uit de Ftans-Duitse oorlog van 1870,
waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie in staat
van vetdediging werd gebracht en als uitvloeisel
van de Vestingwet uit 1874 vetbeterde men vrijwel alle verdedigingswerken in de N.H.W. De in
1879-1880 uitgevoetde verbeteringen op fort
Spion bestonden voor wat het wachthuis betreft
uit de verwijdering van de borstwering op het
dak, de versterking daarvan met een één meter
dikke laag trasbeton en het aanbrengen van een
gronddekking tegen dtie zijden van het gebouw.
Hietdoot ging de vuuruitwerking van het
geschut en de handvuurwapens vanuit en vanaf
het wachthuis verloren.

Het zal duidelijk zijn dat de verdedigers met hun
vrije uitzicht en schootsvelden, een groot vuuroverwicht hadden op een eventuele aanvaller.
Rondom het wachthuis kwam een lage wal van
ongeveer 3,50 meter; daarbuiten de fortgracht,
die nog steeds dooi een evenwijdig lopende kade
van de omringende plassen gescheiden is.

Voor het inmiddels vernieuwde, uit zes stukken
bestaande geschut, lichtte men emplacementen
op de verzwaarde hoofdwal in. Om de kanonnen tijdens beschietingen te beschermen, bouwde men twee remises ter weerszijden van het
wachthuis, elk voor twee stukken geschut. De
overige twee stukken werden ondergebracht in
een remise van trasbeton vlak achtet de oostelijke hoofdwal.

Aanzicht van het aangepaste
wachthuis, 1880.

Aanpassingen
Ook fort Spion ontkwam echtet niet aan de
noodzakelijke vetbeteringen die nodig waren
door verbeteringen in de aanvals- en artillerietechniek gedurende de tweede helft van de
negentiende eeuw.
De inttoductie van het getrokken geschut (vanaf
1860) leidde tot een omwenteling in de vestingbouw. Het vrijstaande metselwerk van bomvrije
wachthuizen bleek tegen de uitwerking van de
puntgtanaten uit het nieuwe geschut niet
bestand. Dat leidde tot maatregelen tet bescher-

Bij de ingang van het fort, pal naast de toegangsbtug, verrees tegelijkertijd een bomvrij en verdedigbaar wachtgebouw. Van hieruit konden eventueel dootgedtongen vijandelijke troepen alsnog
worden bestreden.
Een bijzondere ruimte in dit wachtgebouw is het
ktuit- en projectielenmagazijn. Een speciale
spouwgang reduceerde de vochtdoorlating in
het magazijn en bood extra bescherming tegen
eventuele granaatinslagen. Ook het wachtgebouw werd voorzien van gronddekkingen.
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Oefening en praktijk.
Omstreeks 1 880 was de voorbereiding voor de
verdediging in de N.H.W, per sector, een zogenaamde Groep, georganiseerd. Fort Spion ressorteerde onder de Groep Nieuwersluis.
De bedoelde voorbereidingen waren reeds in
vredestijd vastgelegd in een Memorie van Verdediging. Daarin werd precies omschreven,
welke werkzaamheden daartoe moesten worden
uitgevoerd.
In de maanden augustus en september van het
jaar 1883 vormde het plassengebied het strijdtoneel in een grote 'fortmanoeuvre'. Deze werd
gehouden tussen de Zuiderzee en Maarssen.
Hoewel de vijand dankzij zijn grote overmacht
tot op de accessen was doorgedrongen, werd hij
uiteindelijk teruggeslagen. De slechte weersomstandigheden verhinderden namelijk het oversteken van de vijandelijke infanterie met
behulp van pontons. Mede hierdoor mislukte
de hoofdaanval.
In hoeverre deze geënsceneerde oefening als
realistisch te beschouwen was, blijft een vraag.
Desondanks leverde de oefening veel praktische
ervaring op.
De waterlinie bedreigd
Vanaf 1858 zagen diverse plannen voor de
FORT

droogmaking van het Loosdrechtse Piassengebied het licht. Vanzelfsprekend waren de
militaire autoriteiten fel gekant tegen dergelijke
projecten. Ze betekenden immers een aanzienlijke verzwakking van dit gedeelte van de waterlinie.
Om het verlies van het verdedigingsvermogen
te compenseren, stelde het departement van
oorlog hoge eisen. In het eerste plan voor de
droogmaking moest er een slaperdijk met voorliggend kanaal aan de oostzijde van het gebied
komen, met niet minder dan vijf nieuwe forten. Gezien deze hoge eisen en de daaraan
verbonden kosten, trokken de particuliere
financiers van de droogmaking zich uiteindelijk
terug.
Ook latere plannen haalden het niet. Zo bleven
de Loosdrechtse Plassen een permanent inundatiegebied.
Fort Waakzaam'
De ervaringen met de inrichting van fort Spion
en andere verdedigingswerken die tijdens de
oefening van 1883 waren opgedaan, zijn later
verwerkt in een studieboek voor Genie-officieren uit circa 1885. Hierin is onder meer een
vogelvluchttekening van fort 'Waakzaam', een
niet-bestaand fort opgenomen.

WAAKZAAM

Fort "Waakzaam: een nietbestaand fort, 1885Coll. : Rijksarchief Utrecht,
Archief E.A.I. Utrecht.
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Plattegrond van Fort Spion,
1886.
Coll.: Rijksarchief Utrecht,
ArchiefE.A.I. Utrecht.

A = bomvrij wachthuis
B = bomvrij wachtgebouw
C = remise
D - fortwachterswoning
E = artilleneloods

Het stelt een accespost in een geïnundeerd
gebied voor. Om enerzijds studies te kunnen
publiceren en toch de gewenste geheimhouding
te waarborgen, beeldde men in dergelijke boeken veelal fantasieforten af. Het afgebeelde fort
vertoont - in gespiegelde vorm - een sterke
gelijkenis met fort Spion. 'Waakzaam' is in
afwachting van een mogelijke aanval geheel in
staat van verdediging gebracht.
Opvallend, maar geheel in overeenstemming
met de toenmalige inrichting van verdedigingswerken uit die periode, is het ontbreken van
uitgebreide begroeiing. Slechts een smalle rondgaande meidoornhaag langs de grachtsboord
was als beplantingselement aanwezig om de
grond van de wallen vast te houden tegen erosie
en in geval van beschietingen. Ook vormde de
haag een infanteriehindernis.
In de dijkweg voor het fort is een coupure
(doorsnijding van een dijk) aangebracht. Deze
moet een vijandelijk opdringen bemoeilijken,
terwijl een drijfbomenversperring een aanval

met vaartuigen tegengaat. Met prikkeldraad,
palissaden en verhakkingen zijn aanvullende
hindernissen gemaakt. Op het fort zelf zijn met
behulp van reeds in vredestijd aangelegde
gronddepots, schuilplaatsen ingericht. Buiten
het fort bevindt zich een verschansing met twee
stukken geschut.
Tenslotte beschikte men ook over zogenaamde
uitleggers, waarmee defensieve en offensieve
acties konden worden uitgevoetd. Deze waren
al in actie gekomen tijdens de fortmanoeuvre.
Verdere modernisering
In 1885-1886 volgde een verdere modernisering
van het fort. Dit betrof de aanleg van twee verschansingen; op de vogelvluchttekening van fort
"Waakzaam' was een dergelijke enkelvoudige
verschansing al weergegeven.
Deze voorziening was bedoeld om een omtrekking rond het fort te verijdelen en een betere
afsluiting van de Bloklaan te verkrijgen. In beide verschansingen waren enkele emplacemen-
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•Laten ingericht, waarmee tevens flankerend vuur
over de plassen en de Bloklaan kon worden
afgegeven. Met de aansluiting van het fort op
het militaire telegraafnet en de bouw van een
artillerieloods, was de modernisering voltooid.
Met de nieuwe bewapening en inrichting werd
de mobilisatiesterkte omstreeks 1885 bepaald
op 85 man en zes stukken geschut.
Na 1885 golden de forten in de N.H.W., dus
ook fort Spion, door de voortschrijdende artillerie- en aanvalstechniek als verouderd.
Bij een belegering van de linie zou men overgaan tot verspreiding van infanterie-opstellingen, attillerie-batterijen en observatieposten in
een brede strook achter de westelijke rand van
de plassen. Daarmee verminderde de trefkans
door vijandelijk vuur.
In de mobilisatieperiode 1914-1918 bracht
men met de N . H . W ook nog fort Spion in
staat van vetdediging.
Maar na de Eerste Wereldoorlog verminderde
de waarde van de N.H.W. verder door de

voortschrijnende wapentechniek, met name
door de komst van het vliegtuig.
Onverminderd bleef echter de kracht van het
inundatiestelsel. Daarom bleef de N . H . W ,
sinds de reorganisatie van het vestingstelsel in
1922 officieel Oostfront van de Vesting Holland genaamd, in gebruik. Veel onderhoud aan
de forten werd er in die petiode niet verricht,
maar incidenteel vond er toch een modernisering plaats.
Toen de Bloklaan in het kadet van het Provinciale Wegenplan begin jaren dertig werd vetbreed en de gevaarlijke bocht ten zuiden van
het fort verruimd, nam ook het risico van een
snel uitgevoerde gemotoriseerde vijandelijke
overval in oorlogstijd toe.
Een in 1933 op kosten van de Provincie
Utrecht gebouwde kanonkazemat van zwaar
gewapend beton diende een dergelijke verrassingsaanval te voorkomen. Daartoe moest wel
de remise achter de oostelijke hoofdwal het veld
ruimen. Een betere lokatie voot de kazemat had

