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Foto voorpagina: 

Het huis 'Kerk-Zigt' in de 

Dorpsstraat, thans nr. 62. 

Gedeelte van een foto, die 

volledig is afgedrukt op 

pagina 4. De bewoner die 

de naam aan dit huis heef 

gegeven, staat centraal in 

het eerste artikel vân deze 

aflevering. 
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Over een admiraal en 
andere onderwerpen 

De dorpen aan de Vecht zijn aantrekkelijke plaatsen om te wonen. Dat 
vindt men nu, maar dat was ook vroeger bekend. Een beroemde 
Nederlander in het begin van negentiende eeuw dacht er ook zo over. 
Als woonplaats voor zijn oude dag koos hij Loenen. Hij vestigde zich na 
zijn pensionering in een huis aan de Dorpsstraat. Wij hebben het dan 
over Willem van Braam, admiraal bij de achttiende-eeuwse 'marine', die 
o.m. actief heeft meegevochten in de slag bij de Doggersbank (1781). 
Zijn levensverhaal wordt verteld in het eerste artikel. Verder komen in dit 
nummer verschillende artikelen aan de orde: over het werkzame leven 
van een katoendrukker in Vreeland, over huisvuilophalers in vroeger tijd, 
over de bewogen geschiedenis van de kerkklokken in de toren van 
Loenen en tenslotte over 75 jaar brandweer in Vreeland. 
De redactie is in de afgelopen maanden van samenstelling veranderd. 
Drie leden hebben afscheid van ons genomen, nl. Fenna Brouwer, 
Hedwig de Groot en Stanny Verster. Ook op deze plaats danken wij hen 
voor hun inzet om de Vechtkroniek telkens weer tot een interessante 
publikatie te maken. Binnenkort mogen wij als nieuw lid van de redactie 
welkom heten Jaap Berghoef, opvolger van Fenna Brouwer als streek
archivaris. Wij zijn blij met zijn bereidheid om mee te werken aan de 
Vechtkroniek. Graag zouden wij de redactie nog wat verder uitbreiden 
met enkele mensen uit Nigtevecht. Over Nigtevecht zou veel meer 
geschreven moeten worden en daarvoor zoeken wij nieuwe redactie
leden. Wie belangstelling heeft kan contact met ons opnemen. 

Wij wensen u veel leesplezier toe met dit nieuwe gevarieerde nummer 
van de Vechtkroniek. 

Namens de redactie, 
Kees de Kruijter 
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Admiraal Willem van Braam 3 
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Pupillenschool in Nieuwersluis 18 

Kerkklokken in Loenen 21 
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EEN ADMIRAAL IN LOENEN 

Willem van Braam 

Loenen heeft in de loop der eeuwen een aan
tal belangrijke en kleurrijke inwoners geteld, 
waarover veel te vertellen is. Zo schonken wij 
in de Vechtkroniek al aandacht aan o.a. burge
meesters Van de Velde en Backer, sierkunste
naar CA. Lion Cachet en dominee Barkey 
Wolff. Een wellicht minder bekende figuur 
was Willem van Braam, schout bij nacht bij de 
Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) in 
de 18e eeuw (afb. 1). Het huis waarin hij 
woonde is des te bekender, namelijk 'Kerk-
Zigt' aan het Kerkplein te Loenen (afb. 2). 
Stetker nog, hoogst waarschijnlijk is het Van 
Braam geweest die deze naam aan het huis 
gegeven heeft. Willem Mooij heeft archiefon
derzoek verricht naar het leven van deze stoere 
zeevaarder, waarvan hier een neerslag volgt. 

Vroege carrière bij de marine 

Willem van Braam was de enige levende zoon 
uit het eerste huwelijk van Ftans Thomas 
van Braam (1700-1791) met Maria Helena 
van Rijssel. 

