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Geen koffiepraat, maar verhelderende vraaggesprekken over
de historie van de gemeente Loenen. Dat is het doel van de
werkgroep Interviews die onlangs door de Historische Kring
Gemeente Loenen in het leven is geroepen. Als alles meezit,
begint de werkgroep dit najaar met zijn activiteiten om een
nog beter beeld te krijgen van de geschiedenis van de vijf
kernen Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Loenen en
Nieuwersluis. Het bestuur van de Historische Kring - de
vereniging telt drie jaar na oprichting al zo'n 370 leden hoopt dat veel oudere inwoners van onze gemeente bereid
zullen zijn hun herinneringen over hoe-het-vroeger-was te
vertellen aan een lid van deze werkgroep. Of deze zelf aan
het papier toe te vertrouwen. Verhalen, zeker ook mondeling,
kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de officiële
geschiedschrijving. Dat blijkt wel uit het in dit nummer van de
Vechtkroniek opgenomen artikel Vreelanders van vroeger van
wijlen ds, A.G. Barkey Wolf. Hij stond als gereformeerd
predikant A.G. Wolf van 1918 tot 1924 in Vreeland en
Loenen. In de winter van 1969/1970 vertrouwde hij op zeer
treffende wijze zijn herinneringen aan zijn voormalige
woonplaats Vreeland aan het papier toe. Verder telt dit zesde
nummer van de Vechtkroniek nog vier lezenswaardige
bijdragen en een interessante achterpagina gewijd aan de
hofstede 'Sans Souci' te Vreeland.
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Het Goudleerhuis te Vreeland
In de 17e en gedeeltelijk ook nog in de 18e eeuw
behoorde het goudleer in Nederland tot één van
de
belangrijkste
wandbekledingsmaterialen.
Goudleer is gelooid leer, bij voorkeur kalfsleer,
beplakt met zeer dunne plaatjes bladzilver. Het
zilver werd verguld door her re bestrijken met
een geelbruine vernislaag, waardoor het leer een
gouden uiterlijk verkreeg. Vaak werd met behulp
van een drukplaat of pers een reliëf in het leer
gedrukt. De zo ontstane voorstelling werd dan
meestal in- of overgeschilderd. Her materiaal
sramde oorspronkelijk uit Noord-Afrika; via
Spanje en Iralië kwam men vanaf de 16e eeuw
ook in Nederland hiermee in aanraking. Het was
door het arbeidsintensieve fabricageproces een
uiterst duur mareriaal, en door de luxe uitstraling
ervan zeer geliefd bij vorsten en de rijke burgerij.
Goudleer was dan ook niet alleen te vinden in
koninklijke paleizen, maar ook in woonhuizen
van gezeten burgers en in openbare vertrekken
zoals raadskamers van sradhuizen. Overigens
werd goudleer niet uitsluitend als wandbekleding
toegepast; het werd ook gebruikt voor de stoffering van stoelen en koffers, voor kamerschermen
en tafelkleden. In de loop van de 18e eeuw verdween -mede door de economische teruggangde grootschalige productie van goudleer naar de
achtergrond. De geschiedenis van her Nederlandse goudleer is beschreven in de Catalogus bij
de Tentoonstelling
'Goudleer-Kinkarawa' uir
1989. ') In dit boek laar E.F. Koldeweij zien dat
er in de 17e eeuw in Vreeland een goudleermakerij heeft besraan, in 1634 gesticht door Hans Le
Maire en opgeheven rond 1678. Tot voor kort
localiseerde men her goudleerbedrijfje in een
pand aan de huidige Vossenlaan 5. Nader onderzoek heeft echter uirgewezen dat de goudleermakerij niet hier maar in een ander, nabij gelegen
pand gehuisvesr was. Reden genoeg om hier nog
eens nader in te gaan op de geschiedenis van de
Goudleermakerij ofwel het Goudleerhuis re
Vreeland.

'Een geheel nyeuwe inventie'
Hans Le Maire was één van de eerste goudleermakers in de Noordelijke Nederlanden. Gebo-

ren in 1586 in Aken als zoon van gevluchte
Zuid-Nederlandse ouders, trok hij op twintigjarige leeftijd naar Den Haag. Hier vestigde hij
zich als borduurwerker, her beroep dat zijn
vader en zijn broer Thomas eveneens uitoefenden. Toch was hij ook met andere zaken bezig,
getuige het octrooi dat hij aanvroeg in 1613,
om leer en textiel met 'een geheel nyeuwe
inventie' te bewerken, om zodoende behang
met een gouden of zilveren uiterlijk re verkrijgen. : ) Blijkbaar maakre hij toen al naam met
zijn goudleerproductie, wanr de stad Amsterdam bood hem zeer gunstige vestigingsvoorwaarden; hij kreeg voor zes jaar de vrije
beschikking over één van de Bolwerken, met
het daarop sraande huis en bovendien een vestigingspremie in de vorm van een renteloze
lening van 2000 gulden. •') Hier zette hij zijn
fabriek voorr en leverde een dermate goede
kwaliteit goudleer dat hij ook vanuit het buitenland opdrachten ontving. ')
Geldschieters
Getuige de vele archiefstukken die schuldbekentenissen van Le Maire bevatten, moest hij
veel geld lenen om in zijn bedrijf re investeren.
Eén van zijn geldschieters was Willem Kick,
broer van Catharina Kick, met wie Le Maire in
1621 getrouwd was. Aan her einde van dat jaar
bedroegen zijn uirsraande schulden 21.335
gulden. Omgerekend naar de huidige waarde
zou dit ruim twee miljoen gulden zijn! Deze
schulden waren deels re wijten aan het feit dat
zijn klanten vaak laat betaalden, terwijl hij al
wel de hoge kosten van de inkoop en het fabricageproces had moeten maken. Toch bleef de
productie van Le Maires goudleerfabriek stijgen; dit blijkt onder andere uit de contracten
betreffende de afname van kalfshuiden en het
daarvoor benodigde bladzilver. s) In 1630
breidde hij zijn fabriek op her Bolwerk uit en
in 1634 besloot hij een tweede goudleermakerij
te openen, en wel in Vreeland, vlakbij Amsterdam en gelegen aan het water. Dit was noodzakelijk voor de aan- en afvoer van de goederen
en voor het looien en behandelen van het leer.
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Situatietekening van de
goudleermakerij te Vreeland
met omliggende percelen
(kadastraal minuutplan
gemeente Vreeland 1832,
sectie A).

De plek van het Goudleerhuis
De geschiedenis van de goudleermakerij in
Vreeland begon op 6 juli 1634 (huidige datering), toen de 47-jarige goudleermaker Hans
Le Maire ten overstaan van schout en schepenen van Vreeland "een seeckere huysinge, erffve, henptuin ende boomgaert leggende binnen Vrelant" kocht van de erven van de
weduwe van Aert Aertsen van Dorssen. '') In
de transport-akte wordt als ligging vermeld:
"streckende van de halve steech (=huidige
Klapstraat) ofte straet oosrwaerts aan tot die
achteten dijksloot toe". De achterste dijk was
de westdijk van een stuk afgedamde Vecht (zie
afb.l). De afgedamde Vecht staat op oude
kaarten aangegeven als het Brouwersgat. Aert
Aertsen van Dorssen, van wiens erven Hans Le
Maire het huis met toebehoren gekocht had,
was brouwer geweest. De naam Brouwersgat
werd later ingekort tot Gadt, een naam die
oude Vreelanders nog geven aan dit water bij
het Plantagehuis. De dijksloot werd gedeeltelijk gedempt bij de verlenging van de Bergseweg naar de Lindengracht. De dijk zelf bestaat
nog: het is het huidige Jubileumlaantje. Tot nu
toe werd aangenomen dat het hier ging om het
huidige pand Vossenlaan 5. Het huis dat Le
Maire in 1634 aankocht, is echter zonder twijfel het huidige pand Klapstraat 12. Dit blijkt

VECHT

ook duidelijk uit de belendingen welke in de
opeenvolgende transportakten van het goudleerhuis worden genoemd.
Na de dood van Le Maire
In 1641 overleed Le Maire en op 13 maart van
dat jaar werd hij begraven in de Zuiderkerk te
Amsterdam. Zijn weduwe zette zijn bedrijven
met succes voort. Zij loste in de loop der jaren
een aantal schulden van haar man af, maar
moest desondanks in 1649 bij de armmeesters
in Vreeland een bedrag van 500 gulden lenen.
Als onderpand hiervoor gaf zij "haere drie huysinghe, erven en boomgaerde daer aen ende
over gelegen alhier binnen Vreelant". Hiermee
werden bedoeld het woonhuis, het werkhuis en
de looierij. O p 29 juli 1674 machtigde zij
dominee Dominicus Gabriel van de Wetering
om deze bezittingen over te dragen aan Daniël
Kick, de voogd van haar nog minderjarige
kleinzoon Johannes Le Maire. Dit was een
teken dat zij zich terugtrok uit de goudleermakerij. Zij was ziek en overleed rond 1676.
Johannes overleed eind 1678, en zijn "hofstede, huys en werkhuys, boomgaert en thuyn
(...) genaemt de Goutleermakerij" te Vreeland
werden voor 1351 gulden verkocht aan Jacobus Moock. 7)
'Hondecoeterij'
Moock verkocht de bezittingen "vanouts genaemt de goutleermakerij e" op 24 september
1686 aan Daniël Hondecoeter en Gerard Sitten. Na twaalf jaar verkocht Sittert zijn aandeel
aan Melchior Hondecoeter, mogelijk een zoon
van Daniël. De familie Hondecoeter had veel
bezittingen in Vreeland, onder andere een boerenhuis ten oosten van de pastorie, dat vroeger
wel de 'Hondecoeterij' werd genoemd (zie
afb.l). Melchior's weduwe verkocht het pand
in 1705 aan Theunis Jansz. Visscher en Cornells Corssen Schol, die Visscher overigens binnen een jaar uitkocht. Schol was schepen van
het gerecht van Vreeland en bezat eveneens veel
land en huizen in het dorp. Na het overlijden
van Schol en zijn vrouw, verkochten de voogden van hun onmondig kind in 1737 het pand
aan Pieter de Keen, in de akte beschreven als:
"seekeren huysinge en boomgaarden, pakhuis
en schuur vanouds genaamd de Goudleermakereij beneffens de agterste dijk staande en
gelegen binnen de steede Vreeland met alle
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Het huis Klapstraat 12 te
Vreeland.
Dit huis was vroeger het
hoofddeel van de goudleerrmkerij van Hans le Maire.
Foto: W.F. Kuijper te Loenen.

hetgeene daar inne op aard en nagelvast is, sij ride alle vrije allodiaal goed, streckende zuidtwaerts halverwegh en westwaerts Warnaar
Schuurman, noordwaerts de riviere de Vegt,
genaamd het Gadt en oostwaerts de pastorije
van de steede Vreeland, alles voor en omme de
somma van darthien hondert guldens". 8) Na
twee jaar al verkocht De Keen het geheel weer

voor 1500 gulden aan Johan Reaal, vrijheer
van Vreeland. Na diens overlijden in 1741 ging
het huis over op zijn zuster Sophia Maria, die
getrouwd was met Daniël Hooft. Deze familie
hield het pand in eigendom tot het overlijden
in 1803 van hun kleinzoon Daniël Hooft Gzn.
De waarde van het geheel was inmiddels
gedaald tot 1000 gulden. ')
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H e t huis "Wel te Vreden'

k o c h t o n d e r voorwaarde d a t er n o o i t een k r u i d e -

Tot 1803 werd het huis in de a k t e n meestal
'Goudleermaeketije'

genoemd;

ook

Nadien

'Goudleerhuis'.