Mobilisatie op fort Spion,
1915.
Coll.:]. de Zee.
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men gezien de tactische ligging overigens niet
kunnen verkiezen. Want vanuit de gevechtstuimte van de kazemat met haar 2,3 meter dikke muren was het mogelijk een frontaal en
'onuitdoofbaar vuur' op de Bloklaan te leggen.
Een laatste versterking dateert uit de mobilisatieperiode 1939-1940, toen in de zuidelijke
verschansing een infanterie-opsrelling werd
ingericht. Die bestond uit een - inmiddels verdwenen - koepelkazemat voor zware mittailleur
en twee - nog aanwezige - groepsschuilplaatsen.
Deze onderkomens beschermden de bezetting
van de nabijgelegen infanterie- en artillerieopstellingen tegen granaatvuur en luchtaanvallen.
Ook elders in de N.H.W., bijvoorbeeld langs
de Bloklaan en bij de Mijndense sluis, treffen
we deze karakteristieke betonwerken aan.
Ongeveer 150 meter voor het fort bevindt zich
op de Bloklaan bovendien het betonblok van
een tankversperring uit dezelfde periode. Met
deze voorzieningen kwam er een einde aan de
tamelijk ingewikkelde bouwgeschiedenis van
dit kleine fort.

Fort Spion na i
van de Bloklaan, ca. 1936.
Foto: Sectie Luchtmacht
Historie.

Tot drie keer toe is de N.H.W, in staat van verdediging gebracht en stond ook de bezetting van
fort Spion paraat. Tot een werkelijke aanval is

het gelukkig nooit gekomen, hoewel het in de
meidagen van 1940 niet veel heeft gescheeld.
Na de Tweede Wereldoorlog was de rol van de
waterlinie definitief uitgespeeld. Nagenoeg alle
forten, inclusief fort Spion, werden opgeheven
als verdedigingswerk.
Daarna fungeerde het fort nog enkele decennia
als opslagplaats van het ministerie van defensie
en het Plassenschap Loosdrecht.
Momenteel wordt fort Spion ingericht als ovetnachtingsverblijf voor fietsers en wandelaars.
D.T. Koen, Maarssen
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DE FAMILIE VALKENHOFF OP BIJDORP

Herinneringen aan een voorbije tijd
De buitenplaats Bijdorp, gelegen op Oud
Over in Loenen, dateert uit circa 1700. Het
huis was lange tijd eigendom van de familie
Van Reenen, die ook Vechtlust en andere buitenplaatsen bezat. Bijdorp werd vanaf 1835
honderd jaar lang verhuurd en het is waarschijnlijk hieraan te danken dat er, afgezien
van de aanbouw van een terras aan de zuidkant, in de loop der tijd weinig veranderde
aan het exterieur.
Het interieur heeft wel belangrijke veranderingen ondergaan. In verschillende vertrekken
zijn stijlkamers aangebracht, maar de keuken
in het sousterrain is, op een paar moderne
aanpassingen na, in de oude toestand bewaard
gebleven. O o k op zolder zijn voor een deel
nog de dienstbodenkamertjes terug te vinden.
Momenteel wordt het huis bewoond door
mevrouw Recter, bibliothecaris van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake. Deze
bibliotheek is op de zolder van Bijdorp ondergebracht. Daar ligt tussen de boeken en tijdschriften een doos die aan de ordening is ontsnapt, misschien wel omdat de inhoud ervan
niet te ordenen is. Het is een verzameling van
dierbare en belangrijk geachte dingen die veel
mensen wel eens bewaren: diploma's, visitekaartjes, bidprentjes, rekeningen, een staatslot, snippers papier met levenswijsheden of
gedichten, allerlei souvenirs, en natuurlijk ook
brieven. Alles heeft betrekking op de familie
Valkenhoff, die het huis gedurende meer dan
twee generaties bewoonde.
Halverwege de helft van de vorige eeuw
vestigde Henricus Bernardus Valkenhoff zich
als huisarts in Loenen. Hij was getrouwd
met Josephine, baronesse Van Heilman van
Sroutenburg, afkomstig uit het geslacht van
Johan van Oldebarneveldt. Ze kregen zestien
kinderen waarvan er twee: Jeanette ('Net') en
Thérèse ('Trees') op Bijdorp bleven wonen,
Trees het langst. Ze overleed in 1933.
Toen dokter Valkenhoff in 1852 met zijn

gezin op Bijdorp kwam wonen, was hij begin
veertig en had hij al rwintig jaar ervaring als
medicus achter de rug. Van zijn motieven om
zich in Loenen te vestigen, is niets bekend.
Kon de van oorsprong Brabantse, roomskatholieke familie eigenlijk wel aarden in
Loenen? En wie was dokter Valkenhoff eigenlijk?
De doos bevat geen foto's van de familie,
maar ergens moeten ze toch wel zijn. Want er
ligt wel een rekening tussen de papieren
van de firma Blitz voor twaalf aan Bijdorp
geleverde „fotografieën".
Aardig is in dit verband een gedeelte uit Brief
aan de Redactie in het Jaarboekje Niftarlake
1976\a.n mr. E. van Beusekom: „Geboren in
het begin van 1883 in het tegenover het huis
Bijdorp gelegen Bosch en Vegt heeft mijn
familie rot in 1892 tegenover de familie
Valkenhoff gewoond. Daarna vertrokken wij
naar het ouderlijk huis van mijn vader te
Loenen. Zéér goed herinner ik mij den ouden
docter met langen baard, een vriendelijke
man, tegen wien wij met eerbied opzagen en
van wien mijn één jaar jongere broer en ik
wel eens een pijp drop cadeau kregen, een
tractatie waar wij beiden nu niet bepaald
dol op waren, maar die natuurlijk wel met
dankbaarheid werd aanvaard. Van de dochters
herinner ik mij Juffrouw Net en vooral
Juffrouw Trees, die het langst geleefd heeft en
die een hazewindhond 'Polly' had... Mevrouw
Valkenhoff, een dochter van Baron van Heilman van Stoutenburg, wier ouders op Huize
Brugzicht te Vreeland hebben gewoond, was
reeds in 1871 overleden op Bijdorp.''
Getuige een briefwisseling uit 1871 heeft
dokter Valkenhoff tenminste één keer overwogen om met zijn gezin terug te keren
naar Brabant. Hij solliciteerde toen naar
de vacarure van eerste geneesheer in het
Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen
in 's Hertogenbosch. Maar de benoeming
ging niet door en hij bleef in Loenen.
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Tropencarrière
De familie Valkenhoff bleef niet lang bijeen,
want twee zonen, Josef en Ferdinand, zetten
hun zinnen op een tropencarrière. In 1867
vertrok de eerste, twaalf jaar later de tweede.
Ze hadden het niet gemakkelijk in Indië.
Gestudeetd hadden ze niet. En zonder diploma, relaties en weinig geld was het niet alleen
hard werken, maar vielen de verdiensten ook
nog eens tegen.

Huize Bijdorp,
Oud Over 8 te Loenen.
Coll.: Gemeente Loenen.

Ferdinand, machinist op een suikerbedrij f,
schreef aan zijn vader: „Ja, lieve vader, U kunt
wel begrijpen dat ik met de kennis welke ik op
de volksschool in Loenen heb opgedaan er nog
hard bij heb moeten ploeteren om te weten te
komen hetgeen ik nu weet..."
Josef, die werk vond als administrateur op een
kinaplantage, hield zijn leven lang heimwee
naar Loenen.
Maar hij durfde zijn post niet te verlaten uit
angst dat er tijdens zijn afwezigheid iemand