Hij werd geboren op 19 oktober 1732 te 
Werkhoven en aldaar gedoopt op 16 novem
ber 1732. Het moet een stoere jongen zijn 
geweest, want al op 12 jarige leeftijd, in 1745, 
wetd hij als adelborst tot de Admiraliteit van 
Amsterdam toegelaten. Dat lijkt voot ons wel 
erg jong, maar in die tijd was dit normaal: 
kandidaten dienden de leeftijd van 13 jaar nog 
niet te hebben bereikt om te worden toegela
ten ! Willem werd op het fregat 'RAAF' 
geplaatst onder bevel van kapitein Ditk Wolter 
van Nimwegen. Gelukkig voot het ventje ken
de hij deze man, want het was zijn oom, broer 
van zijn stiefmoeder (zou deze familieband 
wellicht ook de teden van zijn toelating zijn 
geweest ?). Hij wetd bevorderd tot luitenant in 
1748, toen nog maat 16 jaar oud. Geen pube
raal schoolleven voor Willem, nee, verre reizen 
maakte hij: allereerst een reis naar het Middel-
landse-Zeegebied, daatna twee teizen naar 
West-Indië. In 1752 vroeg en verkreeg hij toe-
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Willem van Braam, gekleed in het tenue van een schout bij nacht, rond 1790. Op de 

achtergrond is de 'Tiet Hein afgebeeld, het schip waarover hij het commando voerde tijdens de 

Släg bij de Doggersbank in 1781. Van Braam draagt de zgn Doggersbanksabel, die hem door 

stadhouder WillemVter onderscheiding van bewezen diensten tijdens genoemde Slag werd 

aangeboden. De kopergravure is gemaakt door M. de Salieth, naar een tekening van I. Graco. 

Collectie Marinemuseum te Den Helder. 
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stemming om een reis naar Oost-Indië te 
maken; vervolgens trad hij als luitenant in 
dienst van de VOC. 

Hij bleef drie jaar in Oost-Indië, maar keerde 
toen terug naar Holland, omdat de Admirali
teit hem opnieuw nodig had. Ditmaal voor 
dienst in het Middellandse-Zeegebied vanwe
ge de oorlog met Algerije. In 1754 werd hij 
bevorderd tot commandeur, vervulde een mis
sie naar West-Indië en konvooieerde de han-
delsschepen van de VOC die uit Nederlands 
Oost-Indië terugkeerden. In 1761 kreeg hij 
opnieuw toestemming van de Admiraliteit om 
voor een periode van 6 jaar in dienst van de 
VOC te treden, met behoud van zijn rang. 
Willem werd toen commandeur van het schip 
'OUDERCARSPEL' voor een reis naar Bata
via (Jakarta, Java). Intussen had de Admirali
teit hem bevorderd tot extra-ordinaris kapi
tein. In 1763 voerde hij het bevel over de 
handelsvloot die terugkeerde uit Batavia, die 
in juni op de rede van het eiland Texel aan
kwam. Zijn verdiensten bleven bij de V O C 
niet onopgemerkt, want nadat hij verslag had 
uitgebracht aan de Heren van de Compagnie, 
werden hem een gouden medaille en ketting 
ter waarde van vierhonderd gulden ten 
geschenke gedaan. Later dat jaar kreeg hij een 
veel groter geschenk: de hand van zijn vrouw. 
Op 27 november trad hij te Amsterdam in het 

huwelijk met Suzanna Agneta Binkes, dochter 
van de Schout bij Nacht Jan Binkes. Uit dit 
huwelijk zouden 3 kinderen geboren worden, 
een zoon en twee dochters.Willem bleef in 
dienst van de V O C en maakte tot 1770 reizen 
naar Batavia, Bantam, de kust van Malabar en 
Ceylon. In 1771 werd hij opnieuw overge
plaatst naar de Admiraliteit en werd hij op 
missies naar West-Indië en het Middellandse-
Zeegebied gezonden. In 1778 werd hij bevor
derd tot ordinaris kapitein. 