'Zorgvrij';

soms

heette

het

nierswinkel gevestigd m o c h t w o r d e n . D e verko-

echter

per heeft gelukkig niet hoeven m e e m a k e n d a t er

huis

slechts zes jaar later een w i n k e l - w o o n h u i s werd

vanaf circa 1813 tot ongeveer 1914

g e b o u w d waar een handel in gedestilleerde d r a n -

gevolgd d o o r de naam 'Wel te Vreden'. Na die

ken werd geopend, gevolgd d o o r een k r u i d e -

tijd is het -althans in de notariële akten- n a a m -

nierswinkel en een winkel in h u i s h o u d e l i j k e arti-

loos gebleven. Inmiddels was het huis in het

kelen. T h a n s is in dit p a n d (nu: Kerkplein 9)

bezit g e k o m e n van de joodse familie Samuel

een kapsalon gevestigd. Al 3 1 8 jaar functioneert

Lopez Salzedo, commissionairs te A m s t e r d a m ,

het huis niet meer als

die het in 1813 weer verkocht aan Moses da

ongetwijfeld bevindt zich o o k n u nog ergens op

Costa G o m e z de la Penha (destijds o o k eigenaar

de wereld goudleer dat in het huidige

van 'Brugzicht'). De la Penha bezat het p a n d

Klapstraat 12 (afb.2) in Vreeland vervaardigd is!

slechts vijfjaar, w a n t in 1818 k o c h t d e

J. Boerstra

1985 gulden. Zijn weduwe liet het geheel veilen
in 1844; de koper was Ferdinand R e n d o r p , lid
van de Provinciale Staten van N o o r d - H o l l a n d ,
die er 2 6 5 0 gulden voor betaalde. '") Rendorp
bezat ook 'Vrederust'. Hij verkocht in 1855 aan
G e t r i t Hooft: "de heerenhuizing genaamd Wel
te Vreden, m e t den daarbij b e h o o r e n d e n tuin en
moesgrond (...), staande en gelegen te Vreeland,
aan de zuidzijde van het perceel g e n a a m d VredeKlapstraat

oostwaarts tot den heer Hooft van Vreeland ter
halver sloot aan de zuidzijde afgescheiden m e t
eene gedeeltelijk h o u t e n schutting, welke d o o r
dit perceel moet wotden o n d e r h o u d e n , terwijl
de weg langs de kerkhof tot op de breedte van
een el uit de schutting gemeten tot dit perceel
b e h o o r t , voorts aan de noordzijde over de sloot
m e t een strook g r o n d waarop vijf i e p e n b o m e n
staan, tot aan het w a n d e l p a d van d e n heet Hooft
van Vreeland. H e t voorstuk aan

den Vecht,

strekt uit de halve straat t o t in de rivier, belend
ten zuiden

Fheunis Bakker m e t een gemeen-

schappelijke glint (heining) en ten n o o t d e n eenen

gemeenschappelijken

uitgang

naar

den

Vecht". D e prijs van het geheel was gestegen tot
2 9 0 0 gulden, mede d o o r d a t het perceel was vergroot door toevoeging van de pastorietuin (zie
afb.l)

Kruidenierswinkel
D a a r n a volgde een

heel aantal

eigenaren

of

huurders, van brievengaarder tot graanhandelaar, van kruidenier tot k o o p m a n . ")

pand

rentenier

D i r k van O o r s c h o t jr. te Vreeland, h e t huis voor

rust, strekkende voor uit de halve

goudleermakerij, maar

Na 1900

werd het perceel verkaveld. Er werd een pakhuis
gebouwd (nu Klapstraat 9) en een gastenhuis
gekoppeld met het huis Klapstraat 1 3 . Een deel
van de achtertuin met schuren werd in 1923 ver-

T.Jonker-Duynstee
NOTEN:
1 Goudleer Kinkarakawa, onder redactie van FT.
Schölten. Zwolle 1989
Veel gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan de
bijdrage van F.H. Koldeweij, De goudleermakerij
van Hans Le Maire. In: Goudleer Kinkarakawa.
p.34-51. Ook zijn wij Koldeweij zeer erkentelijk
voor de door hem verstrekte informatie
2. Hij Koldeweij. p.49 noot 6
3. Ibidem, noot 10. 11. 13
-(. O.a. van koning Christiaan IV van Denemarken
5. Koldeweij, p.49-51, noot 15. 33, 52
6. RAU, Archief Heerlijkheid Vreekind, nr.l 10.
Toevoeging van de redactie: de akte is nog
gedateerd volgens de otide kalender (oude stijl),
en wel op 26 juni 1634. Vertaald naar de nieuwe
kalender, zoals wij die mi nog gebruiken,
wordt dit 6 juli 1634, Om het verschil van 11
minuten en 14 seconden tussen het zonnejaar
en de Juliaanse kalender van 365 dagen en 6 uur
weg te werken, werd op initiatief van paus
Gregorius XIII besloten de tien dagen na 4 okt,
1582 te laten vervallen. De volgende dag zou dan
15 okt. zijn De eeuwjaren die niet door 400
deelbaar zijn, zouden voortaan geen schrikkeljaar
meer zijn. Holland voerde de kalenderverbetering
in per 1 januari 1582, Utrecht verliet de oude stijl
pas in 1700; op 30 november volgde 12 december.
Voor de omrekening naar onze datering (dus
nieuwe stijl) moet men tot eind februari 1700. 10
dagen bij de opgegeven datum optellen. Overigens
zijn hier ook mooie tabelletjes voor, zie: G.H.
Grotefeld, Taschenbuch der Zeitrechnung
Hannover 1982, p. 25
7. Koldeweij, p. |H. zie ook p. SI. noot 124
8. KAL'. Dorpsgerecht Vreeland, nr 2105. De vondst
van deze akte was de aanleiding tot een diepgaander onderzoek.
9. Idem. nr 2106
10, Dienst Kadaster Utrecht, openbare registers deel
162 no. 22 (OR-22)
1 1 Het nog niet afgeronde onderzoek leverde ruim 35
eigenaars van het huis op. Soms werd het door
hen bewoond, maar veelal verhuurd. Thans is het
huis opgedeeld in twee panden: Klapstraat 12 en
Kerkplein 8A, bewoond door de eigenaars.
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Ondergang van het huis Kronenburg
Honderdzestig jaar geleden is het huis Kronenburg gesloopt. De VW-gids over de Vechtstreek uit 1952 schrijft daarover het volgende:
„Na een periode van herleving, gevolgd door
verval, werd het huis Kroonenburg in 1837
geheel gesloopt. Aan de zuidkant van het dorp
Loenen vindt men alleen de ledige plaats terug,
een groot stuk weiland, waarop echter toch nog
de omttek der fundering aan te wijzen is."1)
Het is twijfelachtig, of men in het weiland de
omtrek van de fundering van het vroegere kasteel nog kan zien. De geulen in het weiland
geven de vroegere grachten en watetlopen aan
(vergelijk de hierna afgedrukte kaart van het terrein van Kronenburg).
Overigens is het huis Kronenburg een overblijfsel van het vroegere roemruchte kasteel. De
heren van Kronenburg hadden veel invloed op
bestuur en rechtspraak van het dorp Loenen,
tenminste op een deel van het dorp. Sinds de
middeleeuwen was het dorp Loenen namelijk in
twee gedeelten verdeeld. De heren van Kronenburg hadden het Hollandse deel (Loenen-Kronenburg) in handen. Het Stichtse deel (LoenenNieuwersluis) behoorde toe aan de bisschop van
Utrecht en na 1528 aan de Staten van Uttecht.2)

van 520 gulden per jaar onder het beding dat
alle ondethoudskosten voor zijn rekening kwamen. Die kosten waren niet gering.
Wegens deze hoge onderhoudskosten overwogen
de dochters Kieft Balde in 1803 over te gaan tot
afbraak van het huis Kronenburg. Op 28 augustus 1803 werd hen door het gedeputeetd bestuur
van Holland onder voorwaarden toestemming
verleend voor de sloop van Kronenburg. Zover
kwam het toen echter nog niet, omdat zij in datzelfde jaar een koper vonden. Het huis met alle
rechten en het rechthuis Kronenburg werden op
3 december 1803 verkocht aan Daniël Gerard
van den Burgh, lid van de Staten van Uttecht en
Raad van de stad Utrecht.1) In die tijd was hij
ook decaan en kanunnik van de Domkerk in
Uttecht. Van den Burgh was tweemaal gehuwd:
eerst met Ignatia Matia Bichon, weduwe Ram
en later met Sibilla Martini. Van den Burgh
overleed op 18 maart 1824. In datzelfde jaar op
17 juli verkochten zijn erfgenamen het huis Kro-

Plattegrond van het terrein
Kronenburg (kadastraal
minuutplan gemeente Loenen
1832, sectie E).
Betekenis van de nummer zoals
ze zijn omschreven in het
kadastrale plan:

Heren van Kronenburg
In 1754 kwamen de twee gedeelten waarin het
dorp Loenen was verdeeld, in handen van IJsbrand Kieft Balde. Hij kocht in dat jaar de heerlijkheid Kronenburg en daarmee werd hij eigenaar
van
het
Hollandse
deel
(Loenen-Kronenburg) en derhalve heer van Kronenburg. Het Stichtse, Utrechtse deel (LoenenNieuwersluis) had hij al eerder aangekocht.
IJsbrand Kieft Balde en zijn vrouw Nicola Geertruida Smissaert schijnen niet op het huis Kronenburg te hebben gewoond. In 1795 erfden de
drie dochters van het echtpaar Kieft Balde (Sophia Johanna, Regina Catharina en Anna Adriana) de bezittingen van Kronenburg.
Het huis Kronenburg werd in die tijd bewoond
door huurders. Rond 1803 woonde Franck van
Franckenstein in het huis. Hij betaalde een huur

206plaisierbosch,
207plaisierbosch,
208 boomgaard,
209 water (met schuitenhuis),
210 tuin,
211 huis en plaats (niet
afgebroken woningen met
schuur en bergplaats),
212 weg ['jaagpad),
213 huis (oranjerie),
214 boomgaard,
215plaats en stal (hek en
oprijlaan, huis Kronenburg en
koetshuis, stal met tuinmanswoning,
216 plaisierbosch,
A 418 weg
(Kronenburgerlaantje).
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nenburg en de andere bezittingen aan Abraham
du Bois, koopman, wonende aan de Keizersgracht te Amsterdam.'1) Du Bois had in de daaraan voorafgaande periode meer landgoederen in
de Vechtstreek gekocht: in 1821 kocht hij het
huis en het eiland de Nes in Vreeland en de hofstede 'Het Hemeltje' naast de Nes in Nederhorst
den Berg; in 1824 werd hij eigenaar van de hofsteden Langgewenscht en Schoonoord, beide
gelegen op Oud Over (toen gemeente Loosdrecht). De laatste hofstede lag aan de Vecht tussen de huidige Bloklaan en Vechtlust en tegenover het huis Kronenburg.
Abraham du Bois
De erven van Daniël Gerard van den Burgh
brachten op 17 juli 1824 twaalf kavels in openbare verkoop.") Tien kavels daarvan werden toegewezen aan Jan van den Andel, secretaris van de
gemeente Vreeland. Deze kocht ze „met volmacht en voor rekening van Abraham Dubois,
grondeigenaar, wonend te Amsterdam op de
Keizersgracht, edoch thans buiten verblijf houdende op den huize 'De Nesse' te Nederhorst
den Berg". Onderstaand worden de belangrijkste kavels van de aankoop omschreven met vermelding van degene die het eerste bod deed (de
koop inzette) en het bedrag van de inzet. De
belangrijkste vijf kavels waren: heerlijkheid Loenen-Kronenburg met het huis Kronenburg en
landerijen (inzet: Johannes Willem van Reenen;
26.000 gulden); heerlijkheid Loenen-Nieuwersluis (inzet: Jan Volkmaars; 1.200 gulden); raadhuis van Kronenburg etc. (inzet: Paulus Adriaan
Beelaerts van Blokland, echtgenoot van B.T.M.
Ram en daardoor stiefschoonzoon van Van den
Burgh; 38.700 gulden); vier woningen (inzet:
J.W. van Reenen; 2.130 gulden); tol onder en
boven de Vechtbrug (inzet: notaris Van Ommeren te Utrecht; 6.800 gulden). Bij het bij opbod
verkopen bracht deze combinatie van kavels
12.400 gulden meer op dan de totale inzet van
74.830 gulden. De percelen werden toegewezen
aan Jan van den Andel voor het bedrag van
87.230 gulden. Het eindbod van Jan den Andel
lijkt zeer hoog. Had hij volmacht om deze percelen voor zo'n hoog bedrag in handen te krijgen
voor Abraham du Bois? Zo ja, waarom wilde
Abraham du Bois deze onroerende goederen dan
zo graag verwerven? Tot op heden kunnen we
daar alleen nog maar naar gissen. De archieven
geven op deze vragen (nog) geen antwoord.