anders in zijn plaats benoemd zou worden.
Jaar in jaar uit stelde hij zijn verlof uit en nam
hij genoegen met brieven en kleinigheden die
hem van thuis werden toegestuurd.
Uit een brief aan zijn zuster Net: „Het horloge
door Trees voor mij gekocht kwam goed over,
maar geheel onverwacht en dat was een verrassing.
Ik vind 't mooi, zoo ook de ketting... Als zij
mij het niet ontvreemden, kan ik er jaren
genoegen van hebben.' (Het garantiebewijs
ligt ook in de doos. Het horloge werd gekocht
bij Adolf Franken, Nieuwendijk 162, Amsterdam op 25 juni 1892).
F.n uit een brief aan zijn vader (5 december
1882): „Voor en aleer ik verder ga bedank ik U
van harte voor de gezondenen klompen, die
mij ferm zitten en veel dienst bewijzen in de
natheid, kaas overheerlijk, bloemzaden allen
uitgezaaid... in een woord alles is na mijnen zin
en zeg U nogmaals dank voor 't gezondenen,
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dat mij eiken morgen weer doet denken aan
't ouderlijk huis..."
Saai
Dat hij het leven saai vond en zich eenzaam
voelde in het verre Indië, is te lezen in de volgende passage uit dezelfde brief: „In alles en
overal heb ik genoegen in, hoe of men de
wereld ook doorkruist en bekijkt overal is de
leus voor eerlijk er te komen werken, de een
met praten een ander met schrijfwerk, weer
een ander met werken, opzigt houden etc. De
regte waarheid gezegd zou ik liever boer willen
zijn dan zoo als nu administrateur. Had ik
gedaan met werken, dan zou ik na mijnen
baas kunnen gaan een boom opzetten waar
natuurlijk immer de moedertaal wordt
gesproken. Hier daarentegen is 't dag in dag
uit Javaansch, geen vermaken van welken aard
dan ook... 't Is met regt een plantenleven, nog
minder dan dat."
Voor de broers werd zo goed mogelijk
gezorgd. Toen Ferdinand in de zomer van
1892 met verlof naar Loenen kwam, werd
stad en land afgezocht naar 'zoo een Indische
luyaardstoel... met van die uitslaande houten
om de benen op te laten rusten..."
Toch werden de Indische behoeften niet altijd
goed aangevoeld. Toen Josef in 1889 aan
Jeanette vroeg om hem nieuwe hemden te sturen, leverde de Loenense dorpswinkel iets dat
ongeschikt bleek voor de tropen: „Wat hebben jelui mij gestuurd, ben jelui gek, zulke
zwarte todden voor Indien, je wil me zeker
laten trouwen of uit begraven sturen."
De doos bevat slechts herinneringen aan een
paar kinderen van de familie Valkenhoff
Vooral aan Trees, die het langst van de familie
op Bijdorp zou blijven wonen. Een groot
gedeelte van de verzameling bestaat uit aan
haar gerichte brieven, met name uit de laatste
twintig jaren van de vorige eeuw. Ze verbleef
er niet permanent.
Dat blijkt uit de brieven van mevrouw Moerman uit Delft, bij wie ze een tijd in dienst is
geweest als kindermeisje.
In 1881 schreef deze aan haar, dat ze haar
terug zou willen zien „op dezelfde condities
als vroeger..."
Of Trees erop is ingegaan, is in de correspon-

dentie niet terug te vinden. Uit de inhoud van
de doos blijkt wel dat ze erg gehecht was aan
Bijdorp.
Ze plukte fruit in de grote tuin, maakte handwerkjes die nicht Clara kon gebruiken voor
de loterij van de rooms-katholieke zieken
verpleging in Hilversum en zorgde voor haar
vader.
Appelen plukken
Aan trouwen dacht ze niet. Het was haar nicht
Carolien, die haar erop wees dat er meer was
dan „appelen plukken met klompen aan en
papa verzorgen". ,,(...) neen dan is 't beter op
recepties en bruiloften te gaan, dan is dit eens
een aanmoediging om ook z o n stap te wagen,
wat dunkt U?"
Even is er sprake van een mogelijke amant
in de persoon van mijnheer Schmier, die ze
blijkbaar moet delen met haar zus Jeanette.
Schmier schreef Trees op 22 juli 1893 uit
Antwerpen:
„Mejuffrouw, Ik heb U al zoo dikwijls beloofd
om U ook eens te inviteren dat ik er toch eindelijk eens gevolg aan moet geven en ik hoop
niet dat Uwe zuster daarover jaloersch zal
zijn... Ik ben een paar dagen hier geweest en
ga morgen van hier naar Utrecht, waar het
geloof ik nog kermis is.
Hebt U genoegen daar met mij een dag door
te brengen, dan verwacht ik U te Utrecht
anstaande Maandag (overmorgen) met den
trein die om 1 uur 6 minuten van Nieuwersluis vertrekt en om 1.23 te Utrecht aankomt."
O m Jeanette niet jaloers te maken, besloot hij
zijn brief met een p.s.: „De volgende keer verzoek ik Uwe zuster Jeanette dan weer eens hier
te Amsterdam of elders..."
Tot een huwelijk met de heer Schmier kwam
het niet, voor geen van beide zusters. Over
mogelijke andere kandidaten geeft de doos
niets prijs.
Zo gehecht aan Bijdorp als Thérèse en Jeanette waren, was hun zuster Marie niet. In de
zomer van 1888 besloot ze om de broers in
Oost-Indië op te zoeken en een tijd de zorg
voor Josefs huishouding op zich te nemen.
Josef was er niet erg enthousiast over: „Het zal
wel wat wezen... missen in de bosschen van
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God en iedereen afgezonderd... als ik haar was
had ik maar in Holland gebleven enfin ieder
zijn meug..."
Maar Marie was vastbesloten en vertrok. Alles
was beter dan haar dagen in het saaie Loenen
te moeten slijten. O p reis keek ze haar ogen
uit en schreef korte briefjes naar huis: „Lieve
pa en zusters, Ik ben frisch en gezond, zondag
5 uur in Engeland aangekomen. Het was een
prachtig gezigt toen wij de krijtbergen voorbij
gingen en dan ziet men Engeland in de verte
op de bergen liggen."
O p 30 juli 1888 naderde de boot, waarmee ze
reisde, Marseille en berichtte ze: „Lieve pa en
zusters, morgen denken wij te Marseille aan te
komen, verleden Maandag ben ik en enige
dames met de kapitein te Souhanton geweest.
Het is een mooie stad mooie winkels en
prachtig uitzicht op de zee. De dames dragen
japonnen juist zoo als mijn grijze japon
gemaakt, maar geen groote tournure en witte
lijfjes erop aan geheele japonnen, dan ziet
men weer dames en heeren in pelsen loopen
het is bespottelijk te zien, dan weer karretjes
vol met dames die zelf rijden dat vliegt maar
heen en weer of het niets was in z o n drukke
stad."
De reis eindigde in een tragedie. Een jaar na
aankomst stierf Marie aan tyfus. O p 11 maart
1889 schreef Josef aan Jeanette:
„Marie ligt zoo ver van mijn huis begraven als
de Vecht van jou huis afligt. Ik heb ene tombe
op haar rustplaats gemaakt... Helaas 't laatste
dan ook wat ik nog voor haar kan doen en dat
zij verder in vrede ruste, wie weet hoe gauw
we haar volgen... 't Gaat zoo wonderlijk en
gauw in de wereld toe, dat men geen moment
zeker is van dat of dit nog te kunnen doen."
Inlandse vrouw
Josef had zorgen om zijn Fientje, de dochter
die hij had overgehouden aan zijn relatie met
een inlandse vrouw. Wat moest er van haar
worden als hij in Indië aan de cholera zou
overlijden? Tevergeefs probeerde hij zijn vader
ervan te overtuigen dat hij afstand van zijn
erfdeel zou moeten doen zodat het kind alles
kon elven.
„Waarom blijft Papa halsstarrig weigeren...
Het Hollandsche idee och wat die onechte
kinderen,
die
schoorsteenvegerskinderen,