Slag bij de Doggersbank 
In 1780 werd Willem commandeur van het 
schip 'PIET HEIN' , een oorlogsschip met 54 
kanonnen. Op 20 december van dat jaar brak 
de vierde zee-oorlog uit tussen Engeland en de 
Nederlandse Republiek en op 5 augustus 1781 
moest een Nederlands eskader onder bevel van 
Zoutman, waar de 'PIET HEIN ' deel van uit
maakte, het hoofd bieden aan een Engelse for
matie bij de Doggersbank in de Noordzee. Een 
hevig gevecht volgde waaruit de Engelsen zich 
als eersten terugtrokken (afb. 3). De slag werd 
daarom door de Nederlanders als een overwin
ning beschouwd en het is waar dat zij dapper 
vochten en stand hielden, alhoewel de Engelse 
vloot groter was en beter toegerust. De directe 
tegenstander van Van Braam was kapitein 
McCartney met zijn driedekker 'PRINCESS 

Rechts is Kerk-Zigt te zien, 

omstreeks 1900 (let op de 

versiering boven de dakgoot!). 

Deze voorgevel dateert uit 

1886. De toenmalige 

bewoner, Jacob Planten, beeft 

opdracht gegeven tot 

vernieuwing van de gevel. 

Ten tijde van Willem van 

Braam bad het pand dus een 

ander aanzicht.. 

ColLW.Mooij. 
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Een episode uit de Slag bij de 

Doggenbank, 5 augustus 

1781, gelitbografeerd door 

PJ. Schotel. 

Coll.: Marinemuseum, 

Den Helder 

AMSLIA', met 96 kanonnen. Beide schepen 
raakten zwaar beschadigd en tijdens deze actie 
liet kapitein McCartney het leven. De 'PIET 
HEIN' werd verschillende keren onder de 
waterlijn geraakt, maar Willem slaagde erin 
zijn schip drijvende te houden en bracht haar 
veilig terug naar de rede van Texel. Negen 
bemanningsleden werden gedood en 58 raak
ten gewond tijdens de 8-uur durende zeeslag. 
Eskader-commandant Zoutman werd bevor
derd tot vice-admiraal door Willem V, Prins 
van Oranje. De kapiteins Willem van Braam, 
Dedel, van Kinsbergen en Rietveld werden 
bevorderd tot de rang schout bij nacht; aan 
kapitein Baron Bentinck, die tijdens deze actie 
werd gedood, werd deze rang postuum ver
leend. Daarnaast ontving Zoutman een gou
den ketting en de overige kapiteins ontvingen 
een gouden medaille, bevestigd aan een lintje, 
ter waarde van 1.300 gulden. Prins Willem 
reikte persoonlijk de onderscheidingen uit aan 
de bevelvoerders tijdens een ontvangst aan het 
hof op 23 augustus 1781(afb. 4). 

Carrière crisis 
Op 1 september 1781 voerde Willem het bevel 
over een eskader van acht schepen. Een jaar 
later, op 15 september 1782, kreeg hij bevel 
uit te varen om een vloot handelsschepen te 

konvooieren tijdens het eerste deel van hun 
reis, totdat de bescherming van het konvooi 
kon worden overgenomen door de Franse en 
Spaanse vloot. Echter, vier dagen westenwind 
weerhielden hem ervan Brest te bereiken en hij 
besloot terug te keren om zo de confrontatie 
met de superieure Engelse strijdkrachten te 
vermijden. Dit werd door enkelen als hoogver
raad opgenomen en een diepgaand verhoor 
volgde. Uiteindelijk kwam men tot de conclu
sie dat het besluit van Willem van Braam vol
komen terecht was geweest en de affaire bleek 
geen belemmering te vormen voor zijn verdere 
carrière. In 1789 bevorderde de Prins van 
Oranje hem tot vice-admiraal en een paar jaar 
later, in 1793, werd hij benoemd tot luitenant-
admiraal. 