Abraham du Bois was sinds 28 de iber 1812
gehuwd met Alberta Jacoba Ameshoff, weduwe
van Mathijs Adolf van Idsinga, die op 19 augustus 1811 overleed met achterlating van zijn
weduwe en vier minderjarige kinderen. Alberta
Jacoba Ameshoff overleed op 22 augustus 1828
en liet zes kinderen na, waarvan twee minderjarige kinderen van Abraham du Bois (Henricus
Cornells en Johanna Alberta Jacoba du Bois).
Ruim vier jaar later op, 21 februari 1833, vond
ten overstaan van notaris J. Commelin te
Amsterdam boedelscheiding plaats. Aan Abraham du Bois werden de volgende onroerende
goederen toegescheiden: alle goederen en heerlijkheden als in 1824 gekocht van de erven Van
den Burgh; de hofstede Langgewenscht in
Loosdrecht-Oudover; de hofstede Schoonoord
in Loosdrecht-Oudover „op welke sederr 1824
(de vorige transactie) alle getimmerten zijn gesloopt, behalve de steenen koepel". De totale
waarde van deze goederen werd getaxeerd op
95.735 gulden.
Drie jaar later, in 1836, besloot de inmiddels
hertrouwde Abraham du Bois het slot Kronenburg in openbare veiling te verkopen. De reden
hiervoor is niet bekend. Misschien oefende zijn
tweede echtgenote, A. Friderici, hier invloed op
uit. In ieder geval zal de toestand, waarin de
gebouwen verkeerden, zeker ook een rol hebben
gespeeld. Die was erg achteruit gegaan, waardoor de onderhoudskosten aanmerkelijk waren
gestegen. Du Bois gaf Jan van den Andel
opdracht de verkoop te regelen. In de door
Abraham du Bois verstrekte volmacht van 3 september 1836 staat dat hij op dat moment op
Kronenburg woonde.
In de archieven van Loenen is daarover echter
niets te vinden. Hij verbleef mogelijk in de
zomermaanden weleens op het huis Kronenburg, maar zijn vaste domicilie was in Amsterdam. Daar bezat hij diverse huizen aan de Keizersgracht.
Eerste veiling
Op 24 september 1836 vond ten overstaan van
notaris Anthonie Verdam Azn. uit Mijdrecht6)
een publieke verkoping plaats in het raadhuis
van Kronenburgh en Loenen, bewoond door
Hendrik Hildebrandt Altingh, logementhouder
te Loenen. Opdrachtgever was Jan van den
Andel, secretaris van Vreeland, als speciale gevolmachtigde van eigenaar Abraham du Bois van
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Kronenburgh, ambachtsheer van Loenen en
Nieuwersluis, „wonende op den huize Kronenburgh te Loenen".
De volgende goederen en rechten kwamen in
veiling: de ambachtsheerlijkheden van Loenen
en Nieuwersluis, het huis Kronenburg, het raadhuis van Kronenburg en Loenen, de tol over de
wagen en rijweg, de tol onder en boven de brug
te Loenen, alsmede een aantal huizen, landerijen, erfpachten en tienden.
Voor de openbare verkoop van in totaal 29
kavels werden 24 condities opgesteld. Om een
indruk te geven van deze condities worden twee
ervan hierna vermeld:
„Art. 9: De schilderijen kunnen niet door de
koopers bij taxatie worden overgenomen, maar
zullen na de koop, indien zij tot aankoop derzelven genegen zijn, zich nader bij den heer verkoper kunnen aanmelden, om dan in onderhandeling te treden. Art. 14: Koper van de heerlijkheid
Kronenburgh dient 14.000 gulden in staatsobligaties te voteren, uit rente waarvan het suppletoir tractement van de predicant van de hervormde kerk te Loenen ad 250 gulden per jaar
betaald wordt."
Ten behoeve van de veiling zijn de kavels nauwkeurig omschreven. De belangrijkste in de verkoop betrokken kavels zijn hierna vermeld. De
omschrijving van kavel 1, waartoe het huis Kronenburg behoorde, geeft tevens een goede
beschrijving van het toenmalige huis: ,,Nr. 1. De
van ouds Hooge Hals- en Ambachtsheerlijkheid
van Loenen Kronenburghs of Hollands geregt,

etc. etc. Het vanouds beroemde en aanzienlijke
huis van Kronenburgh te Loenen, voorzien van
tien ruime kamers, ruime keuken, domestieke
kamers, mitsgaders drie kabinetjes en zeer spacieuze kelders, en bovendien eene buitengewoon
groote- en rijk gestukadoorde zaal met twee
fraaije schoorstenen, voorts tuinmans woning,
ruim koetshuis met een tuigenkast, daarnaast de
stal voor zes paarden met steen kribben, pomp
en gootsteen, boven één en ander een ruime zolder tot berging van hooi en stroo; nog ter zijde
van de voorschreven stal, een gemetselde mestbak; wijders de oranjerie, bestaande in eene extra
ruime zaal, en daarnevens nog een vertrek met
een marmeren schoorsteenmantel voorzien en
gestukadoord, en boven het gehele gebouw een
ruime doorloopende zolder; en eindelijk nog een
tuinmanswoning, met annex daggelderswoningen, bergplaats en schuur, staande op de grond
van het gemelde slot Kronenburgh ter linkerzijde bij het inkomen der plaats. En zulks met de
boomgaarden en moestuinen, vijvers en grachten om hetzelve huis gelegen. Zijnde de plaats in
de nieuwste smaak aangelegd en met veele
vreemde heesters bepoot, terwijl bij dit goed
behooren de boomen tusschen de twee bruggen
achter Kronenburgh. Aan hetzelve goed behoort
bovendien eene nieuw getimmerde en overdekte
bank in de gereformeerde (thans hervormde)
kerk te Loenen, alsmede eene bank voor domestieken, en eene aanzienlijke grafkelder in het
koor der genoemde kerk." Kavel nummer twee
betreft de ambachtsheerlijkheden van Loenen en

Het huis Kroonenburg vanaf
het jaagpad gezien; gedrukt
bij de Gebr. Judels te
Amsterdam; opgedragen aan
Z.M. Koning Willem I.
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Nieuwersluis etc. Hierbij werden geen onroerende goederen vermeld, maar wel enkele steeds
waardelozer wordende papieren rechten. Beide
bovenomschreven kavels werden verkocht aan
Hermanus van Os, grondeigenaar en veenman
te Vinkeveen, voor een bedrag van in totaal
19.550 gulden. Daarna volgt in de 'veilingcatalogus' de omschrijving van kavel nummer drie:
„Het Raadhuis van Kronenburgh en Loenen,
mitsgaders van Loenen en Nieuwersluis, staande
en gelegen te Loenen, bestaande in een hecht en
sterk modern logement, met de daarbij behoorende koepels, stallen, koetshuis en waaghuis, en
daatachter zijnde grond, alsmede eene zeer
groote en naar de nieuwste smaak met plantsoen
aangelegde tuin, benevens een moestuin." Dit
geheel was met het weiland 'Het Torenland' verhuurd voor 1.200 gulden per jaar tot circa 1842
aan logementhouder Hendrik Hildebrand
Altingh, wonend in het Raadhuis. Boven dehuur moest Alting jaarlijks kosteloos dertig
wagens broeimest leveren aan de eigenaar van
het Huis Kronenburg. Dit perceel werd door de
huurder de heer Altingh voor het bedrag van
16.025 gulden gekocht. Wij laten het raadhuis
Kronenburg (thans Rijksstraatweg 113 en 115)
verder voor wat het was, want vanaf de verkoop
in 1836 was er geen band meer met de eigenaar
van het huis Kronenburg.
Tweede veiling
De nieuwe Heer van Kronenburg, Hermanus
van Os, had kennelijk geen ambitie om het huis
te bewonen, want nauwelijks tien weken later
bracht hij zijn verworven goederen in een
„publieke verkoping van vaste goederen" met
een omvang van 22 kavels. De verkoping, die op
1 december 1836 plaats vond ten overstaan van
notaris Anthonie Verdam Azn, werd gehouden
onder 23 condities, waarvan de opvallendste
hieronder worden weergegeven: art. 8: de heerlijkheden worden verkocht met zodanige rechten etc. (als omschreven in de acte van de vorige
veiling); art. 13: een botgstelling van f 14.000 in
de vorm van rentende obligaties (t.b.v. het
suppletoir tractement voor de predikant van
Loenen); art. 14: wanneer de heerlijkheden
Loenen-Kronenburgh en Loenen-Nieuwersluis
afzonderlijk worden verkocht, zullen bepaalde
extra condities gelden; art. 16: de petcelen nrs.
3, 4, 5, 7 t/m 20 worden afzonderlijk verkocht
om gesloopt te worden, tenzij alle of sommige

daarvan als één geheel worden verkocht met de
platte grond, zijnde het perceel nr. 22 (bedoeld
wordt het terrein van het huis Kronenburg). In
dat geval kan de koper daarmee naar eigen
inzicht handelen. Als deze percelen gesloopt
worden, moet alles afgebroken en vervoerd
wezen voor 1 september 1837, maar de bomen,
schuttingen, muren, het hek, het schuitenhuis,
de schop, de wip, de broeikassen en de menagemoeten gerooid, afgebroken en vervoerd zijn
rie
voor 1 april aanstaande, terwijl de koper van het
plantsoen dit kavel binnen vier weken na de verkoop zal moeten gerooid en weggehaald hebben.
De volgende verkoopcondities zijn letterlijk uit
de 'veilingcatalogus' overgenomen: „art. 17: De
verkooper zal aan de respective koopers de plaatsen aanwijzen om de gesloopte goederen en
boomen neder te leggen, en van welke plaatsen
zij zich dan ook enkel zullen mogen bedienen.
En zullen de koopets elkander bij het sloopen en
vervoeren niet mogen hinderen of benadeelen,
maar zich in dat opzicht in alle redelijkheid en
billijkheid moeten gedtagen, en in geval van verschil zich aan de uitspraak van de verkooper
moeten onderwerpen; art. 18: De fondamenten
der gebouwen en van de muur zullen de koopers
mogen uitbreken, doch de gaten welke daardoor
veroorzaakt worden, alsmede die welke door het
rooijen der boomen ontstaan, moeten door de
koopers weder worden digtgemaakt zonder dat
zij eenige specie zullen behoeven bij te leveren;
art. 19: Alle schade welke door het sloopen,
benevens door het rooijen der boomen mögt
ontstaan is voor rekening der respective koopers
en moet door dezelven worden vergoed."

In de veiling werden de volgende kavels opgehouden (niet verkocht) wegens te lage biedingen
(te laag geboden prijzen). De kavels één en twee
betroffen de heetlijke rechten (de heerlijkheden
Loenen-Kronenburg en Loenen-Nieuwersluis).
Hoogste biedet (4.300 gulden) was Johan Christoffel Walkart, schoonzoon van Abraham Du
Bois. Kavel zes was „een kapitaal hecht en sterk
gebouw, voorzien van drie woningen, bergplaats
en schuur, staande bij het opkomen der plaats
Kronenburgh". Dit petceel was niet voor de
sloop bestemd, zie artikel zestien van de verkoopcondities. Hoogste bieder met 2.250 gulden was Maarten van der Starre, koopman te
Loosdtecht. Kavel 22 was het terrein van de buitenplaats Kronenburg, „groot vier bunders, een
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roe en zeventig ellen, met de dijk daar thans d e

den)

essenboomen op staan en welke b o o m e n in de

noten- en p r u i m e n b o m e n op de plaats K r o n e n -

k o o p mede zijn begrepen; alsook de vijf bruggen

burg (55 gulden).

en

kavel veertien,

alle appel-,

peren-,

in de plaats K r o n e n b u r g h gelegen." Ingezet d o o r

* Maarten van der Starre, k o o p m a n te Loosd-

Maarten van der Starre op 3 . 8 0 0 gulden, volgde

recht: kavel vijftien, het plantsoen, de heesters,

een hoogste bod van 3.850 gulden d o o r Jan van

de vreemde gewassen en het b l o e m h o u t , waarbij

d e n Andel. De overige achttien kavels werden

ook behoren vier treuressen met h u n h o u t w e r k

tijdens de veiling van 1 december 1 8 3 6 gekocht

(130 gulden) en kavel zestien, de b o m e n , staan-

d o o r de volgende personen:

de tussen de rwee bruggen achter K r o n e n b u r g

Adrianus van Dorssen, k o o p m a n te Utrecht

(270 gulden) en kavel zeventien, de iepen-, beu-

(hij kocht en sloopte destijds ook de buiten-

ken-, eiken-, essen-, linden-, kastanje-, populie-

plaats O u d e r h o e k in Loenen): kavel drie, 'de

ren- en abeelbomen, staande op de plaats Kro-

opstand van het huis en slot

nenburg, uitgezonderd

Kronenburgh'

* Hendrik

van

diegenen welke

onder

het plantsoen behoren en getekend zijn ( 1 . 2 0 0

(prijs: 6.235 gulden).
den

Berkhoff,

koopman

te

gulden).

Utrecht (hij kocht en sloopte destijds het huis

* D e heren kerkvoogden

Welgelegen in Vreeland): kavel vier, de tuin-

gemeente te Loenen: kavel 2 1 , een extra fraaie

m a n s w o n i n g op de plaats K r o n e n b u r g , benevens

dubbele bank in de gereformeerde kerk (thans

koetshuis m e t tuigenkast, daarnaast de stal voor

h e r v o r m d e kerk) te Loenen, mer een

zes paarden, met stenen kribben, p o m p en goot-

b e h o r e n d e domestieke b a n k (550 gulden). D e

steen, benevens de straat voor deze g e b o u w e n

totale opbrengst was 13.103 gulden,

(1.725 gulden); kavel negen, een stenen m u u r ,

b e d u i d e n d meer was dan Van O s er voor betaal-

lang honderd ellen (een kleine zeventig meter)

de. Al met al had hij goede zaken gedaan, temeer

(330 gulden) en kavel dertien, een menagerie

daar hij enkele jaren larer d e vier nog niet ver-

m e t vier hokken, voorzien van ijzerdraad, ijzeren

kochte kavels met winst k o n verkopen aan de

schoren en h o u t rasterwerk (zeventig g u l d e n ) .

familie Van Reenen.