locum kinderen in een woord, al wat vuil en
schimpend is wordt die kinderen toegedacht...
Omdat ik nu geen vergunning tot die vrouw,
waar ik kinderen bij heb, bij den ambtenaar
der burgerlijke stand gekocht heb, daarom
zijn zij onecht? Hoevelen loopen er op den
wereld waar de getrouwde man vader van heet
te zijn en het werkelijk niet is..?"
Jeanette stelde voor om Fientje naar Bijdorp
te laten komen, maar Josef zag daartoe geen
mogelijkheid. „Zond ik je haar, dan zou ik
met eene mond meet op Bijdorp hoe gering
dan ook voor eten, kleeden en schoolgaan bij
moeten passen. Reken nu eens dat ik dat op
50 gld in de maand zou stellen, daarbij nog 50
gld voor papa. Elke maand zou 100 gld zijn of
1200 in 't jaar. Daar zou dan 't potje mee
gespekt moeten worden voor mijn ouden dag
of voor Fientje later als ik eens onverwachts
uitstapte. Over dat plan heb ik reeds vroeger
met Marie dubbel en dwars gesproken, maar
kon dus daar niet zoo tot eene overeenkomst
komen..."
Had Marie behalve haar wens om Josefs huishouding te gaan doen misschien nog een
reden om naar Indië te gaan? Na haar dood
schreef Josef aan Jeanette dat het leven in
Indië Marie tegenviel, maar dat ze alleen naar
Nederland terugwilde samen met Fientje. „Zij
wilde dan op Hilversum gaan wonen want
Loenen dat vond zij toch z o o n beroerd gat
dat zij hoopte er nooit in terug behoeven te
komen."
Geldproblemen
Geld bleef altijd een groot probleem, niet
alleen voor Josef, maar ook voor zijn familie in
Loenen. Tegen het einde van de jaren tachtig
en nog lange tijd daarna, ontving de familie
maandelijks vijftig gulden uit Indië via de
Javaansche Bank. En toen een van de zonen in
1877 naar Indië ging, werd er eindeloos met
de firma van Wesel in Amsterdam gecorrespondeerd over de passageprijs. Totdat de firma een bijzondere aanbieding deed: „Omstreeks tegen het einde der maand vertrekkende,
dag nader op te geven, tegen fl. 300,- (een
zeer voordelig aanbod mits de passagier met
de kapiteins tafel, zoo die is, geheel genoegen
neemt, en voor eigen kooigoed, wijn (indien
hij dit verlangt) en zeep zorg draagt."
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Ook vakantiereizen getuigden van zuinigheid.
De dames logeerden in Hotel Vichy in Spa
('chambres depuis 2 Francs'), gingen een dagje naar zee met de Amsterdamse familie Meyer, reisden met trein en stoomtram naar kenissen in Brouwershaven.
Vanaf 1888 liet de gezondheid van vader Valkenhoff te wensen oven Bovendien liet het
Geneeskundig Staatstoezicht hem in een brief
weten, dat de apotheek die hij op Bijdorp
hield, niet meer aan de eisen van de Wet voldeed: „Uit het verslag der commissie uit den
geneeskundigen raad die Uwe apotheek visiteerde, is mij gebleken, dat de aldaar aanwezige milligramsbalans nog te wenschen overlaat,
wat gevoeligheid betreft; dat het extr. opü
onbruikbaar is... en het acetas morphi
gekleurd was, terwijl de gansche lijst geneesmiddelen, welke volgens de Wet... steeds
voorhanden moet zijn niet aanwezig was..."
Het volgende rapport was niet veel beter.
Geleidelijk aan staakte dokter Valkenhoff zijn
praktijken trok hij zich terug in het huiselijke
leven op Bijdorp. Toen zijn gezondheid nog
verder achteruitging, hadden Trees en Jeanette
een dagtaak aan het verzorgen en verplegen
van hun hoogbejaarde vader. Totdat hij in
1894 overleed.
Cholera
Enkele weken latet brak er weer cholera uit in
Oost-Indië en stierf ook Josef Een paar jaar
eerder had hij Fientje's toekomst veilig kunnen stellen. Op 31 december 1890 schreef hij
aan Trees: ,,Fien gaat in Semari naar Prolingo
waar ik familie heb gevonden die voor haar
zorgen wil à raison van vijftig gulden in de
maand. Was Holland wat digter nabij dan verzocht ik jelui haar bij je te nemen, maar wie
zou dat kind brengen..."
Na de dood van vader Valkenhoff hernam het
leven voor de beide overgebleven dochters
weer zijn gewone loop: fruit plukken, inmaken voor de winter, boodschappen doen,
modebladen inkijken, handwerken...
De doos bevat diverse herinneringen aan het
dagelijkse leven op Bijdorp van rond de eeuwwisseling. De firma Huisman in Utrecht leverde de dames een hoed, Maison Chic in
Amstefdam een mantel. Eén gulden zestig
ging naar Mejuffrouw Deckers uit Loenen

voor gebreide pantoffels, drie en dertig cent
voor fluweel naar Naatje Veen die een naaiwinkel had en voor acht gulden drie en veertig
een costuum wist te leveren...
Af en toe duiken er souvenirs op aan bescheiden uitjes: een toegangsbewijs voor het circus,
een kaart voor een badstoel in Zandvoort...
Het leven kabbelde voort, met zuinigheid en
vlijt, maar met weinig opwinding. Huur
behoefden de dames Valkenhoff niet meet te
betalen: omdat ze het niet breed hadden,
bepaalde de toenmalige eigenaresse van Bijdorp, mevrouw Van Reenen-Schoon, dat
mejuffrouw Trees en haar zuster Jeanette zonder huur te betalen op Bijdorp mochten
wonen.
Stanny Vetster
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De foto's bij het artikel 'De beeldenstorm
voorbij' (Vechtkroniek 4) waren gemaakt
door G. Stam te Loenen a/d Vecht.
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FLOWS V, AANLEIDINGEN TOT ZIJN DOOD

Een Hollandse graaf in de Vechtstreek
Anderhalf jaar was Floris V. Toen sneuvelde
zijn vader Willem II, de roomse koning van
Duitsland, in de slag bij Hoogwoud (1256).
'Sneuvelde' is misschien wel te veel gezegd.
Willem werd door een handjevol Friezen afgemaakt, nadat zijn paard door het ijs was
gezakt. Veertig jaar later kwam Floris zelf op
geweldadige wijze om het leven - dit jaar herdenken we zijn zevenhonderdste sterfdag.

niet in staat hun macht daadwerkelijk uit
te oefenen. Daarvan werd in Holland en
Brabant dankbaar gebruik gemaakt om de
eigen macht te vergroten en in feite souverein
te opereren.
Floris V maakte daarbij gebruik van de spanningen tussen Frankrijk en Engeland, die uiteindelijk resulteerden in de Honderdjarige
Oorlog (1337-1453).

Het graafschap Holland was in de dagen van
Floris V onderdeel van het Roomse Rijk.
Daartoe behoorden niet alleen steden als
Alkmaar en Dordrecht, maar ook roemruchte
plaatsen als Bologna, Milaan en Venetië.
Hoe was de positie van Holland in dat Europa? In Hélène Noltenius' boek Duecento,
Z.werftocht door Italië's late middeleeuwen
wordt het Milaan van de dertiende eeuw
beschreven. Die stad telde ongeveer 100.000
inwoners, 150 ziekenhuizen, 1355 kerken en
10.000 nonnen en monniken.
Dat stond in groot contrast met Hollandse
steden als Leiden, Dordrecht en Alkmaar. Die
telden hooguit duizend woningen. Dit betekent echter niet dat het graafschap van Floris
V in deze tijd onbelangrijk was. Alleen al het
feit dat de gesneuvelde Willem II op het punt
stond gekroond te worden tot keizer van het
Heilige Roomse Rijk, geeft aan hoe belangrijk
het Hollandse graafschap was.
Holland werd omgeven door Utrecht, Brabant en Vlaanderen. Floris V was, net als de
hertog van Brabant, leenman van de roomse
keizer. De graaf van Vlaanderen was leenman
van de Franse koning en moest op zijn quivive zijn voor uitbreiding van de Franse
macht. De Franse koning wilde voornamelijk
de macht van de grote leenmannen zo veel
mogelijk beperken. Zo kon hij zelf daadwerkelijk regeren.

Het Gooi
Het Gooi behoorde tot de bezittingen van
graaf Wichman II van Hamalant en zijn
vrouw Hildegardis, een van de dochters van
de graven van Vlaanderen. Na de dood van
zijn vrouw en van zijn enige zoon, besloot
Wichman zijn bezittingen te verdelen onder
zijn twee dochters.

In Holland en Brabant was de situatie geheel
anders. De roomse koningen en keizers waren

Voor de ongehuwde Luitgarde stichtte hij een
klooster voor adellijke dames op de Elterberg.
O m het klooster aan inkomsten te helpen,
schonk hij het goederen. Daaronder waren
zijn bezittingen in het Gooi en naaste omgeving. O p 29 juni 968 bevestigde de Duitse
keizer O t t o I deze schenking, die een groot
deel van het Gooi omvatte.
In het zuidoosten van het Gooi verkreeg het
kapittel van St. Ian (Utrecht) in 1085 de
rechten. De bedoeling hiervan was, dat het
kapittel uit de vervening brandstof kon halen.
In de twaalfde eeuw bouwde het kapittel een
kerkje op de hoogte van het tegenwoordige
St. Janskerkhof
Aan het grondbezit was geen grafelijke macht
verbonden. Wel groeide er langzamerhand
een landsheerlijke macht. Keizer O t t o II
schonk op 14 december 973 aan de abdis van
Eken de bevoegdheid om kleine misdrijven in
haar bezittingen zelf te berechten.
Keizer O t t o III maakte bij een oorkonde van
18 december 996 Gooiland geheel vrij van
het gravengericht.
De abdij van Eken was nu heer en meester
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in het gebied. De macht van de abdissen was
gelijk aan die van een graaf.
Machtsverhoudingen
Hoe in dit tijd de machtsverhoudingen lagen,
is onduidelijk. Wel betaalden de Gooiers
belasting aan de Eltense abdij over hun agrarische opbrengsten en over aangeslibde weilanden in het noordoosten van het Gooi. Het
is onduidelijk, of de bevolking gerechtigd was
om naar believen grond in bezit te nemen.
Uiteraard gebeurde dit wel; er lag immers veel
onverdeelde grond in een uiterst dunbevolkt
gebied. Toch wisten de abdissen hun positie in
het Gooi met behulp van de keizer te versterken.
Het Gooi kreeg vanaf 1230 indirect te maken
met de graven van Holland door twee families, de Van Amstels en de Van Woerdens. Zij
breidden hun machtsgebied in het grensgebied tussen Holland en Utrecht sterk uit en

werden leenman van zowel de graaf van Holland als de bisschop van Utrecht. Zij kregen
de tol van Muiden in pacht van de bisschop,
en bovendien het Gooi (of een deel daarvan)
van de abdis van Eken. Het tussenliggende
gebied tussen Amstel en het Gooi (met Diemen en Weesp) hadden zij reeds van de bisschop in erfpacht ontvangen. Naar het zuiden
reikte hun invloed aan de ene kant tot Loenen
(met het bisschoppelijk kasteel Kronenburg)
en Loosdrecht, en aan de andere kant tot Benschop en IJsselstein.
Familieleden van de Van Amstels en de Van
Woerdens waren proost (voorzitter van een
kapittel van kanunniken) van St. Jan. Zij
beheerden de Proosdijlanden. De bezittingen
van Van Woerden en van Van Amstel besloegen zo het hele grensgebied.
Vreeland
De laatste Van Amstel wist in 1276 door een
geldlening aan de bisschop-elect Jan van Nas-