'Langsaam verval van levenskragten' 
In 1795 werd Nederland bezet door de Fran
sen. De Nederlandse verdediging werd door het 
Franse leger onder de voet gelopen en de Prins 
van Oranje vluchtte naar Engeland. De zoge
noemde Patriotten, de tegenstanders van de 
Prins, riepen vervolgens de Bataafsche Repu
bliek uit. De Republiek sloot een alliantie met 
Frankrijk. Ale marineofficieren die de eed van 
trouw aan de Prins hadden afgelegd, werden 
verzocht die te herroepen en trouw te beloven 
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waar hij ging wonen in het pand dat nu Dorps
straat 62 is. Zeer waarschijnlijk is hij het die het 
huis 'Kerk-Zigt' is gaan noemen. 
In januari van het jaar 1807 stichtte Koning 
Lodewijk Napoleon, die van 1806 tot 1810 
over het Koninkrijk Holland (de opvolger van 
de Bataafsche Republiek) regeerde, een nieuwe 
orde: De Koninklijke Orde der Unie genaamd. 
Willem van Braam werd tot Ridder van deze 
Orde benoemd en werd uitgenodigd voor de 
ceremonie op 16 februari 1807. Helaas was hij 
ernstig ziek en niet in staat hieraan gevolg te 
geven. Een paar dagen later, op 21 februari 
1807 is Willem van Braam aan 'een langsaam 
verval van levenskragten' in zijn huis 'Kerk-
Zigt' te Loenen overleden. 

Nalatenschap 
Het testament van Willem werd op 22 novem
ber 1804 opgemaakt ten overstaan van de nota
ris Mr.Cornelis Willem Decker te Amsterdam. 
Zijn executeurs-testamentair waren: 
zijn neef Isaac Cornells van Helsdingen (zoon 
van zijn zuster Arnolda Jenetta en Isaac Corne-
lis van Helsdingen senior, eertijds samen met 

f l Willem's vader Koopman te Amsterdam), Gillis 

van der Voort en Joris Sanderson Bzn. Dir drie
tal was ook voogd over de kinderen.Aan van 
Helsdingen junior vermaakte Willem zijn 'gro
te gouden medaille'.Dit betreft waarschijnlijk 
de medaille waarmee Willem werd onderschei
den door de Prins van Oranje na de zeeslag bij 
de Doggersbank in 1781. 

Voorts vermaakte hij aan hem de overige gou
den en zilveren medailles, de (ere)sabel en 

Huldiging van Van Braam aan de leiders van de Bataafsche Republiek. Zij andere herinneringstekens en onderscheidingen 
door Willem Vvoor bewezen die dit weigerden, werden ontslagen. Willem die aan hem waren verleend, alles vanwege de 

diensten tijdens de Slag bij de van Braam ontliep deze keuze en ging met pen- vele bewezen diensten en de lasten die zijn neef 
Doggersbank. sioen. Hij ging in Amersfoort wonen waar al vanwege hem had ondergaan. 2) Verder liet 

Coll. W. Mooij. spoedig zijn vrouw overleed. In 1800 trof hem Willem aan zijn drie minderjarige kleindoch-
wederom een groot verdriet: zijn oudste doch- ters, al zijn gouden en zilveren sieraden en 
ter Magrieta Maria overleed. Drie jaar later andere voorwerpen na. 3) 