Bernardus

Hoogendorp

Gzn.

sloper

der

Gereformeerde

daarbij
hetgeen

te

Leijmuiden en Abraham Trijbits, k o o p m a n en

In de veiling was kennelijk

sloper te U i t h o o r n : kavel vijf, de o p s t a n d van de

een bod te d o e n op het geheel van de kavels of

oranjerie besraand uit een r u i m e zaal, m e t daar-

een groot deel ervan en daarmee het risico te

bij nog een vertrek met een m a r m e r e n schoor-

n e m e n voor de totale kosten van b e w o n i n g en

steenmantel (1.610 gulden); kavel tien, drie ste-

o n d e r h o u d van huis en park. De sloop van het

nen kribben (330 gulden);

huis, waarvoor al in 1803 voor het eerst toestem-

niemand

bereid

schuitenhuis

m i n g was verleend, werd na 34 jaren definitief

(zeventig gulden) en kavel achttien, een perzik-

een feit. Alleen het rijtje huizen dat thans nog

kenkas met twee en twintig r a m e n en een stenen

aan het Kronenburgerlaantje staat is gespaard

voet (zestig gulden).

gebleven.

kavel

twaalf,

een

extta

groot

* Mozes Samuel Polak, k o o p m a n te Maarssen:
kavel zeven, een kapitaal ijzeren oprijhek, m e t
pilaster en daarbij staande stenen m u u r

gulden); kavel negentien, een druivenbak m e t
vier ramen en twee perzikkenbakken elk van
twee ramen (25 gulden) en kavel twintig, rwee
h o u t e n druivenkassen, één van zes en één van
vier ramen (25 gulden).
* Jan van der Linden, k o o p m a n te A m s t e r d a m :
kavel acht, een bijna nieuwe h o u t e n s c h u t t i n g
(255 gulden).
* Jan van d e n Andel, secretaris van Vreeland,
w o n e n d aldaar: kavel elf, een stenen mest- of
asbak, met daarbijstaande h o u t e n schop

J. Boerstra en C.J. de Kruijter

(180

met

t o u w (een schommel) en een wip (dertien gul-

NOTEN
1. Zie H. Uden Masman, De Vechtstreek, van Utrecht
tol Muiden en het Loosdrecht.se plassen
gebied (VW-gids), Amsterdam 1952
2. Zie E.S.C. Erkelens-Buttinger, De heren van
Kronenburg en hun invloed op de
geschiedenis van Loenen, in:
Vechtkroniek, nr 5, december 1996, 20-27
3. GAU, inv. U 320 b 001, acte 59. notaris Hendrik
van ( )mmeren
4. RAI', inv. R 22. nr 110 (96). acte 24
5. RAU, inv. R 22. nr.27, acte 43. fol. 166 i m 185
6. RAU. Notarieel archief R 34 1 notaris Verdam
Mijdrecht, 1836.
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HOFDICHTEN OP HUIZEN EN TUINEN

Het goede leven op de buitenplaats
Het "land" in de historische letterkunde
Door de eeuwen heen is het ideale leven op het
platteland een dankbaar onderwerp geweest
voor de literatuur. Al heel vroeg wordt er over
"lieflijke oorden" verteld. In de christelijke traditie is het verhaal over het paradijs uit het bijbelboek Genesis alom verbreid. Maar ook uit
de klassieke literatuur zijn ons talrijke voorbeelden bekend waarin over een min of meer
ideaal landschap wordt gelept. Met name in de
Romeinse literatuur is er veel over de zuiverheid van het landleven geschreven. Het meest
bekend zijn de Georgien, een leerdicht in vier
delen, waarin Vergilius het idyllische landleven
beschrijft dat zich aan de bewoners openbaart
als een gouden tijdperk zonder zorg en strijd,
en Beatus Me.., de lofzang op het gelukkige
leven van een landman, van Horatius.
Het leven buiten de verderfelijke stad was een
belangrijk motief in de literatuur van de zeventiende- en achttiende eeuw. Voor de vele
Amsterdamse kooplieden en regenten die zich
in de Gouden Eeuw in de Beemster en de Purmer, langs het Spaarne in Haarlem en aan de
Vecht vestigden, was het gebruikelijk om hun
fraaie buitenplaatsen te (laten) bezingen in
gedichten. Sommigen namen zelf de pen ter
hand, doch in de meeste gevallen lieten zij het
ovet aan een bevriende of ingehuurde dichter.
Het beschrijven van bestaande tuinen in woorden werd dermate algemeen dat men van een
apart literair genre ging spreken: het hofdicht.
Het hofdicht cteëerde een voorstelling van de
tuin, waarbij de motieven die ontleend waren
aan de werkelijkheid werden vermengd met de
literaire, geïdealiseerde verbeelding. Een
belangrijke rol in de hofdichten was weggelegd
voor de godsdienst. De dichtet nam de lezer
mee op een wandeling door de tuin volgens
een vast stramien. Achtereenvolgens werden de
bloementuin, de kruiden- of moestuin en de
boomgaatd beschreven. Van groot belang hietbij was de vaste structuur en de ordelijkheid.
Deze geordende natuur deed denken aan het
paradijs. De natuur werd gezien als een bijbel

waaruit morele lessen te trekken waren. Men
kon eruit leren hoe men op het land moest
leven: deugdzaam en eenvoudig. Zelfs uit de
kleinste verschijnselen der natuur kon de lezer
zijn godsdienstige voordeel doen. Het is dan
ook niet toevallig dat in hofdichten regelmatig
een apatte belangstelling viel waar te nemen
voor het nietige.
De hofdichtets gaven niet alleen een beschrijving van natuurlijke elementen. Ook aan fonteinen, beelden en koepels werd aandacht
besteed. De waardering voor de kunst was
tweeslachtig. Enerzijds stelde de hofdichter de
natuur, die immers door God geschapen was,
boven de kunst van mensenhanden. Aan de
andere kant besefte men dat de natuur bijstand
nodig had van menselijke techniek en vaardigheden om tot petfectie gebracht te kunnen
worden. Daarnaast werd er niet zelden stilgestaan bij de bibliotheek van de landheer. Dit
alles met de bedoeling om de eigenaar van de
buitenplaats af te schilderen als een wijs en
geletterd man.
Na deze korte inleiding over het genre op zich,
zijn literaire voorgangers en zijn specifieke
kenmerken, wil ik een aantal hofdichten, toegespitst op buitenplaatsen langs de Vecht,
nader bezien. Uit het vootgaande is gebleken
dat vele hofdichters een wandeling als structuutptincipe gebtuikten bij hun 'oden' op de
afzonderlijke buitenplaatsen. In mijn uiteenzetting over meerdere fraaie buitens bedien ik
mij niet van de benenwagen, maar reis ik met
het vervoermiddel bij uitstek uit die tijd: detrekschuit.
Een tochtje per trekschuit
De trekschuit was een comfortabele en goedkope manier van reizen in de zeventiende- en
de achttiende eeuw. Het ootdeel van een tijdgenoot over het varen per trekschuit horen wij
uit het gedicht Speelreis langs de Veebtstroom
van Gaas Btuin. Met alle plezier zou ik de
lezers willen uitnodigen om in gedachten een
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dergelijke tocht te maken en ik zou hen dan ook
willen voorstellen om aan boord te gaan. De
dichter Claas Bruin verwoordde het als volgt:
"Myn Reisgenooten, maakt u vaardig,
De Speelsloep wagt en legt gereed
Tot deezen korten togt, 't is waardig
Dat men een dag of zes besteed
In deeze lommerryke streeken. " ')
Het kostte dus wel enkele dagen om alle Vechtse
tuinjuwelen te bewonderen. De lezer zal begrijpen dat hiervoor op ons tochtje onvoldoende
tijd en ruimte is. Vandaar een selectie. Net voorbij Weesp doemt Petersburg op, de buitenplaats
van de rijke koopman Christoffel Brants, die
enige tijd in Rusland woonde. Nadat hij in
Nederland was teruggekeerd, vestigde hij zich in
Amsterdam en liet aan het begin van de achttiende eeuw zijn buitenverblijf bij Nigtevecht
aanleggen. In 1717 werd Petersburg bezocht
door Peter de Grote, waaraan Claas Bruin in
zijn Speelreis refereert:

"Hier aamt men frissche lucht,
hier bruisschen klaare beeken.
Al wat het aardryk geeft
verschijnt hier op den diseh,
Het veld geeft wildbraad,
en mijn stroom de blanke visch. " V
In hetzelfde gedicht wordt nog eens benadrukt dat het leven op het platteland ver
boven het stadsleven moet worden gesteld.
"Mijn hoop, Silvander,
is geen losse hoop geweest:
Gij haat het stadgewoel,
en uwe stille geest
Bemint mijn vrolijk Tempe
en zalige landsdouwen,
Waar in de Lust en vreugd
en vrede zijn te aanschouwen"'j

Twee gezichten in de tuin van
Petersburg.
Gravures door D. Stoopendaal.

Ook voor Christiaan van Hoek stond het goede
leven op het land waar vrienden gastvrij onthaald worden centraal, hetgeen blijkt uit de volgende passage uit een tweede gedicht van Claas

Afgedrukt in 'Natuur en
Kunst', Nederlandse Tuin- en
Landschapsarchitectuur
1650-1740, p. 157.

"Hier kon Czaar Peter veilig rusten.
Als hy, door staatzorg afgemat,
Zieh zelf had door 't gewoel verlooren:
Dit Landjuweel kon hem bekooren. ":)
De speelsloep vervolgt zijn reis over het water
richting Loenen. De dichter Bruin roept vol
bewondering uit:
''Een schrand're leekenaar kan hier
Meer leeren, dan uit schrift en boeken;
't Ontbreekt de konst hier aan geen stof. "3)
Hij wijst onder meer op het fraaie monumentale hek van Vreedenhof en de drie buitenplaatsen Nieuwerhoek, Middenhoek en
Ouderhoek.
De hofstede Ouderhoek, gelegen op de plek
waar volgens de overlevering het jachtslot Ter
Wiele van de Utrechtse bisschoppen had
gestaan), werd omstreeks het jaar 1619 het
eigendom van de familie van Hoek.
Vooral de laatste bewoner uit deze familie,
Anthony, stond bekend om zijn gastvrijheid.
De dichter Pieter Langendijk onderstreept
dit in het gedicht Silvander, geschreven ter
ere van de verjaardag van de gulle gastheer.

tj&l
fëmvl

''GG^ÏÏ.SK.j.v
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Bruin De Kleefsche en Zuid -Hollandsche Arkadia
of dagverhaal van twee reizen:
''Maar 'k zie het Speelhuis daar
van 't heerlijk Ouderhoek.
Alwaar Heer Christiaan
door eed'le zuchtgedreeven,
Zich met zijn zoon verlust,
en 't eenzaam buitenleven,
Verkiest voor 't Stadgewoel,
wier beider gul gemoed.
De vriendenrei onthaalt
en 't hert verheugen doet. " )
In 1719 ging het familiebezit over naar Jean de
Wolf, eigenaar van Rupelmondc. Deze rijke,
doopsgezinde zijdehandelaar was getrouwd mer
Cornelia van Hoek en erfde de hofstede Ouderhoek van zijn neef.
We zijn inmiddels bij Nieuwersluis aangeland,
tijd voor een goed middagmaal. Terwijl de kapitein zich tegoed doet aan een voortreffelijke vismaaltijd, hebben wij gelegenheid om stil te staan
bij het fraaie buiten Vijverhof.
Toen op 16 juni van het jaar 1670 in het oude
Heerenlogement te Loenen de publieke verkoop
plaats had van "een hoffsteede groot ontrent
veertien en een halve morgen, leggende aan de
Vecht in de jurisdictie van Loenen""), werd
Agnes (Agneta) Blok de koper. Agnes was op
jonge leeftijd getrouwd met Hans de Wolff, een
zijdehandelaar uit Vlaanderen.

De lusthof van Ouderhoek.
Afgedrukt in 'Het landschap
in de Nederlandse
Letterkunde van de
Renaissance.