Schodfkat:
de moord cp Fbris V.
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sau, het slot Vreeland aan de Vecht in pacht
te krijgen.
De Utrechtse burgers namen het Gijsbrecht
van Amstel niet in dank af, dat hij op de Vecht
bij Vreeland tol ging heffen. Zij beklaagden
zich luidkeels bij hun heer, de bisschop-elect
Jan van Nassau. Deze verbood Gijsbrecht nog
langer tol te heffen en bood aan het pandschap op Vreeland af te lossen. Jan van Nassau
kon dit vrij eenvoudig doen; hij liet de gelden
die bijeen waren gebracht voor een nieuwe
kruistocht, stelen.
Gijsbrecht eiste echtet een hoge rente die Jan
van Nassau niet wilde betalen. Onder leiding
vlak voor zijn dood een dag van Floris V werd in Wassenaar een verdrag
gevangen heeft gezeten. gesloten. Daarbij werd bepaald dat Gijsbrecht
Uit: dr. S. van der Linde, nog een jaar na terugbetaling van de pachtsom Vreeland mocht behouden.
Duizend jaar dorpsleven aan
de Vecht, Loenen aan de Jan van Nassau besloot het slot terug te veroveren, maar werd door Gijsbrecht vetslagen.
Vecht 1954.
Het slot Kronenburg in de

middeleeuwen waar Fiom V

:., ....

Hierop zocht de bisschop contact met Floris
V, leende van hem 1500 pond om het 'geleende' geld voor de kruistocht terug te betalen en
verpandde aan hem alle inkomsten uit het
Sticht.
Waar de bisschop faalde, had Floris succes. In
1280 versloeg hij de gebroeders Van Amstel
en zette ze gevangen in Zeeland. H u n goederen werden geconfisqueerd.
In 1285 verzoende Floris zich met de Van
Amstels. Ze kregen hun goederen terug, maar
nu met de graaf van Holland als leenheer. De
bisschoppelijke leengoederen werden slechts
een achterleen.
Uitgehuwelijkt
Echt rustige jaren waren het niet voot Floris.
Tussen Frankrijk en Engeland dreigde een oorlog over het bezit van Aquitanië en Cascogne.
De natuurlijke bondgenoot van Engeland was
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Vlaanderen. Floris was met het Engelse
koningshuis verbonden door het huwelijk van
zijn dochter Margaretha met Alfons, de zoon
van koning Edward. Later werd Jan van Holland, de enige zoon van Floris V, uitgehuwelijkt aan een dochter van Edward.
Edward wilde de steun van de Duitse keizer
voor zijn aanspraken. En het was Floris die
voor hem de onderhandelingen voerde. Als
dank kreeg Floris hiervoor het Engelse wolstapelrecht in Dordrecht.
Maar in 1295 waren de betrekkingen met
Engeland bekoeld. Floris werd door verwanten uit Henegouwen en Noord-Frankrijk
overgehaald de Franse kant te kiezen; in het
voorjaar van 1296 zwoer hij trouw aan de
Franse koning.

Algemeen wordt aangenomen dat zij St. Jansdag vierden en dus met velen bijeen waren
gekomen bij het kerkje op het huidige St.
Janskerkhof. Vandaar trokken zij op richting
Muiderberg en zetten de wegen af om zo te
voorkomen dat de edelen zouden ontsnappen.
Warrige tijden
Na de dood van Floris ontstonden watrige tijden. De bisschop van Utrecht trok het Gooi
binnen, veroverde het Muiderslot en liet het
tot de grond toe afbreken.
In de loop der tijden volgden nog vele schermutselingen tussen Holland en Uttecht. Iets
daarvan is nog te zien in de grilligheid van de
provinciegrens. Maar het Gooi werd definirief
Hollands gebied.

Deze overgang schoot Edward in het verkeerde keelgat. Maar hij had een troef. Jan, de
zoon van Floris, werd immers opgevoed aan
het Engelse hof. Als deze Jan na de dood van
Floris V onder de voogdij van Edward in
Holland zou kunnen opvolgen, kon Edward
zijn doel bereiken.
Jan van Cuyk werd daarop naar Holland
gezonden. Mer veel geld moest hij een complot tegen Floris smeden. Dat lukte; de Van
Amstels en Herman van Woerden sluiten zich
hierbij aan.

J. Lahnstein, Muiden

Kuil
Een nieuwe bron uit het archief van Wenen,
gepubliceerd door J.W. Verkaik, geeft een
andere lezing van de moord op Floris dan tot
nu toe. Uit deze bron blijkt dat het wel degelijk de bedoeling was Floris re vermoorden.
Er was door de edelen een kuil gegraven om
Floris levend in te begraven. Toen de ontvoerders met Floris vanuit Muiden, waar hij op
het slot gevangen was gehouden, daarnaar op
weg waren, kregen die van Naarden luchr van
wat et aan de hand was.
Zij trokken op richting Muiderberg, legden
een hinderlaag in her koren en de edelen die
Floris wilden ombrengen, werden in hun
voornemen belemmerd. Daarop doodden zij
Floris rer plekke.
Ook de boeren uit het Gooi, die Floris goed
gezind waren, trokken op om hun graaf te
ontzetten.
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De heren van Kronenburg en hun
invloed op de geschiedenis van Loenen
De tweedeling van Loenen
Loenen is eeuwenlang een verdeelde gemeente
geweest. Sinds tj97yliep er een grens midden
door het dorp, die het Hollands grondgebied
scheidde van het Utfechtse (Stichtse) gebied.
Deze grens was ontstaan toen de bisschop van
Uttecht en gtaaf Jan van Holland in 1297 een
overeenkomst sloten, waarbij zij de zeggenschap
Loenen bestond in de periode over de landen rondom Loenen onderling verdeelden. Een groot gedeelte van de Kronenburg1297'tot 1818 uit twee
gerechten, n.l. Stichts- en se landen bleef in handen van de graaf van HolHollands gerecht. land. De bisschop kreeg het dorp Loenen,
uitgezonderd het huis Kronenburg, dat als een
Het kasteel Kronenburg lag
als een Hollandse enclave Hollandse vesting in het Stichtse gebied kwam
te liggen. Mijnden en Loosdtecht, gelegen aan
in Stichts gebied.
Tekening: mw. E. E. Brandes- de oostzijde van de Vecht, waren Hollandse
lenen. De graaf claimde een smalle doorgang
de Lestrieux.

van zijn Kronenburgs gebied naar de Vecht, om
zo de verbinding met zijn bezittingen aan de
overzijde te behouden. Zo kwam het dat de kerk
en de omringende huizen tot het Hollands
grondgebied gingen behoren.
De beide gerechten waren ongeveer even groot
in opppervlakte. Het inwonertal van het Stichts
gerecht was echter aanzienlijk hoger. In 1650
stonden op Hollands grondgebied 48 huizen,
waarvan 23 buiten en 25 binnen het dorp; op
Stichtse grond stonden er 37 huizen buiten en
63 binnen het dorp.
De heerlijke rechten (overheidsrechten in particulier bezit) in het Stichtse Loenen behoorden
de bisschop, na 1528 de Staten van Utrecht toe.
Het Hollands (Kronenburgs) gedeelte was in
handen van de heren van Kronenburg, als leen
van de graaf van Holland. Leefden de 'heren' van
Stichts-Loenen ver verwijderd van het dagelijks
leven aldaar, de heren van Kronenburg woonden
in het dorp en oefenden de hoge jurisdictie
(rechtspraak) en het bestuur over de kern van
het dorp uit.
Alhoewel in 1714 Stichts Loenen doof koop
in particuliere handen ovetging en in 1754
beide gerechten in handen van de heer van Kronenburg kwamen, is Loenen op rechterlijk en
bestuurlijk gebied tot het einde van het Ancien
Régime (1795) en tot op zekete hoogte zelfs
daarna verdeeld gebleven.
Pas in 1819 werden Hollands en Stichts Loenen
(ook wel Loenen-Nieuwersluis genoemd) verenigd tot één gemeente, gelegen binnen de provincie Utrecht.
Hoe gtoot was de invloed van de heren van Kronenburg op het bestuur van het verdeelde Loenen?