overleden tot overmaat van ramp zijn jongste Ten slotte werd de helft van zijn resterende 
dochter, Alida Johanna en zijn zoon, Frans bezit vermaakt aan de vijf minderjarige kinde-
Thomas. Laarstgenoemde -vernoemd naar zijn ren van zijn dochter Margrieta Maria Kolff, 
grootvader- was luitenant ter zee. Hij stierf op geboren van Braam, de andere helft aan de drie 
20 augustus 1803 in Suriname, ongehuwd en minderjarige zonen van zijn dochter Alida 
zonder wettige nakomelingen. De naam Van Steffens, geboren van Braam. 
Braam verdween derhalve uit de familiestam- De executeurs testamentair waren echter de 
boom van Willem. 1 ) In dit 'annus horribilis' mening toegedaan dat alles wat de kinderen erf-
verhuisde Willem van Braam naar Loenen, den, niets opbracht en alleen kosten met zich 
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meebracht. Zij wi lden dan ook alles verkopen, 

en m e t de opbrengst Nationale Schuldbrieven 

kopen . M e t de rente-opbrengst hiervan kon 

dan de opvoeding en scholing van de kinderen 

bekostigd worden . Deze acrie had enkele voe

ten (lees: vergaderingen) in de aarde, voordar zij 

uitgevoerd kon worden . Allereerst werd op 24 

maar t 1807 een verzoek ingediend bij het 

'gemeentebestuur ' van Loenen-Kroonenburg 

o m een acte van renuntiat ie , keuze en approba

tie (goedkeuring) te verlenen. Ruim een m a a n d 

later werd het verzoek ingediend o m alles te 

verkopen; d e sieraden "diamanten en goude 

ringen, zakhorloges en alle 'kleinoden' waarin 

begrepen de paarlen, d iamanten en alle pre to-

sia's (kostbaarheden), goud en zilver, tot lig-

haamlijke p r o n k of cieraad dienstig" waren een 

renreloos kapitaal. Indien deze sieraden ver

kocht zouden worden , kon de renre van de 

opbrengst besteed worden aan opvoeding en 

scholing van de onmond ige kleinkinderen van 

de erflarer. H e t verzoek o m alles te mogen ver

kopen eindigde dan ook met de vraag de juwe

len in publieke veiling re mogen verkopen. H e r 

'gemeentebestuur ' s temde hiermee in. 

'Een huis, erve en grond, genaamd Kerk-Zigt' 

Twee jaar later k o m e n de execureurs tes tamen

tair me t het verzoek o m toes temming tot ver

k o o p van het huis Kerk-Zigt: 