Door dit huwelijk werd zij parenreel van de
bekende dichter Vondel, wiens zuster d e m e n tia, Agnes' schoonmoeder werd. Nadat Agnes
vele jaren aan de Warmoesstraat en de Herengracht in Amsrerdam had gewoond, vertrok zij
naar Nieuwersluis. Het nieuwe bezit omvatte
zo'n vijf ha land, gelegen tussen de Vecht en de
huidige Amsterdamse straarweg, en tien ha weiland aan de overkant van de weg.
In 1702 schreef haar achterneef Gualtherus Blok
een hofdicht over deze fraaie buitenplaats. De
dichter leidt zijn lezers rond door de siertuin en
wijst hen op de zeldzame exotische gewassen die
Agnes kweekte.
"Hier streelt gy keureiykst,
gy wet hier onse sinnen
Door Konst, en Arbeid,
om Natuur volmaakt te minnen.
De vrucht, die 't Oosten
voor sijn éelste Nectar acht,
En 't Westen uit sijn schoot
eerst tot ons overbracht;
Wiens aangenaame reuk vervult
de grootste saaien,
Wiens schoon gesicht, 't
penceel onmachtig af te maaien,
't Nieusgierig oog bekoort,
is dat uitheems gewas.
Die 's Winters bloeiende,
die goud-geele Ananas;
Haar smaak gaat persiken,
in de allerbeste hoven,
Haar sap de soetste most van muscadel te boven. " '')
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Uit deze passage blijkt dat Agnes een nieuwe
vrucht, de ananas, op Vijverhof heeft gekweekt.
Vooral interessant is de tweede zin: "Door
Konst, en Arbeid, om Natuur volmaakt te Minnen." Hier klinkt duidelijk het besef door dat
exotische planten in een koud klimaat pas hun
groei kunnen bereiken met behulp van door
kunst en techniek geconstrueerde kassen.
Aan deze belangstelling voor bijzondere planten
en vruchten heeft zij haar bijnaam 'Flora Batava'
te danken. Ook haar achterneef vergelijkt haar
in zijn hofdicht met Flora, de beschermgodin
van bloemen, planten en bomen.
"De wond're Passi-bloem, die sig een dag vertoont,
De Padde-bloem '") sy
door 't penceel herschept, gekroont,
Met duisend anderen,
op 't hoogst door ons te roemen,
Waar van gy Flora blijft,
en koningin der bloemen. " ")
De dichter laat de lezer tijdens een wandeling de
boomgaard, de bloemen- en de moestuin zien.
"Terwyl wy wandelen, door digte Haagen Linden,
Boomgaarden, en ons by de Moes,
en Bloem-tuin vinden. "")
Aan het einde van dit hofdicht bevestigt de dichter nadrukkelijk dat de eigenaar van dit prachtige landgoed verstandig is en deugdzaam leeft.
"De Boek-saal eindelyk bint ons wel allermeest;
Hier toont gy wys-beleid, een mannelijke geest.
Uw nederig gelaat, door Deugden ingeschapen,
Doet ieder met ontsag de Sede-lessen rapen. " ")
De kapitein heeft zich rond gegeten en we vervolgen de tocht naar Breukelen. Dan valt ons
oog op Gunterstein. Sinds 1611 diende het de
raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt tot
zomerverblijf. In zijn Speelreis gaat Bruin hier
niet aan voorbij:
"Deflonkerstarder Barnevelden,
Die Martelaar van Staat, wiens lof
Geen tong ooit kan naar waarde melden,
was eertyds Heer van deezen Hof. " u)
Bij Maarssen wordt onze aandacht getrokken
door twee buitenplaatsen: Cromwijk en Goude-

stein. De heer van Cromwijk was de bekende
dichter Lucas Rotgans. In een brief aan de heer
Joannes Vollenhove roemt hij de gastvrijheid
die bezoekers van zijn buitenplaats ten deel zullen vallen.
"Wij wachten overvloedt van applen, rijpe peeren,
Meloenen, die den disch, als Goden banketteeren,
Versieren, onder 't glas in bakken uitgebroeit.
Wij melken vetten room, die uit den uijer vloeit.
Gij kunt in 't slaapvertrek gerust
en stil vernachten.
Ik zal het beste lam uit onze kudde slagten.
En snoecken, blank van buik,
of baarzen, hart en zoet,
Met net en angelroe verschalken
in den vloedt. " ' ')
Welnu, het kan haast niet anders of Lucas Rotgans moet vele gasten gehad hebben. Hij was
gehuwd met een zuster van Joan Huydecoper,
heer van het buitenplaatscomplex rond Goudestein. De terreinen rond Goudestein waren
aan het begin van de zeventiende eeuw aangekocht door Jan Jacobsz Bal, alias Huydecoper.
Zijn zoon, Joan Huydecoper, kocht percelen op
in de omgeving en liet hierop verschillende
kleine huizen bouwen. Rond 1660 was Goudestein omgeven door zo'n dertig kleine buitenplaatsen, die bestonden uit huizen en plantages.
In zijn gezang op Goudestein, stelt Lucas Rotgans vast dat natuur en kunst beiden van
belang zijn:
"O Vecht!gy geeft myn Zangnimf stof,
Nu gy haar oog vergunt t'aanschouwen
Uw Hoven, Boomgaardts, en Landtsdouwen,
Om ruim te weiden in uw' lof.
Zy streeft langs uwe waterboorden,
Verzelt met menig lustpaleis,
Waar in de Bouwkunst leeft naar eisch:
O Pronkjuweel van Neerlandts oorden!
O tweede Tempe zoo vermaart!
Hoe zal ik best uw' lofophaalen?
Uw schoonheit doed myn Zanglust dwaalen;
Hier is Natuur met konst gepaart. " "j
Het laatste Vechtdorp Maarssen zijn we nu
gepasseerd. Voor ons doemt de Domtoren op
en weldra zullen we Utrecht binnenvaren.
Enigszins verrast, zo dicht bij de stad, ontwaren
we het schitterende tuinjuweel Zijdebalen. Het
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is dan ook niet zo verwonderlijk dat deze prachtige buitenplaats aanleiding was voor de dichter
Arnold Hoogvliet om de pen ter hand te nemen.
Het hofdicht Zijdebalen uit 1740 behoort met
ruim zeshonderd versregels tot de omvangrijkste
uit het genre. Dit fraaie gedicht, geschreven ter
ere van de zeventigste verjaardag van David van
Mollem, de eigenaar van het landgoed, geeft ons
een goed inzicht in de betekenis die de tuin van
deze buitenplaats voor diens bewoner had.
David van Mollem kwam uit een doopsgezind
milieu. In de sterk ethisch geïnspireerde theologie van de dopersen speelden eenvoud en deugd
een belangrijke rol. Van groot belang in het hofdicht is dan ook de algemene bespiegeling over
de deugd van het landleven, waarvoor Hoogvliet
het thema uit de tweede epode van Horatius als
uitgangspunt heeft genomen. Bij het lezen van
het volgende fragment zal menig lezer uit die
Titelprent van het hofdicht
tijd aan het Beatus HU., (letterlijk vertaald:
"Zijdebalen'doorJ. Punt,
gelukkig is hij die ver van steedse beslommerin1740. Afgedrukt in Zijdebalen,
gen...) element gedachr hebben.
lusthof aan de Vecht'.

"Gelukkigh is de mensch, die, buiten heerschappij
Van waereltzorgen en van magere armoe vrij,
Door staatzucht, zelfbelang,
noch eigenmin gedreven,
Van niemant, dan van Godt
afhanglijk, stil kan leven!
Maar nogh gelukkiger, die in die lieve rust
Den geest in weetlust weidt,
de schoone wijsheit kust
En kussende wordt door haar adem aangeblazen,
Wiens ambergeur hem doet
op wetenschappen azen.
Maar allerzaligst, die zijn rust en wetenschap
Door deugt en godtvrucht voert
tot op den hoogsten trap. " ')
De dichrer neemt zijn lezers mee op een wandeling door de tuin. Uit de beschrijvingen van
de natuurlijke elementen moet de mens wijze
lessen trekken. De nietige zijderups spint de
mens een les van nederigheid, en wanneer
Hoogvliet de karpervijver nadert, wil hij de
mens met de volgende woorden waarschuwen
regen het gevaar van de gevolgen van hebzucht.
"Gij werpt tot mijn vermaak wat broots
in 't nat en lokt
Het zilvren vischje, 't welk
hetgretigh binnenslokt,
Terwijl het blikt en blinkt
en doet het water leven.
Daar komt een karper,
als door heblust aangedreven,
En slokt een grooter brok
dan hij verzwelgen kan.
Zoo zien wij gulzigheit en heblust, een gespan
Van monsters, vaak den geest
der menschen overheeren,
Die bij het groeien van hunn' schat
al meer begeeren,
En dus al schrapende, in genot en overvloet.
Vergeten eer en plicht en vrede van 't gemoet. " vi)
De natuur biedt dus wijze lessen aan, maar ook
de kunst speelt een belangrijke rol. De natuur
kan door menselijk ingrijpen vervolmaakt worden. Op de buitenplaats kunnen we beschouwen..
"Een geestigh huis,
hetwelk mijn David heeft doen bouwen
Van zeesieraden, elk op 't schoonste gepolijst,
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Alwaar

de geestige natuur

En waer de kunst

door orde en
Bij hare schoonheit

de bouwkunst

prijst,

natuur,

11 Verzameling der overgeblevene bijbel- /ede- en
mengelpoezij, p. 212.
2) Ibidem, p. 253
3) Ibidem, p. 244.
4) Zegepraalende Vecht, p. 9.
5) Silvander, p. 169.
6) Ibidem, p. 169.
^) Kleefsehe- en Zuid-Hollandsehe Arkadia. p. 6.
8) R.A.U. nr. 723: Transportregisters van het gerecht
Loenen-Nieuwersluis 1627-1677,
folio 595-599.

regelwetten,

weet

een luister bij te zetten. " '"')
F.n even verder
rde
"Maar mijn gezelschap

treedt

ten andren grothuize

in

Ik keer en volg hun spoor,
en hoor airede 't ruischen
Der watervallen,

die

met zilvren stralen

bruischen

En schuimen op den gront
van 't schitterend
Hier is natuur en

gesteent

kunst

op 't vriendelijkst

vereent. "1")

K u n s t is n i e t alleen m o o i , maar zelfs n o o d z a k e lijk o m de n a t u u r een handje te helpen.
"En wandel

verder door het ruime

Door eene dubble rij van riekende
Door cederaten, door oranjen en
Uitheemsche

hier in onze lucht

BIBLIOGRAFIE:

limoenen,

gekweekt,

vervult

wat aan natuur ontbreekt.

9) Vijverhof, p. 113
10) Met " P a d d e b l o e m " w e r d e n verschillende planten
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middelpadt.
citroenen,

vruchten,

Alwaar de kunst

NOTEN:

"2')

D e b e n a d r u k k i n g van het feit dat exotische
gewassen in ons " k o u d e kikkerlandje'' niet zouden k u n n e n gedijen z o n d e r de h u l p van kassen,
k w a m al eerder ter sprake bij de uitweiding over
Vijverhof.
M e t deze b e s p r e k i n g van het hofdicht

Zijdeba-

len zou ik d e tocht willen beëindigen. Ik ben
mij er van b e w u s t d a t de reis in een sneltreinvaart, en niet in het t e m p o van de trekschuit,
heeft plaatsgevonden.
T o c h hoop ik dat d e lezers zich enigermate
geamuseerd h e b b e n en dat zij een beeld h e b b e n
gekregen van de m a n i e r w a a r o p dichters het
m o t i e f van de fraaie 'Vechtkastelen' in

hun

gedichten verwerkten.
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Onderbemaling in het voormalig
Waterschap Loenderveen
Oude documenten en kaarten kunnen soms veel
interessante gegevens opleveren. Dat geldt voor
alle geschiedschrijving, maar zeker ook voor de
waterstaatsgeschiedenis. Zo is over het voormalig waterschap Loenderveen in verschillende
archieven belangwekkend materiaal te vinden.
In dit artikel willen we aandacht schenken aan
een verslag van een staatscommissie, die zich in
de jaren 1858 en 1859 heeft bezig gehouden
met het plassengebied in onze omgeving.
Opdracht van deze commissie was het instellen
van een onderzoek naar de mogelijkheden om
alle plassen ten oosten van de Vecht droog te
malen.
Het resultaat van het ondetzoek werd vastgelegd
in een verslag met bijlagen, waaronder een gedetailleerde kaart van het plassengebied. Die kaart
levert ons veel interessante gegevens over de
vroegere waterhuishouding. Onder andere blijkt
daaruit dat de Loenderveense Polder in die tijd
560 ha groot was, waatvan 430 ha uit plas
bestond en 130 ha uit „nog te vervenen" grond.

Afbeelding 1
Terreinsituatie van het
zuidwestelijk deel van de
Loenderveense Polder rond
1887 met twee onderbenutlingen: molens A en B.
Coll.: J. den Besten