T f E AA

STICHTS

HOLLANDS

Cooten van Blomswaard
Een goede bron om een idee te krijgen hoe zij
zich hebben doen gelden in het dagelijks leven
van Loenen vormen de geschriften van Cotnelis
Cooten van Blomswaard. Veel over de heerlijkheid Kronenburg, het bestuur en de rechten,

V E C H T K R O N I E K PAGINA 21

Kasteel Kronenburg in 1640.
Tekening A. Rademaker.
Coll.: Rijksarchief Utreeht.

het huis en zijn bewoners is door hem opgeschreven. Hij was kerkmeester en schepen van
het Hollands gerecht. In de eerste helft van de
18e eeuw tot aan zijn dood in 1749 heeft hij
zich intensief met de Loenense archieven bezig
gehouden, omdat hij zich in de achtergronden
van de kerkelijke conflicten tussen de katholieke heer van Kronenburg en de grotendeels protestantse inwoners van Loenen meende te moeten verdiepen. Veel van wat hij van belang
achtte in de kerkekist en de schepenkist heeft
hij afgeschreven. Een enkele keer voegde hij een
attestatie toe, waarin hij aangaf dat hij een
bepaald stuk met eigen ogen in de kerkekist
had gezien. Ook voegde hij originele archiefstukken toe. ')
Het archief van de heerlijkheid Kronenburg is
voor een groot deel een verzameling van stukken doot hem bijeengebracht, afgeschreven en
voorzien van commentaar.
Ook in het gerechtsarchief van Loenen is zijn
handschrift duidelijk te herkennen. Wie waren
de heren van Kronenburg en wat waren hun
rechten?

zeven eeuwen lang het huis Kronenburg
gestaan. In de hobbelige structuur van de
bodem is met enige fantasie de slotgracht nog
te herkennen.
Schrijvers uit de 19e en 20e eeuw noemen het
jaar 1122 als het meest waarschijnlijke stichtingsjaar. Wellicht hebben zij als bron gebruikt:
„De annotatiën geschreven van de opmakinge
wegens 't geslacht en huyse van Croonenburg
tot Loenen aan d'riviere de Vecht", opgetekend
door Krijn Hoogeveen, secretaris van Kronenburg in de 18e eeuw. : ) In de rijmkroniek van
Melis Stoke verschijnt het huis Kronenburg
voor het eerst in de bronnen naar aanleiding
van de strijd van de Van Amstels tegen de graven van Holland (1296). Na de moord op Floris V kwam het (verwoeste) huis Kronenburg in
handen van de graaf van Holland, die er zijn
bastaardzoon Willem van Henegouwen mee
beleende. Vier eeuwen lang, tot 1710, bleef het
huis en de hoge heerlijkheid via de mannelijke
en vrouwelijke lijn in de familie Van Henegouwen, later Van Lynden. Over deze periode is het
nodige gepubliceerd.

Het huis en de heren van Kronenburg
In het weiland begrensd door de Rijksstraatweg, de Bloklaan en de Vecht heeft ongeveer

Daar de gegevens over de laatste jaren van het
huis Kronenburg veel schaarser zijn, en vaak
ook nog onjuist, besteden wij hier wat meer
aandacht aan de periode 1710 tot 1837. 3)
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Anthony van Lynden
In de jaren 1704 tor 1707 is het huis Kronenburg verhuurd geweest voor de som van 350
gulden. Het is daarna onverhuurd gebleven 'tot
meerder dienst' van de koper. ') Naast de financiële last van het onderhoud en het herstel van
het huis na de verwoesting door de Fransen in
1672, kampte Anthony van Lynden, heer van
Kronenburg, met grote problemen met zijn
ingelanden. Het bleek dat de inning van de verponding (belasting op onroerend goed) jarenlang niet 'oirbaar' was verlopen. Buiten zijn
medeweten en dat van zijn ingelanden waren er
door de schout en gadermeester Härmen van
Ringelsbergh, in 1683 bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van de Diemerdijk
twee schuldbekentenissen getekend van respectievelijk vijf- en achtduizend gulden, vanwege
te lage opbrengsten uit de verponding. Bovendien was er door de rentmeester Paulus Staal
nog eens een bedrag van 1300 gulden uit de
kist gehaald. Anthony kwam op 12 september
1709 met de ingelanden overeen dat hij hun
aandeel in de schuld mer renten en proceskosten, alsmede de 1300 gulden, zou betalen. ') In
1710 verkocht hij het huis en de heerlijkheid
Kronenburg met alle daarbij behorende rechten
en grond en 'een seer aansienlijke nieuwe Huysinge en Herberge, hebbende verscheyde groote
en commodieuse Vertrecken, met zijn Speelhuys en besloten Caatsbaan, sijnde het Raadhuys van den Dorpe en Ambachte van Loenen
en Cronenburgs Gerecht', aan de Leidse lakenkoopman Adriaan Wittert van der Aa. Het
raadhuis van Kronenburg is waarschijnlijk in
1700 gebouwd. Immers, op 31 januari 1700
moesten nog de nieuw gekozen schepenen op
de eerste 'gelegen' rechtdag de eed afleggen in
handen van de schout. De andere 'officianten'
(ambtenaren) werden afgekondigd in de kerk
van Loenen. Op 25 februari 1701 ordonneerde
de heer van Kronenburg dat alle officianten en
bedienden op de eerste rechtdag moesten verschijnen'in onsen raethuyse van CronenburghY')
Adriaan W i t t e n van der Aa
Wittert liet Kronenburg grondig restaureren en
verfraaide het tot een lustoord aan de Vecht.
Hij overleed kinderloos en Kronenburg vererfde via zijn vrouw in het geslacht Van Moens.
De erven Gebrand van Moens verkochten huis

en heerlijkheid in 1754 aan IJsbrand Kieft Balde, bankier te Amsterdam. Ook het raadhuis
van Kronenburg ging over in handen van Kieft

Balde.
IJsbrand Kieft Balde
Eerder al was Kieft Balde door aankoop in het
bezit gekomen van de heerlijkheid Stichts Loenen (Loenen-Nieuwersluis). Met de aankoop
van de heerlijkheid Kronenburg in 1754, kwamen de beide Loenense gerechten dus nu in
handen van één heer. Het schijnt dat noch hij
noch zijn vrouw Nicola Geenxuida Smissaert
op Kronenburg hebben gewoond, daar zij Wallesteyn als buitenverblijf hadden. ) De erfgenamen van Kieft Balde, drie dochters en hun
echtgenoten, schreven in 1803 aan het gedeputeerd bestuur van Holland dat zij 'de voorschreven gebouwen van Croonenburch ter oorzake
van aanmerkelijke reparation, welke daar aan te
doen zijn, wilden doen afbreeken mits de daar
op gevestigde Last daarop bleeff, waartoe de
bloote grond meer dan genoegzaam voldoende
is'. Het gedeputeerd bestuur had kennelijk geen
fiducie in de solvabiliteit van de dochters; men
ging wel akkoord met het verzoek, maar onder
voorwaarde dat een bedrag van 1068 gulden betaald werd aan de ontvanger-generaal. Van de
rente kon dan jaarlijks het bedrag van de verponding (ruim 26 gulden) opgebracht worden.")
Daniël Gerard van den Burgh en Abraham du
Bois
De dochters Kieft Balde voelden hier niet veel
voor en verkochten drie maanden later Kronenburg met alle rechten en het raadhuis aan
Daniël Gerard van den Burgh, lid van de Staten van Utrecht en Raad van de stad Utrecht,
en zijn vrouw Ignatia Maria Bichon, weduwe
Ram. De laatste overleed in 1811. Haar boedel
werd verdeeld tussen haar dochters uit haar
eerste huwelijk en Daniël van den Burgh. Na
zijn dood in 1824 verkochten de erfgenamen
het slot en de heetlijkheid Kronenburg; de
heerlijkheid Loenen-Nieuwersluis; het raadhuis van Kronenburg en Loenen alsmede dat
van Loenen-Nieuwersluis, 'bestaande in een
nieuw vertimmert en modern Logement'; het
recht van tol op de brug over de Vecht en het
eigendom van de brug, bij publieke verkoop
voor een bedrag van 87.230 gulden aan Abra-

V E C H T K R O N I E K PAGINA 23

ham du Bois. Joannes Willem van Reenen,
wonend op Oud Over te Loosdrecht, kreeg in
datzelfde jaar enkele kleine panden die tot Kronenburg behoorden, waaronder het gevangenhuis, toegewezen. Na 12 jaar op Kronenburg te
hebben gewoond, verkocht Du Bois het huis
en de heerlijkheid in 1836 bij publieke verkoop aan Hermannus van Os.
Het raadhuis van Loenen-Kronenburg , een
'hecht en sterk modern logement', werd voor
16.025 gulden eigendom van Hendrik Hildebrand Alting.
De sloop van Kronenburg
Van Os werd de sloper van het kasteel en verkocht anderhalf jaar later de heerlijkheid en het
'geamoveerde slot Kronenburg' aan Jacobus
Hendricus van Reenen, broer van bovengenoemde Van Reenen. Na diens dood in 1848
erfde zijn oudste zoon de grond waarop het
kasteel gestaan had, en de bijbehorende rechten
uit de boedel. ') De laatste heren van Kronen-