' D a t zij Requestranten hebben bevonden onder 

den Boedel en nalatenschap te behooren, Een 

Huis , Erve en grond, genaamd Kerk-Zigt , 

sraande en gelegen in de D o r p e van Kroonen-

burg en Loenen , door wijlen Wil lem van 

Braam zelve bewoond . Da t de Request ranten 

zig verpligt v indende het belang hunne r pupil

len te behartigen en mitsdien het meeste voor

deel te berekenen, in overweging hebben geno

m e n , dat aan hetzelve Perceel van tijd tot tijd 

veele reparatien zouden te doen zijn, waatdoor 

indien al op voordeelige condit ien mogte zijn 

verhuurd geworden, egter daarvan jaar door 

jaar weinig interest ten behoeve van de geinte-

resseerdens zoude k u n n e n provenieeren, en 

daa rom tot he t besluit zijn gekomen, o m onder 

approbatie (=goedkeuring) van dit Bestuur het

zelve te verkoopen en de daar van opgebragte 

penningen te emploijeeren (=gebruiken) tot 

aankoop van Effecten ten laste van dit Koning

rijk". O p 2 mei 1809 brachten zij het huis in 

Kostbaarheden uit de nalatenschap van 

Wi l l em van Braam 

1 paar oorboucles of knoppen met diamanten 
1 paar oorsieraden met hunne knopjes 
geëntoureerd met diamanten 
1 paar dito van rondsom geintoureerd met 
diamanten 
1 haarspeld met diamanten 
1 bootje met diamanten 
Een ring mer diamanten 
Een dito met dito 
Een dito mer dito 
Een ring met een paarsche steen, geëntou
reerd met diamanten 
Een ring met een paarsche steen op haar gezet 
Een ketting met 40 stuks granaaten 
Een goud zakhorologie 
Een dito (fransch goud) repetitie horologie 
Een geëmailleerd zakhorologie 
Een goude horologie haak met deszelfs goude 
cachetbeugeltje 
Een goude mans horologie kerting, sleutel en 
cachet 
Een goude mans horologie 
Een goud knipbeugeltje 
Een goude medaillon 
Een paar goud draadwerk bracelet schuitjes 
Een gouden rotting knop 
Een paar goude oorbelletjes 
Een zilver doosje met twee paarl d'amoure 
plaatjes 
Een zilver kurketrekker 
Vijf paar zilvere schoengespen en 2 paar 
kniegespen en broekgesp 
Een zilvere broek en strop gesp 
Een passieboekje met zilvere knipjes 
Een zilvere gemonteerde bril met zijn 
foudraal 
Twee zilvere cachetten en 1 paar vergulde 
mouwknopjes 
Een zilvere potloodspen, vingerhoed, rijgpen 
en 3 breijpennen 
Een porceleine snuifdoos met zilver gemon
teerd 
Een tabaksdoos met zilver gemonteerd 
Een porceleine snuifdoos met vergulde rand 
Een dito dito met dito 
Een garnituur vergulde mans schoen en 
kniegespen 
Een paar schoengespen met steentjes bezet 
Een paar glaze oorhangers 
Een doosje waarin een staale centuurgespe 
Twee stuks paarl d'amoure waaijers met 
geschilderde bladen 
Een steene cachet met goud gemonteerd 
Een zilveren degen 
Een koperen dito 
Een rotting met een vergulde knop 
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De achterzijde van Kerk-Zigt 

aan het begin van de 

20ste eeuw. 

Coll. :W Mooij. 

toem«n a, d. V-drï 

; 

kon niet vermoeden dat het huis dat hij voor 
3000 gulden had gekocht, ongeveer 200 jaar 
later voor meer dan het duizendvoudige (ruim 
drie miljoen gulden) zou worden verkocht! 

Willem Mooij 

Juliette Jonker-Duynstee 

: : : , ;:; ;:: 

N O T E N : 

veiling. Er werd ingezet op ƒ 2.500,- maar toen 
het eindbedrag niet veel hoger kwam, mijnden 
de heren zelf het huis af op 
ƒ 2.900,- . Buiten de veiling om werd toen een 
koper gevonden, Benedictus Wip ff, 'Medicinae 
Doctor' te Oud Over, "onder stipulatie om 
daarvan bij het doen van het transport te 
betaalen Twee Duizend Guldens en de restée-
rende Een Duizend Guldens te vestigen op het 
voorschreven Huis, om daarvan inmiddels 5 
pret. in het jaar intressen te voldoen tot de 
dadelijke aflossinge, welke geheel met of bin
nen de twee jaaren na dato van het doene trans
port zal moeten geschieden". Het 'gemeentebe
stuur' ging ook met deze verkoop accoord, mits 
"dezelve kooppenningen ten behoeve der min
derjarigen worden aangelegd tot aankoop van 
Effecten ten laste van dit Koningrijk". Wipff, 
die daarvoor 'onder de bijgelegene Geregten 
van Oud Over en Loosdregt' woonde, betrok 
Kerk-Zigt in mei 1809. Dertig jaar zou hij hier 
blijven wonen, tot zijn overlijden in 1839. Hij 

1) De dochters van Van Braam hadden wel kinderen, maar 

die droegen de naam van hun vaders: Margrieta Maria 

was getrouwd met Hendrik Kolff, een zeekapitein. Het 

echtpaar had vijf kinderen, drie dochters en twee zonen. 

De jongste dochter, AÜda Johanna, trouwde met Jacob 

Steffens, een artillerie-kapitein. Samen kregen zij drie 

zonen. 

2) Willem van Braam's (ere)sabel en koppelplaat bevinden 

zich in het Marinemuseum te Den Helder. 