Bodemdaling
Als wij de kaart uit 1858/1859, behorend bij het
verslag van de staatscommissie, vergelijken met
latere kaarten, dan blijkt dat de bodem van de
veenpolder in de loop van de tijd langzamerhand is ingeklonken.
In 1859 was het zometpeil (van het watet in de
poldet) A.P. -0,74 metet! (A.P. is Amsterdams
Peil). Op de Watetstaatskaart van 1881/1882 is
dit zomerpeil al gezakt tot N.A.P. -0,80 meter
(N.A.P. is Normaal Amsterdams Peil). Het in de
'Keur van het Waterschap Loenderveen' in 1938
vastgestelde zomerpeil, dat gelijk stond met het
maalpeil, was toen al gedaald tot N.A.P. - 1,00
meter. En uit praktijkbelangen vloeide voort, dat
het peil in 1960 niet boven N.A.P. - 1,08 à 1,11
metet moest worden gehouden, terwijl in 1968
een zomerpeil van N.A.P. - 1,20 metet en een
winterpeil van N.A.P. - 1,30 merer werd ingesteld.
Deze cijfers memoreren we om aan te geven, hoe
gtoot in het algemeen de inklinking in een veenpolder kan zijn. Hier heeft in zon 122 jaar een
peildaling plaatsgevonden van 56 cm of te wel
4,6 mm pet jaar!
Bemaling
In dit artikel richten wij ons vooral op de bemaling in het vooimalig waterschap Loenderveen.
De bemaling van deze polder geschiedde bijna
drie eeuwen lang door de nog steeds bestaande,
uit 1653 daterende grote achtkante schepradwatermolen te Oud-Over, namelijk de Loenderveense Molen. De achtkante romp, van zware
eiken balken, dateen nog in zijn geheel van het
bouwjaar 1653! In het vetleden waren er daarnaast ook nog twee bemal ingswetktuigen voor
onderbemalingen. Dat waren bemalingswerktuigen, die lager gelegen delen van een polder elk
afzonderlijk tot een läget waterpeil afmaaiden en
die het af te voeren water loosden op de grote
polder. Hierna volgen de tot op heden bekende
gegevens over deze vorm van onderbemaling in
de Loenderveense polder.
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Molens voor onderbemaling
In de zuidwesthoek van de polder ligt nog
steeds het landgoed met buitenplaats en bos,
genaamd "vechtlust', thans niet meer in één
eigendom verenigd.
In 1827 werd dit landgoed gekocht door de
heer J.W. van Reenen, die dan ook reeds het
ernaast gelegen buiten 'Bijdorp' in eigendom
had. Tussen 1827 en 1864 lieten zij een kleine
wipwatermolen bouwen, die met de letter A is
aangegeven op ons kaartje, dat gereconstrueerd
is uit de waterstaatskaart van circa 1887 (zie
afbeelding één). Deze wipmolen deed dienst
om een deel van de landerijen van Vechtlust op
de Loenderveense plas af te malen. Een onderbemaling dus, en wel voor een gebied van ongeveer 35 ha groot. Het totale bezit van Vechtlust
bestond toen nog voor zeker 75 procent uit
weiland, terwijl het nu geheel uit bos bestaat!
Op het tweede kaartje, samengesteld uit de
topografische kaart van circa 1920, zien we hetzelfde gebied, met de plaats van de molen,
eveneens met A aangeduid (afbeelding twee).
Vergelijking van de afbeeldingen één en twee
leert, dater tussen 1887 en 1920, weer heel wat
landerijen door de turfwinning zijn afgegraven
en in water veranderd zijn. Het molentje werd
in 1915 gesloopt. De plaats waar het had
gestaan kwam door deze afgravingen in 1920
aan de plas te liggen.
Afbeelding drie, een kaartje uit 1960, laat de
piaats van het molentje zien, nu temidden van
opgespoten en verkaveld land. Tussen 1953 en
1957 had schrijver dezes de leiding bij een
groot bagger- en spuitwerk in de Loenderveense Plas, waarbij de zogenaamde 'Waterleidingplas' werd omdijkt en verdiept. De zogenaamde
'trekgaten' (ook wel 'petgaten' genoemd, maar
dat is een naam die in de Vechtstreek niet werd
gebruikt; wel elders, bijvoorbeeld in Overijssel)
ten zuidwesten van deze waterleidingpias werden toen omkaad en daarna volgespoten met
ongeveer 900.000,- m3 meermolm en veengrond, die van de bodem van de waterleidingplas werd gezogen met fraiszuigers en cutterzuigers. Er werd zodoende twintig ha water, wat
vroeger was ontstaan door afgraving voor turfwinning, wederom in weiland herschapen. De
eigenaren van dit gebied waren mr. dr.
N.J.C.M. Kappeijne van de Coppello en Fr.

van Schaik. Bij de verkaveling van her opgespoten nieuwe land in 1959 kwam bij het slechten
van de perskaden en het graven van een nieuwe
kavelsloot op de plaats van 'A' de fundering van
het bewuste molentje weer tevoorschijn, nadat
deze fundatie 44 jaar lang onder de grasmat van
een weiland verborgen was geweest. Het was
een volkomen gave, vierkante fundering met
gemetselde schepradwatergang, die ik wel goed
bekeken heb, doch toen ik daags erna terugkwam om de zaak op te meten, was deze fundatie helaas reeds volkomen verwijderd door een
dragline. Ik schat dat het scheprad zo'n twintig
à 25 cm breed was, terwijl het grondvlak van de

Afbeelding 2
Zuidwestelijk Loenderveen in
1920. Coll.: J. den Besten

Afbeelding 3
Zuidwestelijk Loenderveen in
I960. Coll.:]. den Besten
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Klein wipwatermolentjt dat
circa 150 m. ten westen van
de kerk te Westbroek stond.
Uitgerust met een houten
scheprad.

wipmolen circa 3,5 a 4,5 meter in het vierkant
zal zijn geweest. Afgaande op deze grondmaten
en veronderstellende dat het molentje normale
afmetingsverhoudingen had, komen we op een
vluchtlengte van circa 12,5 tot zestien meter.
(De vluchtlengte is de middellijn van de wiekencirkel, dus tweemaal de wieklengte.) Het
metselwerk van de fundering was zeer solide en
ik schatte de bouw van deze fundering op
omstreeks 1850. De in Alblasserdam wonende
heer Dirk van der Geer, die tot circa 1960 een

rijwielhandel, annex smederij in Oud-Over
dreef, vertelde mij rond 1970, dat zijn vader in
1915 de bewuste molen voor afbraak gekocht
had van de familie van Reenen en dat hij de
molen heeft laten slopen. Het houtwerk ging
naar een sloper in Loenersloot, aldus Van der
Geer. De molen werd volgens overlevering
door Johan Spee uit Oud-Over 'Moeder de
Gans' genoemd (naar het boshuisje van de zelfde naam, dat daar in de nabijheid stond). Dit
huisje werd als theekoepel gebruikt. De molen
zal kleiner zijn geweest dan de bestaande wipmolen van het voormalig waterschap Buitenweg te Zuilen. Deze heeft een vlucht van achttien meter.
De molen van Van Reenen, met zijn vlucht van
- naar mijn schatting - dertien à zestien meter
was echter ook weer groter dan het wipmolentje uit Westbroek, dat niet meer bestaat. Dit
was een van de vele molentjes voor onderbemaling, die stonden in het gebied tussen Tienhoven en Westbroek (afbeelding vier). Volgens
het aantal heklatten in de wieken had dit
molentje maximaal 9,5 meter vlucht. O m nu
enig idee te verkrijgen over het vermoedelijke
uiterlijk van de wipmolen van Van Reenen,
kunnen we verwijzen naar enige nog bestaande
molens met vergelijkbare afmetingen en wel:
1. De Grosmolen' te Hoogmade, van 1640
met een vlucht van 15,5 meter.
2. De 'Doesmolen' te Hoogmade van 1627, of
1636 met een vlucht van 16,5 meter.
3. De molen van de polder Maredijk te Leiden
van 1735 met een vlucht van 14,5 meter.
In afbeelding vijf hebben we een molen getekend, zoals die van Van Reenen eruit kan hebben gezien. De afbeelding op de voorpagina
geeft nog een impressie van Van Reenens
molen met in het verschiet de toren en de
korenmolen van Loenen. Tot zover over de
wipmolen van Van Reenen.
Een tweede onderbemalingswerktuig in Loenderveen, doch van veel geringere importantie
dan de vorige, is in de afbeeldingen één en
twee aangegeven met de letter B. Dit molentje
bemaalde een deel van het landgedeelte van de
zogenaamde 'Nieuwe Polder', waarin twee
boerderijen gelegen waren, namelijk van de
families Van den Bosch en Klever. Thans wordt
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dit polderdeel geheel ingenomen door camping
Mijnden. Dit molentje sloeg uit op het watergedeelte van de Nieuwe Polder, onder een
brugje door, dat halverwege in het Tokopad
was gelegen. Het was een zogenaamd weidemolentje, dat naast het Tokopad stond. Het
bemaalde zo'n 15,5 ha weiland van de heer J.
van den Bosch, die destijds ook heemraad van
het Waterschap Loenderveen was en waarmee
ik ambtshalve in de jaren zestig nog wel te
maken had. Aan de oostzijde had dit molentje
veel windbelemmering door de hakhoutbegroeiing op de legakkers in de Nieuwe Polder
Plas. De molen was in de jaren dertig reeds erg
verwaarloosd. Kort daarna is deze verdwenen,
zoals ik rond 1955 vernam van de heer Van den
Bosch die in 1980 op zeer hoge leeftijd overleed. De oorzaak van het verdwijnen van dit
molentje was de volgende. In 1930 werd tussen
het Waterschap Loenderveen en de gemeente
Amsterdam een contract gesloten, waarbij
Amsterdam het water uit diverse polders mocht
onttrekken voor de drinkwatervoorziening van
de hoofdstad, in welk contract Amsterdam ook
werd verplicht de Loenderveense polder binnen
zekere peilgrenzen te bemalen. Het peil op de
plas werd met de electrische bemaling veel
beter dan voordien met de Loenderveense
Molen op peil gehouden, zodat de weidemolen
van Van den Bosch niet meer nodig was om bij
hogere plasstanden de weidegrond droog te
houden. Men heeft het molentje nog een poosje laten staan, om de kat uit de boom te kijken
en te zien hoe het allemaal in de praktijk zou
gaan met de nieuwe bemalingswijze door
Amsterdam. Na enige jaren kon Van den Bosch
de molenrestanten met een gerust hart slopen.
De hoger gelegen gronden van Vechtlust konden de ondetbemaling reeds eerder missen.
Waarschijnlijk was de Loenderveense Molen na
een grondige vernieuwing van de onderbouw
met fundatie in 1902 veel beter voor zijn taak
toegerust. De plassenstand onderging toen
reeds verbetering. Uit overlevering is me namelijk bekend dat de molen van Van Reenen bij
sloping in 1915 ook reeds vrij verwaarloosd
moet zijn geweest.

meer gegevens boven water mochten komen,
dan wil ik die uiteraard gaarne publiceren in de
Vechtkroniek.
Ing. J. den Besten

De tekening geeft aan hoe de
wipmolen van Van Reenen te
Loenen er uitgezien zou
kunnen hebben. Tekening:
]. den Betten te Loenen

Voor zijn grote verdiensten op het gebied
van restauratie en beheer van molens is
de heer Den Besten op 28 april 1997
koninklijk

Dit wijst er op dat deze reeds eerder buiten
gebruik gesteld moet zijn. Naspeuringen bij
oude Loenenaren en bij nazaten van de eigenaren hebben geen nadere gegevens, laat staan
afbeeldingen opgeleverd. Indien hierover ooit

Afbeelding 5

onderscheiden.

Hij

werd

benoemd tot ridder in de orde van OranjeNassau. De redactie wenst de heer Den
Besten van harte geluk met deze eervolle
onderscheiding.
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HERINNERINGEN AAN VREELAND

Vreelanden van vroeger (circa 1920)
Van 1918 tor 1924 woonde ds. A.G. Wolf
(vanaf 1928 heette hij Barkey Wolf) in Vreeland en werkte daar als gereformeerd predikant
in de combinatie van de Gereformeerde Kerken van Vreeland en Loenen. In die periode
heeft hij Vreeland leren kennen. Tijdens her
winterseizoen 1969/1970 verrichrte Barkey
Wolf op verzoek van de kerkeraad enige pastorale werkzaamheden in de Gereformeerde Kerk
van Loenen aan de Vechr. Hij bezocht bewoners van het bejaardenhuis 't Kampje en zieken
in de gemeente. In die periode verzocht de heer
H J . Aalderink re Vreeland aan Barkey Wolf
om zijn herinneringen aan zijn eerste standplaars ren behoeve van de studiegroep 'Vreeland vroeger en nu' aan het papier toe te vertrouwen. Barkey Wolf willigde dir verzoek in.
Onderstaand publiceren wij een groot gedeelte
van zijn herinneringen. Moge dit artikel anderen stimuleren hun herinneringen aan onze
gemeenre in vroeger dagen eveneens op re
schrijven.
Ds. A.G. Barkey Wolf: „Ik schrijf over Vreeland van omstreeks 1920. Er was een stationnetje aan de overkant van het Merwedekanaal,
waar de treinen op de lijn Amsterdam-Utrecht
regelmatig stilhielden, vice versa. Bij het kanaal
was een overzetbootje. 's Avonds, als de veerman in zijn huisje aan de overkant was, moest
je aan een touw trekken; er luidde dan een bel
en je zag de veerman tevoorschijn komen en de
roeispanen nemen om je af te halen. De
afstand van het station naar het eigenlijke dorp
kon te voet worden afgelegd langs de weg
(Spoorlaan), maar je kon ook gebruik maken
van een rijtuigje, dat een paar maal per dag het
traject van het kanaal naar het dorp aflegde. Er
was plaats in het vehikel voor zes reizigers en
op de bok was meestal nog wel ruimte voor een
zevende passagier naast de koetsier, die eigenaar
van het wagentje was. Ik zie ze in mijn gedachten nog uitstappen, vlak voor het hotel De
Nederlanden: de heer Lants, die in die dagen
kamers in het hotel bewoonde en de heer Van

den Bosch, oud-kapitein van het Indisch leger,
die, meen ik, commensaal was bij Van der
Maas. Ook zag ik nogal eens uitstappen de
kunstenaar C A . Lion Cachet (1864-1945),
wiens armen, vooral op zaterdagen, volgeladen
waren met traktaties en inkopen die hij voor
zijn gezin in Amsterdam gedaan had. Waren de
passagiers uitgestapt, dan sukkelde het wagentje over de ophaalbrug over de Vecht om soms
nog even de heer G. Hooft van Vreeland af te
zetten bij zijn 'Moorse huis' aan de Zuwe,
waarna het naar zijn stalplaats in Loenen terug
reed.
Ja, die Vreelandse ophaalbrug! War een juweel
was dat. Wat was hij dikwijls afgebeeld op gravures en schilderstukken. Er was toen nog geen
sprake van electrische kracht, die de twee brugdelen omhoog trok en weer liet dalen als er een
schip doorheen gegaan was. De oude brugwachter trok de twee delen aan een ketting
naar boven. Niets paste zo goed bij de omgeving als die bengelende ketting met aan het uiteinde de cirkelvormige handgreep, die voor
kinderen juist iets te hoog hing om er spelenderwijs naar te grijpen...
In die dagen was een veelgeziene figuur op de
Vreelandse wegen de heer Hendrik van Rooyen, stoffeerder en manufacturier van beroep.
Beladen met artikelen reed hij op de fiets zijn
klanten af, tot hij op een zekere dag zijn stalen
ros verwisselde voor een kleine auto. Hij beleefde er niet veel plezier aan. Nog zie ik hem aankomen in zijn wagentje. Meer dan eens gebeurde het dan, dat de motor het vermogen niet
kon opbrengen om tegen de brug op te rijden.
Hij stapte uit, prutste minuten lang revergeefs
aan de motor tot hij zich uiteindelijk vermande
en, dikwijls tot vermaak van de jeugd, met zijn
schouder het armzalige ding tegen de puntbrug
moest opduwen. En hij was nog wel zo trots
dar hij een auto had!
Mijn woonhuis lag aan de Voorstraat. Links
naast mij woonde dokter J A . Portengen, rechts
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de h e r v o r m d e p r e d i k a n t H . T h . Barbas. M e t de
laatste h u i s d e ik als het ware o n d e r één dak, al
kan ik niet zeggen dat d e nabijheid van onze
huizen o o k een nabijheid van h a r t e n en geest
symboliseerde. H e t grote verschil in leeftijd zal