:
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burg lieten hun invloed nog gelden onder meer
in 1841 door hun bemoeienis met de oprichting van een spaarbank in Loenen, en in 1843
opnieuw door bezwaar te maken tegen de aanleg van een spoorlijn langs het zandpad. '")
De rechten van de heren van Kronenburg
De belangstelling voor het huis en de heerlijkheid Kronenburg was in de tweede helft van de
18e eeuw en het begin van de 19e eeuw misschien meer gebaseerd op de rechten die aan
het het huis verbonden waren, dan op het huis
als woonstede.
Het feodale stelsel uit de middeleeuwen, waarbij de vorst land en overheidsrechten in leen gaf
in ruil voor bestuurlijke en militaire diensten,
leidde ertoe dat het overheidsgezag versnipperd
raakte. De leengoederen werden in de loop van
de tijd erfelijk en de leenmannen gingen zich
gedragen als onafhankelijke heren over hun
gebied. Het bezit van overheidsrechten, de
'heerlijke' rechten, waren op het platteland vaak

Kasteel Kronenburg.
Olieverfschilderij Adam
Willaerts (Antwerpen 15771644 Utrecht).
Dit schilderij hangt in het
gemeentehuis Beek en Hoff.
Coll. : Gemeente Loenen.
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rechtspraak over strafzaken op Stichts gebied
kwam toe aan de bisschoppelijke maarschalk,
vanaf 1583 aan het Hof van Utrecht. Het kwam
echter voor dat Stichtse inwoners van Loenen
die een misdrijf hadden begaan, niet voor het
Hof van Utrecht maar voor schout en schepenen
van het Hollands gerecht in Loenen werden
gebracht. In 1644 constitueerde en machtigde
Claes Brouwer, schout van Stichts Loenen,
Barend Anthonis Coop van Groen, secreraris
van her Kronenburgs gerecht, 'de saecke waar te
nemen' in een moordzaak in Loenen. Zo vergrootte de heer van Kronenburg zijn rechtsmacht in Loenen. ")

Mw. N.G. Kieft BaldeSmissaert, 25 jaar lang
vrouwe van Loenen en
Kronenburg (1770-1795).
Coll.: Iconografisch Bureau
Den Haag

verbonden aan grondgebied en een huis. Deze
rechten werden beschouwd als private vermogens bestanddelen, die voor geld verkocht of
verpacht konden worden. Als bron van inkomsten uit een heerlijkheid dienden niet alleen de
opbrengsten uit de grond, maar ook die uit
overheidsfuncties (boetes, legesgelden en belastingen). Evenals de overheidsrechten werden
ook de overheidsambten tegen een vergoeding
vergeven of verpacht. Bij de verkoop van het
huis Kronenburg werden de heerlijke rechten
en de later verkregen privileges dan ook als losse
bestanddelen opgevoerd.
Hoge en lage jurisdictie
Een belangrijk heerlijk recht was de jurisdictie of
rechtspraak over het gebied. Van scheiding van
wetgevende, ' uitvoerende en rechtsprekende
macht was vóór 1795 nog geen sprake. De
bestuurders besruurden en spraken ook recht.
De grens tussen de competenties van de verschillende rechtbanken was niet altijd duidelijk te
trekken. Vaak was deze afhankelijk van de
machtsverhoudingen. Hoe meer zaken er waren,
zo te meer geld uit boetes en confiscaties kwam
er binnen. De heren van Kronenburg bezaten in
het Hollands gerecht van Kronenburg de hoge
jurisdictie (rechtspraak in civiele én criminele
zaken). En vanaf 1754 bezaten zij in het Stichts
gerecht de lage jurisdictie (civiele zaken, kleine
overtredingen en de vrijwillige rechtspraak). De

Bestuur
Onder de heerlijke rechten vielen ook het
bestuur, het maken van verordeningen en het
afgeven van vergunningen. De heer van de
heerlijkheid bestuurde. 1 lij werd daarin bijgestaan door schout en schepenen en andere overheidsdienaren. In het Stichts gerecht fungeerde
een maarschalk als vertegenwoordiger van de
bisschop en van de Staten van Utrecht, in het
Hollands gerechr een baljuw als vertegenwoordiger van de graaf respectievelijk de Staten van
Holland. De heren van Kronenburg hadden
zich stilzwijgend het recht toegeëigend om een
baljuw aan te stellen. In 1715 besliste het Hof
van Holland dat de vrouwe van Kronenburg
haar handen moest aftrekken van het baljuwschap van Loenen. '2) De maarschalk en de baljuw woonden meestal niet in Loenen. In het
Hollands gerecht viel het ambt van baljuw
soms samen met dat van schout of secretaris.
De heren en vrouwen van Kronenburg hebben
heel wat keuren en ordonnanties afgekondigd.
Vele van deze ordonnanties behoorden ieder
jaar gerenoveerd re worden en werden dan
opgehangen in de kerk. Ze betroffen vaak de
openbare orde, bijvoorbeeld het verbod op het
klootschieten bij de kerk in Loenen (1515);
voorschriften voor de kermis (1626); de verplichting voor herbergiers om vechrjassen en
messentrekkers aan te geven (1673).
Omdat het gebied rondom de kerk Hollands
grondgebied was en de heer van Kronenburg
ook collator (kerkheer) van de kerk was, hadden vele ordonnanties betrekking op de openbare orde in en om de kerk en op het religieuze
gedrag van de kerkgangers, zoals een gebod op
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de viering van de sabbat (1614); het verbod om
doden op zondag in de kerk te begraven
(1655) en het verbod om tijdens het begraven
op stoelen of banken in de kerk te klimmen
(1658). Niet alleen de inwoners van Hollands
Loenen maar ook die van Stichts Loenen
moesten zich hieraan houden.
Op economisch terrein werden, indien voordeliger, de keuren en ordonnanties door de heren
van Kronenburg vastgesteld in overleg met de
maarschalk van het Nederkwartier. Vervolgens
werden ze door schout en schepenen van Hollands en Stichts Loenen uitgevaardigd. Enkele
voorbeelden daarvan zijn: de overeenkomst om
gezamenlijk de kosten van de herstelwerkzaamheden aan de kerk te betalen (1518,1746);
gebod voor ingezetenen om hun graan in de
Loenense molen te laten malen (1677,1735); en
de brandpreventiekeur voor Hollands en Stichts
Loenen (1659).
De uitvoering van en de controle op de plaatselijke en gewestelijke verordeningen behoorden
tot de verantwoordelijkheid van het bestuur van
het gerecht. Zo was de schout meestal tevens
gadermeester van de belastinggelden, waarover
hij jaarlijks rekening en verantwoording aflegde.
Ter uitvoering van regels van de Staten van Holland tegen landlopers en zwervers, beslisten
Dominicus Franciscus van Kamminga, heer van
Kronenburg, met de schout en schepenen in
1725 om een gevangenis te bouwen naast de
toren van de kerk van Loenen, een gerechtsfunctionaris aan te stellen, twaalf lantarens te plaatsen en de kosten daarvan om te slaan over de
eigenaren van de landerijen en woningen in Loenen-Hollands gerecht. Hiertegen kwamen de
inwoners en de kerk in verzet. Door een proces
voor de Staten van Holland wisten zij dit te verhinderen. Toen de bouw naast de toren geen
doorgang kon vinden, liet de heer van Kronenburg een gevangenis bouwen op een stuk leengrond naast het huis te Velde. '')
Wàterschapstaken
De waterstaatszorg, de waterlozing, de waterkering en het onderhoud van dijken en wegen was
een belangrijke taak van het bestuur van een
heerlijkheid. In vroeger jaren werd deze uitgevoerd door de heren zelf, later door hun vertegenwoordigers, de schout met de landgenoten
en buren. In de eeuwen dat de heren van Kro-