Aan Gerard Wolf, 1892-1974
(vanaf 1928 Aart Gerard Barkey Wolf)
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wel een rol gespeeld h e b b e n . H e t waren bovendien nog d e dagen dat h e r v o r m d e en gereformeerde
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elkander h a d d e n ; de Doleantie (de kerkelijke
breuk o n d e r leiding van dr. A. Kuyper, waard o o r de G e r e f o r m e e r d e
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scheidde was in dit opzicht zinnebeeldig voor
een zekere t e r u g h o u d e n d h e i d die - ik k a n h e t
m e t mijn h a n d o p mijn h a r t zeggen - niet van
mij uitging m a a r van Ds. Barbas. Totdat... hij
o p een dag t o t d e o n t d e k k i n g k w a m dat m i j n
grootvader h e r v o r m d p r e d i k a n t in U t r e c h t was
geweest en m i j n g r o o t m o e d e r tot een o u d adellijk geslacht b e h o o r d e . D o o r die o n t d e k k i n g
veranderde zijn h o u d i n g plotseling en kreeg hij
d e vrijmoedigheid m e t mij o m te gaan. Ja, zo
waren wij in die dagen! H i j was een eerbiedwaardige figuur m e t zijn lange baard, 's Z o n dags liep hij altijd m e t d e hoge h o e d op en
d o o r de w e e k h e b ik h e m , geloof ik, n o o i t zonder geklede jas zien lopen. Hij was o n g e h u w d
en w o o n d e s a m e n m e t zijn zuster. In

mijn

w e r k k a m e r h a n g t n o g een schilderstuk,

ver-

vaardigd d o o r de schilder A. K r u s e m a n ( 1 9 1 8 ) ,
w a a r o p je d e t w e e - h u i z e n - o n d c r - é é n - d a k

ziet

afgebeeld, in h e r f s t s t e m m i n g , m e t de b o m e n in
het voortuintje, die ai h u n bladeren lieten vallen. Die b o m e n gaven s c h a d u w aan het huis en
v o r m d e n een p r a c h t i g decor, als m e n van de
overkant m i j n pastorie aan het water zag liggen...

In mijn dagen was dokrer J.A. Portengen huisarts in Vreeland. Hij had een zoon en een
dochter. De d o c h t e r is later bekend g e w o r d e n
als dr. A J . (Bertha) Portengen, lerares in D e n
H a a g , b e r o e m d d o o r de culturele b u i t e n l a n d s e
reizen die zij voor haar leerlingen organiseerde.
D o k t e r Portengen was het volmaakte type van
een ouderwetse dokter. Hij bezocht zijn patiënten niet m e t een a u t o , zelfs niet op de

fiets,

m a a r legde d e grootste afstanden te voet af. Als
ik daaraan d e n k , stijgt de b e w o n d e r i n g die ik
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Ds. A.G. Wolf, vanaf 1928 AG. Barkey Wolf, (geboren
Serooskerke 10 maart 1892, overleden Zeist 2 februari
1974) was van 1918 tot 1924 gereformeerd predikant
in Vreeland en Loenen. In beide plaatsen was een gereformeerde kerk, maar afzonderlijk waren ze te klein om
een predikant aan te stellen. Daarom vormden ze een
combinarie en beriepen sinds hun onrsraan in 1891
gezamenlijk een predikant. De predikant kreeg Vreeland als woonplaats. Zo kwam Barkey Wolf als derde
predikant van de combinatie Vreeland en Loenen in het
dorp Vreeland terecht. Na Vreeland en Loenen stond hij
achtereenvolgens in de gereformeerde kerken te Antwerpen (België) 1924, 's-Graveland 1926, 's-Gravenhage-Oost 1929, werd emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland in 1947, ging over naar de
Belgische Christelijke Zendingskerk in 1950 en stond
daar als predikant te Antwerpen, in 1958 werd hij emeritus-predikant van die kerk. Hij vestigde zich daarna
eerst in Btummen en sinds 1962 in Zeist. Barkey Wolf
was een bekend kanselredenaar, zeer oecumenisch georiënteerd. Zijn activiteiten strekten zich uit over een
breed terrein. Hij was o.m. hoofdbestuurslid van de
Evangelische Alliantie, lid van de centrale filmkeuringscommissie, vice-voorzitter van Youth for Christ in
Nederland en lid van diverse raden en commissies, o.a.
voor het hetstel van de kerkelijke eenheid in Vlaanderen. Binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland
liep hij sreeds op de ontwikkelingen vooruit. Batkey
Wolf had een vruchtbare pen. Diverse titels van hoeken
en artikelen staan op zijn naam. Ook met het geschreven woord was hij in staat een groot publiek te bereiken. Barkey Woil was mederedacteur van de tijdschriften Timotheüs (omstreeks 1950), De Vriend des huizes
(1952-1969) en Accent (1969-1974). Titels van enkele
van zijn boeken zijn: Friedrich Nietzsche en het Christendom (1928), Sint Franciscus van Assisi (1929), C.H.
Spurgeon en zijn boodschap aan ons (1935), Gisteren
en heden dezelfde en tot in eeuwigheid, met dr. O.
Norel en ds. A.K. Straatsma (1940) en Tussen moeras
en luchtspiegeling (1962). Op 17 november 1944 leidde Barkey Wolf te Den Haag de rouwdienst in verband
met het overlijden van dr. H. Colijn. Colijn, die van
1925-1926 en van 1933-1939 minister-president was,
was lid van zijn gemeente. De liturgie en de gehouden
preek zijn in 1945 in een boekje gepubliceerd. Herinneringen aan zijn vroegere woonplaats Vreeland vertrouwde hij in 1969/1970 toe aan het papier. Een ingekorte
en enigszins bewetkte versie van zijn verhaal Vreelanden
van vroeger vindt u op deze pagina '.

altijd voor h e m h e b gehad n o g hoger. Hij was
een m a n die d e tijd had. G e e n bliksembezoek-

Keesde Kruijter
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Vechtbrug te Vreeland
omstreeks 1920.
Coll.: Gemeente Loenen.

jes bracht hij bij zijn zieken, maar hij kon lang
en heel geduldig bij hun bed zitten en naar hen
luisteren. Was hij al geen medisch genie, hij
bezat toch een grote mate van menselijkheid,
die hem geliefd maakte in het dorp. Hij was
opgewekt van hart en geest, wat op zichzelf al
een medicijn voor de zieken is. 's Winters zie ik
hem nog langs mijn venster komen met bolle
wangen waaruit hij adem blies, en hij verzekerde mij dat dit 'goed en gezond' was, omdat dan
de koude wind niet zo gemakkelijk bij je longen kon komen. Vreeland en dokter Portengen
hoorden in die dagen bij elkaar.
Sloeg men aan het eind van de Voorstraat links
af, dan lag daar de woning van de postdirecteur, de heer B.C. Spee. Iets verderop stond het
postkantoor zelf. De postdirecteur was een zeer
minzaam en secuur mens. Al mijn poststukken, ook de minnebrieven die ik aan mijn verloofde schreef in die dagen, bereikten feilloos
hun bestemming. De heer Spee behoorde niet
tot mijn kerk, maar ik zag hem dikwijls onder
mijn gehoor 's zondags, zoals ook het geval was
met de heer H.G. Vöge van de bloemkwekerij
langs de weg naar Nigtevecht.
Wat heb ik in mijn Vreelandse jaren genoten
van de natuur in de Vechtstreek. De Vechrsrreek is uit een oogpunt van natuurschoon één

van de prachtigste delen van ons land en zou
bij vreemdelingen meer bekendheid moeren
krijgen. Waar daalt de avond zo stil over de
weiden als hier? Waar bloeit de waterlelie en de
iris zo fris en mooi? Ik ben blij dat op het ogenblik de Vechtstreek weer de aandacht begint te
trekken; ik bedoel niet van bewoners van
woonschuiten, want die hebben ertoe bijgedragen dat de Vecht veel van zijn vroegere charme
verloor. Maar, dat er tochten worden georganiseerd per reiskoets en per boot. O p die manier
wordt bij landgenoten en vreemdelingen
bekendheid gegeven aan deze streek. De Vechtstreek is het meer dan waard.
In de dagen waarover ik schrijf woonde op
'Donkervliet' in Loenersloot de familie Middelberg met hun kinderen. Een zoon van het
echtpaar Middelberg (ir. Leopold Roland Middelberg, 1881-1963) trouwde later met een
dochter van de gouverneur-generaal van
Nederlands Indië, A.W.F. Idenburg (18611935), namelijk Catherine Jeanerte (Cato)
Idenburg (1885-1970). De familie Idenburg
kwam als gevolg hiervan nog al eens in Loenersloot logeren. Meer dan eens gebeurde het dan
dat op een mooie zomerse zondag een groot
gezelschap te voet uit Loenersloot vertrok om
in het kerkje re Vreeland onder mijn gehoor te
komen. Ik was erg jong en herinner mij hoe
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vereerd ik was, dit gezelschap in de banken op
te merken. Hoewel Idenburg een mild mens
was en eerder geneigd om te waarderen dan
kritiek te uiten, vraag ik mij af wat hem en zijn
gezelschap bewoog die lange voettochten naar
Vreeland te ondernemen. Was het het stemmingsvolle kerkje dat hem trok? Ik denk niet
dat het mijn preken geweest kunnen zijn, want
als ik aan mijn oude preken uit die dagen denk,
schrik ik ervan. Wat waren ze middelmatig.
Later, toen ik predikant in Den Haag was,
behoorde Idenburg, met zijn vriend dr. H.
Colijn (1869-1944), minister-president, tot
mijn geregelde kerkgangers en ik heb het aan
de eerste ontmoeting met Idenburg in Vreeland
te danken, dat Colijn en hij mij bijzonder harrelijk op hun Ministerie ontvingen toen ik
omstreeks 1922 bij hen kwam 'bedelen' voor
her nieuwe kerkje, dat wij van plan waren te
bouwen in de Dorpsstraat in Loenen. Ook vertoonde zich soms in hun gezelschap een lid van
de familie Kalff, die tegenover hen in Doenersloot woonde.
Ja, dat kerkje van Vreeland! Uiterlijk is er niet
veel moois aan te beleven. Maar C A . Lion
Cachet, onder wiens persoonlijke inspirarie en
toewijding het werd gebouwd, maakte het interieur tot iets heel moois. Onder zijn leiding
werd de vloer door Italiaanse werklui vervaardigd, die er een aardig mozaiek van maakten.
Tegen de gotisch gebogen zoldering waren kurken plaren aangebracht om het geluid te dempen; die gaven iets warms aan het gebouw. De
banken zijn van gaaf eikenhout en de preekstoel is van hetzelfde soort hout, ingelegd met
gevlamd ebbenhout. Nog altijd staat rechts op
de rand van de kansel een door Lion Cachet
ontworpen
koperen petroleumlamp, een
prachtstuk van lijn en vorm! Als het zachte
licht van de lamp weerkaatste in de grote koperen kap boven de vlam, srraalde de lamp een
warme gloed uit, die een wijdingsvolle sfeer in
het kerkje bracht. Ja, dan was het er 's avonds
voor mij goed preken en voor de hoorders goed
om te luisteren. Later heeft men die koperen
glorie verwisseld voor de electrische lampen die
er nu hangen, maar ik vraag mij af: 'waarom'?
Waarom nier voortgeleefd bij dat zachte lamplicht? In het behoud van de lampen kon blijvend de nagedachtenis worden geëerd van de
kunstenaar, die ze ons had geschonken? Weet

Vreeland eigenlijk wel, welk een groot artiest
het jarenlang in zijn midden heeft mogen hebben? Weet u, dat sinds enige tijd in een museum in Utrecht een speciale Lion Cachet-kamer
is ingericht, waar bezoekers kunst van hem
kunnen bewonderen?
Organist van de gereformeerde kerk in Vreeland was in die dagen Hennie Baay, zoon van
de bekende scheepsbouwer te Loosdrecht.
Later vertrok hij naar verre landen. Een enkele
maal ontmoette ik hem nog als hij mij trouw
kwam opzoeken tijdens zijn vakantiereizen. Bij
mij aan huis woonde toen tijdelijk een neef van
mij, Van der Coes van Naters, die een goede
stem had. Dikwijls zong hij op werkdagen in
de kerk. Het was Hennie Baay, die hem dan op
het orgel begeleidde.
Er komt in bijna alle dorpsgemeenschappen
wel een man of een vrouw voor, die een vraagbaak voor anderen is en tot wie men zich met
zijn problemen kan wenden. Het zijn meestal
figuren die zichzelf niet naar voren hebben
gedrongen, maar door her vertrouwen dat zij
genieten, voor velen een middelpunt zijn. In
mijn tijd was zo'n figuur in Vreeland: Jacques
Pik. Hij nam een vooraanstaande plaats in het
dorpsleven in, bekleedde verschillende functies
in besturen, maar was altijd bescheiden en
beschikbaar voor iedereen. Van beroep was hij
zaadhandelaar en kweker, had halverwege
Nederhorsr den Berg stukken grond liggen
waarop hij groenren en bloemen kweekte. Daar
reed hij dagelijks op de fiets naar toe, eerst in
gezelschap van zijn broer, maar toen deze te
oud begon te worden, alleen. Aan hem heb ik
veel te danken gehad en ik kan wel zeggen, dat
hij mijn eerste stappen op de pastorale loopbaan bijzonder trouw heeft begeleid. Beschaafd
en op een fijne manier kon hij raad geven. Had
ik 's zondags eens goed gepreekt, dan zei hij mij
dat niet. Aan zijn opgewektheid kon ik dan
merken, dat hij tevreden was en vond dat ik
maar in dezelfde lijn moest blijven doorgaan.
Was het een andere keer middelmatig geweest,
dan zei hij ook niets. Aan iets droevigs in zijn
wezen merkte ik dat hij niet tevreden was, dat
ik het roer moest omgooien. Aan zon man
heeft een beginneling heel veel. Dikwijls verraste hij mij 's morgens vroeg door bloemen in
mijn tuin te komen zaaien. Hoewel hij de hele
dag op het land werkte, vond hij toch nog tijd
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om veel boeken te lezen; hij had o.a. de 'Verzamelde werken van Professor Isaac van Dijk'
doorgewerkt en dat verwonderde mij niet; Van
Dijk en hij waren geestverwanten, beiden fijnbesnaard, beiden 'ethisch' in de theologie, al
was Jacques Pik ouderling van de gereformeerde kerk. In die dagen had ik ook zelf de naam
'ethisch' te zijn (volgens sommigen het summum van kerkelijke ketterij). Vanwege die
geestelijke affiniteit konden wij het zo goed
met elkander vinden. Van Pik gold dat er meer
in hem was dan men van buiten zou vermoeden. Op het ogenblik leven nog tientallen
Vreelanders, die bij her noemen van zijn naam
dankbaar ophoren en in wier leven hij een lichtend spoor heeft nagelaten.
En dan... J.J. Heineke en zijn vrouw. Wie kende ze niet? Zij dreven een kleine wasserij waar
één dak, aan de Voorstraat te alles nog met de hand gewassen werd, een zaak
Vreeland.
die later bijna bezweek onder de moordende
Foto: W.F. Kuijper te Loenen. concurrentie van grotere, chemische wasserijDe hervormde pastorie en de

gereformeerde pastorie onder

en, zoals ze bijvoorbeeld in 's-Graveland verrezen. Dankzij de klandisie van families als Lion
Cachet in Vreeland en Middelberg en Kalff in
Loenersloor hebben zij hun bedrijfje, zij het
met veel moeite, toch tot het eind toe kunnen
voldhouden. Heineke was een hartelijk mens.
Ik had als bezwaar tegen hem, dat hij mij steevast op zaterdagavond (de slechts gelegen
avond in een pastorie) kwam bezoeken...
In die dagen had ik voor het eerst als jong predikant een begrafenis moeten leiden en het was
de begrafenis van iemand, die de hand aan zijn
eigen leven had geslagen. De begrafenisplechtigheid leverde een klein conflict voor mij op
met enkele dorpsbewoners. Ik had mij op het
kerkhof namelijk niet al te fel of kritisch over
dit geval van zelfmootd uitgelaten. Men vond
dat ik de man 'in de hemel' had gepraat. Ik had
er op gewezen, dat een zelfmoordenaar dikwijls
onder een psychische dwang zijn daad verricht,
waatdoor hij minder veranrwoofdelijk gesteld
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kan worden. Ik had ook herinnerd aan het oordeel van Karel de Grote, dat men nooit groot
genoeg kan denken over de barmhartigheid van
Ciod. Die woorden werden mij door sommigen
niet in dank afgenomen, ofschoon ik geloof,
dat velen diep in hun hart mijn zienswijze deelden. De neiging tot zelfmoord was in die dagen
heel groot in de Vechtstreek. Volgens statistieken kwamen nergens in ons land zoveel gevallen voor als hier. Ik krijg de indruk dat dit op
het ogenblik anders is, en dat vooral suïcide uit
religieuze motieven minder dan voorheen
voorkomt in de Vechtstreek. Gelukkig, want in
wezen is religie vreugde.
Men vertelt, dat Abraham Lincoln op een
nacht een droom had, die hij de volgende ochtend aan zijn secretaris vertelde. Hij was in een
grote vergadering en de aanwezigen maakten
een pad vrij om de president doot te laten.
Iemand zei teleurgesteld: 'Hij ziet er uit als een
doodgewone man'. Toen keerde Lincoln zich in
de droom naar zijn criticus en antwoorddde:
'Vriend, de Heer houdt blijkbaar veel van
doodgewone mensen, anders zou hij er niet
zoveel geschapen hebben'.
Doodgewone mensen uit Vreeland omstreeks
1920. Ik schrijf dus niet over burgemeester L.
Schiethart, die jarenlang de scepter van het
gezag zwaaide over het dotp. Ook niet over de
ambachtsheer G. Hooft van Vreeland, wonend
op het merkwaardige 'Moorse huis' aan het
begin van de Zuwe. En evenmin over de
enthousiaste heer N. Heukels, het hoofd van
de Christelijke school, een opgewekt mens die
een stempel heeft gezet op een generatie Vreelanders. Nee, enkele 'doodgewone mensen'
noem ik nog. Het waren mensen die de dorpsgemeenschap grote diensten bewezen met hun
arbeid. Daar was M. Scheepmaker, de kruidenier op de hoek van de Voorstraat, wiens zaak
nu gedreven wordt door zijn zoon H. Scheepmaker. Even verderop slager A.A. de Heus en
bakker C. Kok. Met hun ptodukten hielden zij
de Vreelanders op de been. Ik moet in Nederland de slager nog ontdekken, die zulk mals
vlees verkocht als De Heus! Ptecies zoals ik
tevergeefs zou zoeken naar het geurige krentenbrood dat bakker C. de Kloet kon bakken. Van
Zalingen, vader en zoon, de schilders van het
dorp in die dagen. Van Schaik, een schoenmaker. Splunder, gevreesd door de jeugd, politie-

man, die zelfs ontzag bij de volwassenen inboezemde. De dames Baar, aan 't Sluisje, van wie
één onderwijzeres was, naar ik meen aan de
kleuterschool. J. van Harten, die met zijn
kroostrijk gezin aan de Zuwe woonde en een
vrouw had, die de wind er onder had bij haar
kinderen! Van Harten verkocht petroleum
langs de weg en had, geloof ik, een doorlopende neiging tot slapen. Als hij 's zondags in de
kerk zat duurde het niet lang, of hij zakte weg
in een zachte, zalige dommel. Ik kon het hem
nooit kwalijk nemen: je moet maar zo hard
moeten werken als Van Harten. Als je dan op
een zomerse dag stil kwam te zitten in de
kerk... Verder was er het gezin van P. van den
Brug, aan het eind van de Zuwe, dicht bij de
molen, waarop later de heer Slotemaker de
Bruine is gaan wonen.
Wie zal ik nog meer noemen? Zal ik herinneren aan de stoere boer C. van der Lee, op de
weg naar Loenen, niet vet van de boerderij van
het gezin Stam, dat de laatste jaren zulke smartelijke verliezen heeft geleden? Aan C.A. Griffioen, de beurtschipper aan het eind van de
Voorstraat? Er zou geen eind komen aan delange rij, en als ik iemand heb overgeslagen was
het niet omdat ik hem niet belangrijk genoeg
achtte om te figureren in de rij van 'doodgewone mensen' à la Lincoln.
Ik weet wel dat elke predikant de neiging heeft
om zijn eerste gemeente te idealiseren en zich
verbeeldt, dat van alle denkbare gemeenten
DIE de beste is. Maar ik laat mij niet vangen in
dat schema van gedachten. In Vreeland ben ik
gevormd voor het leven. Daar heeft mijn moeder de deur van de pastorie voor mij opengedaan. Daar heb ik ervaren wat een geschenk
het is, een gemeente te hebben die je 'jonkheid'
niet veracht. Later werd ik predikant in Antwerpen, 's Graveland, Den Haag en tenslotte
opnieuw in Antwerpen. Ik heb daar goede
jaren doorgebrachr, maar nooit heb ik er
gevonden wat Vreeland mij zes jaar lang heeft
gegeven.
Zo blijven dan in mijn herinneringen voortleven Vreeland, 's Graveland, Den Haag en Antwerpen; deze vier. Maar de meeste van deze was
Vreeland!"

ds. A.G. Barkev Wolf
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Sans Souci
De hofstede 'Sans Souci', Loenenseweg 4, ligt
tegenover de Vreelandse buitenplaats 'Slotzicht', aan de overzijde van de Vecht. In feite
gaat het om twee aan elkaar geschakelde boerderijen van het langhuistype. Het noordelijke
gedeelte met onderkelderde opkamer en tuitgevel dateert uit 1688 (zie gevelsteen), het andere
gedeelte is vermoedelijk ouder.
Uit archiefonderzoek is gebleken dat de boerderij in de beginrijd van zijn bestaan eerst 'Pappelenberg' heette en daarna 'Vechtzicht.'
Pas aan het einde van de achttiende eeuw duikt
de naam 'Sans Souci' op. In die tijd was de
boerderij eigendom van de familie Frijmersum,
tevens eigenaar van de Hofstede Breeëvecht aan
de Nigtevechtseweg.

Hofstede 'Sans souci'
te Vreeland.
Foto: W.F. Kuijper te Loenen.

Een reden voor de naamsverandering van de
boerderij in 'Sans Souci' is niet bekend. Ging
het de bewoners misschien bijzonder voor de
wind? Toch was het niet alleen maar rozengeur
en maneschijn op 'Sans Souci'. In een door
burgemeester Ruijs eigenhandig opgesteld verslag uit 1816 wordt een diefstal beschreven die
op deze boerderij plaatsvond. De gedupeerden

waren boer Willem van Manen en boerenknecht Jan Harderveld. Van de eerstgenoemde
werden de volgende dingen gestolen: "1) Een
zilver knipbeugeltje met daatin zijnde geld ter
somma van negen gulden, 2) uit het kabinet
waarvan de sleutel uit de zak van de vrouw was
uitgehaald zijnde een zakje met veertien gulden
aan geld, 3) deszelvs broek en schoengespen."
Jan Harderveld verloor "1) uit deszelvs kist
waarvan de sleutel uit deszelvs vest gehaald was
dertig gulden aan geld, 2) uit deszelvs broekzak
vijf gulden aan geld, 3) deszelvs broek en
schoengespen."
Toen het document werd opgemaakt ontbrak
van de dader of daders nog elk spoor. Hoe men
binnen was gekomen leek echter wel duidelijk.
"Zo men denkt zouden de diev of dieven zich
boven het kistgat hebben laten zakken en met
den bergleer daar naartoe zijn geklommen."
De twee boeren en de vrouw moeten wel diep
in slaap zijn geweest dat ze niets hoorden terwijl het noodlot zo vlakbij toesloeg!
In een van de archiefmappen met correspondentie betreffende Vreeland kunnen we in een
daarin aanwezige brief uit augustus 1817 lezen
dat het loon voor Vreelandse dagloners was
vastgesteld op zestien stuivers of tachtig cent
per dag. Het tragische van deze geschiedenis is
nu dat de twee mannen niet alleen van hun
broek- en schoengespen werden beroofd, maar
ook van hun spaargeld, een bedrag dat voor
knecht Jan Harderveld gelijkstond aan ruim
een maand loon.
Ellen Brandes-de Lestrieux
Stanny Verster
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