nenburg resideerden in de heerlijkheid is er veel
te doen geweest over de wàterschapstaken.
Water houdt zich niet aan gerechtsgrenzen; het
moest nu eenmaal geloosd of gekeerd worden.
Molens moest malen, dijken moesten worden
aangelegd, bekaad en geschouwd. De molenbrieven van de Stichtse en Hollandse molen
dateren reeds uit de 15e eeuw, evenals de
schouwbrief van de Hollandse polder. ")
De heren van Kronenburg hadden als hoogheemraden zitting in het Hoogheemraadschap
van de Zeeburg en Diemerdijk. Namens Hollands Loenen mochten zij daarin een waarsman
(lid van een dijk- of polderbestuur) benoemen.
Ook de aanstelling van de poldermeesters en van
de voerman van Hollands Loenen naar Amsterdam, was aan hen opgedragen. Op dit terrein
lieten ze eveneens hun invloed gelden.
In 1595 kwamen de waarsman en de molenmeesters van de Stichtse en Hollandse molen
overeen dat de secretaris van Kronenburg de zeedijkslasten mocht garen. Wel moest hij ieder jaar
rekening en verantwoording afleggen. In de
Hollandse molenbrief van 1602 werd vastgelegd
dat door de schout van Kronenburg alle Stichtse
wateren, waarin het Hollandse water loosde,
geschouwd mochten worden. Toen in 1649
Roelof Schouten, Jaap Bruynen en Lamberr
Peters op Stichtse bodem gingen schouwen, ging
dat de inwoners van Srichts Loenen te ver. De
heer van Kronenburg ging zijn rechten te buiten. Gerrit Corsen hield hen een dag en een
nacht vast. De volgende ochtend werden ze op
last van de schout van het Stichts gerecht in gijzeling genomen. Met de stadsbode werden ze
naar Utrecht gebracht. Tien dagen later mochten ze, zonder straf en zonder kosten, naar Loenen terugkeren.
Op 8 mei 1669 werd het recht van schouwen
van Hollands water lopend over Stichtse bodem,
door de Staten van Utrecht verleend aan de
heren van Kronenburg.
Tevens kregen zij het recht 'op het stellen van
een Brantmeester, armmeester en een ijckmeester ren opsichte van de Stichtse ijck sich preciselijk sal hebben te reguleren na de placaten en de
ordonnantiën in dezen gestichten op den ijck
geè'maneert. Het waaggeldt blijft ten profijte van
de gesrichten. De Heer van Cronenborgh mag
genieten 8 penningen van iedere hondert
pondt'. I5)
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Het vergeven van ambten
Omdat de heer niet alle taken die verbonden
waren aan de hoge heerlijkheid Kronenburg
kon uitoefenen, moesten er door hem overheidsdienaren worden aangesteld. Het vergeven
van de meeste van deze ambten bracht geld in
het laatje, leder jaar werd 'de regering' veranderd door de heer van Kronenburg. ") Adriaan
Wittert van der Aa, koper van Kronenburg in
1710, maakte een reglement waarin hij een lijst
van daggelden, leges en salarissen vaststelde die
jaarlijks door de baljuw, schout, schepenen,
secretaris, gerechtsbode, molenmeesters en
weesmeesters mochten worden 'gevorderd, ontvangen en genoten'.1") Sinds Steven van Lynden in 1592 bepaalde dat hij in het vervolg op
Lichtmis (2 februari) de weesmeesters aanstelde
voor beide gerechten, was dat een recht van de
heer van Kronenburg: 'in elk gerecht twee eetlijke manspersonen'.
Ook de molenmeesters van Stichts Loenen werden vanaf 1651 door de heer van Kronenburg
aangewezen. De benoemingen van de secretaris
van de baljuw en van het gerecht, van de schout
en schepenen, en van de griffier der lenen
behoorden tot hun privileges. ls)
Op kerkelijk gebied kwamen aan de heren van
Kronenburg het pattonaatsrecht van de kerk en

Kasteel Kronenburg vanaf de
straatweg, 1836. Van deze
kant gezien had het gebouw
nog hetzelfde aanzien als in
1707. De vroegere torens en
muren stonden vooral aan de
kant van de Vecht.
Uit: RJ. Lutgers, Gezichten
aan derivierDe Vecht, 1836.
Herdruk 1970.

de collatierechren van de vicarieën toe. ;")
Dankzij het ius patronatus hadden zij de
benoeming van de pastoor, na 1580 de predikant, koster, voorzanger en schoolmeester in de
hand. Ook na de hervorming behielden zij deze
rechten. Via de benoemingen strekte hun
macht zich uit over de grens die Loenen zolang
verdeeld hield. Immers, de lidmaten van de
kerk woonden zowel op Hollands als op Stichts
gebied. Niet altijd vetliepen deze benoemingen
in pais en vree. Vooral niet toen de zeet katholieke heet Van Kamminga in de loop van de
18e eeuw allerlei benoemingen forceerde, die
indruisten tegen de hervormde opvattingen van
de Loenense kerkgangers.
Overige rechten
Tenslotte eigenden de heren en vrouwen van
Kronenburg zich in de loop van de eeuwen nog
enkele bijzondere rechten toe. In 1624 kteeg
Anthonis van Lynden toestemming van de Staten van Holland om een brug te leggen over de
Vecht en daarbij tol te heffen. De heren van
Kronenburg en hun familie hadden vrijdom
van tol tot in lengte van dagen. Kleinzoon
Anthony van Lynden verkreeg rechten als: het
tolheffen over de Slootdijkse wagenweg van
Loenen naar Loenersloot, en het tweemaal pet
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jaar h o u d e n van een p a a r d e n m a r k t te Loenen.
Tijdens de eerste p a a r d e n m a r k t op 2 7 augustus
1 6 8 8 reikte de heer van K r o n e n b u r g zelf de
prijzen uit; d e eerste prijs, een zilveren roskam,
ging naar Cornelis Sroffelaar van Velthuysen
'vermaard k o o p m a n in paarden'. Bij octrooi van
17 n o v e m b e r 1698 kreeg A n t h o n y het recht
o m een grutterij te h o u d e n . Al sinds lange jaren
had de heer van K r o n e n b u r g het recht van bierb r o u w e n o p het slot zelf. Een bijzonder recht,
dat in H o l l a n d zelden werd afgegeven. Resten
n o g de rechten o p de jacht, de 'swanerije' en o p
d e visserij, niet alleen o p aal en paling o n d e r d e
Vechtbrug, m a a r ook o p de visserij in de gehele
Vecht. Een recht dat K r o n e n b u r g in erfpacht
kreeg van de Staten van Utrecht.

20

)

Conclusie
Uit het bovenstaande m o g e duidelijk zijn d a t
de invloed v a n de heren van K r o n e n b u r g zich
over de grenzen van h u n territoir uitstrekte.
H o e w e l het K r o n e n b u r g s gerecht w a t betreft
het aantal inwoners veel kleiner was d a n h e t
Stichts gerecht, wisten de K r o n e n b u r g s e heren
zich voorrechten toe te eigenen, die hen o o k
zeggenschap gaven over de inwoners van Stichts
L o e n e n , lang voordat dit gerecht in h u n h a n d e n kwam.
O o k wat de werkgelegenheid aangaat, vervuld e n zij een belangrijke rol. En het is niet waarschijnlijk dat alleen H o l l a n d s e inwoners bij h e n
aan de slag k o n d e n .
D e ligging v a n het huis K r o n e n b u r g , een enclave in Stichts Loenen, en van de kerk van Loe-
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De waterpomp van Nigtevecht
In de negentiende eeuw haalden de mensen
hun drinkwater uit regenputten. Boeren hadden hiervoor een sloot naast hun boerderij.
Daarnaast was meestal het boenhok waar
melkbussen, klompen en kleren werden gewassen. Toen in Overmeer cholera uitbrak en
besmet drinkwater hiervan de oorzaak bleek,
werd men ook in Nigtevecht bang. Nadat
Marinus Nicolaas de Pré aan de ziekte bezweek
De waterpomp in de (1893), schonk zijn weduwe, mevrouw De
Dorpsstraat te Nigtevecht.Pré-Theunissen, ter nagedachtenis aan haar
man de gemeente Nigtevecht een waterpomp.
Foto: W.F. Knijper te Loenen.

De pomp werd neergezet op het schoolplein
van de christelijke lagere school in de Dorpsstraaï. In feite was sprake van verschillende putten: eén waar het water rechtstreeks in werd
gepompt, één waarin het water werd overgepompt (en door middel van grind gezuiverd) en
één waaruit het water werd opgepompt. In
totaal dus drie, elk twee meter diep en met een
oppervlakte van vier vierkante meter. De pomp
had drie stangen voor het pompen in etappes.
De putten werden één maal per jaar schoongemaakt. Mevrouw De Pré liet elke week een
schoonmaker komen om het straatje rond de
waterput te schrobben en de koperen delen van
de pomp te poetsen.
In de jaren twintig raakte de pomp in verval
toen iedereen de beschikking kreeg over waterleiding. Eind 1966 kwam burgemeester Sprenger van Vreeland en Nigrevecht op het idee de
pomp te laten opknappen en te verplaatsen
naar een plek naast het huidige dorpshuis. Een
collecte onder de bevolking bracht genoeg geld
op voor de restauratie. Maar na een tijdje raakte
de pomp toch weer in verval.
In 1980 werd besloten om de pomp opnieuw te
restaureren en op zijn oude plaats terug te zetten. De dorpssmid, A.A. Verrier, repareerde het
vernielde ijzersmeedwerk, waarna de pomp een
plaars kreeg bij de voormalige gemeenteopslag
van Nigtevecht (in de Dorpsstraat).
Op dit moment staat het pand van de gemeentelijke opslag te koop. Daarom wil de Stichting
Recreatie en Toerisme Loenen de pomp terugplaatsen naar zijn oorspronkelijke plek bij het
dorpshuis.
Stanny Verster
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