3) Lijst der gepraelegateerde Diamanten, Goudene Ringen, 

Zakhorologien etc. uit den inventaris des Boedels 

geformeerd van wijlen zijne Excellentie den Heer 

Lieutenant Admiraal Willem van Braam, ten faveuren 

zijner kleindogters Johanna Lambarta Gualtera Kolff, 

Susanna Alida Kolff en Maria Constantia Kolff. 

4) Benedictus Wipff was een zoon van Jan Casparus Wipff 

en Barbe Tischer, geboren op 25 februari 1760 te 

Schaffhausen en overleden op 2 juli 1839 te Loenen. Hij 

trouwde met Jeanne Esther Plumettaz waarmee hij 5 

kinderen kreeg. Wipff promoveerde in de Medische 

Faculteit op 11 augustus 1787, bij de Universiteit van 

Franeker. In 1835 is hij eerste assessor van de gemeente 

Loenen, gecommiteerd tot waarneming van den 

Burgerlijke Stand. O p 6 JLilil839 werd Wipff begraven 

op de algemene begraafplaats te Loenen. Zijn vrouw is in 

hetzelfde graf begraven op 8 december 1847. 

BRONNEN: 

Archief gemeente Loenen, gerecht Loenen-Kronenburg 

(Hollands), 1595-1811, inv. nr. 5-

J.P.W.A. van Braam Houckgeest, Genealogy and History of 

the families van Braam and van Braam Houckgeest, Den 

Haag 1997 

Instituut voor Maritieme Histotie te Den Haag, Collectie 

petsonendocumentatie 

L.L.M.Eekhout, Het Admiralenboek. De vlagofficieren van 

de Nederlandse marine 1382-1991, Amsterdam 1992 

Archief Marine Museum, Den Helder 

Met dank aan drs A.j. van Peet van het Instituut voor 

Maritieme historie en drs L.M.A. Homburg van het 

Marinemuseum te Den Helder voor hun medewerking. 
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Katoendrukker in Vreeland 

Het drukken van textiel was in ons land reeds 
bekend vóór de invoer van geschilderde en 
gedrukte katoen door de Verenigde Oostindi-
sche Compagnie (VOC). Lange tijd voerde ons 
land de bedrukte en geschilderde kleden in, 
onder meer uit India. In Europa werd de sits 
(beschilderd of bedrukt katoen) vanaf ongeveer 
1675 nagebootst, vooral uit economische 
noodzaak, om een dam op te werpen tegen de 
Indiase katoentjes. Ook in ons land ontstond 
omstreeks 1675 deze nieuwe 'bedrijfstak', 
namelijk het bedrukken van katoen (niet het 
beschilderen daarvan zoals gebeurde bij de fijne 
kwaliteiten Indiase sitsen). De kennis van het 
blokdrukken met beitsverven verbreidde zich 
snel in ons land en in Europa. De beroemde 
Augsburgse katoendrukker Jeremias Neuhofer 
zou de kunst hebben geleerd door middel van 
industriële spionage in Nederland. In 1689 
opende hij de eerste katoendrukkerij in Duits
land. Patenten en geheimhoudingsplicht kon
den dit niet verhinderen. 

De Nederlandse katoendrukkerijen maakten 
vanaf de opkomst in de tweede helft van de 17e 
eeuw tot circa 1750 een grote bloei door. 
Amsterdam was het centrum van deze handin-
dustrie. Aan de rand van de stad ontstonden de 
katoendrukkerijen, omdat men velden nodig 
had om de katoen te bleken en omdat daar 
goed bedrijfswater beschikbaar was. Na circa 
1780 raakte Nederland in toenemende mate in 
de greep van het economisch verval. De achter
uitgang van de katoendtuk was vooral te wijten 
aan de buitenlandse concurrentie. De periode 
tussen 1785 en 1814 was de tijd van de ineen
storting van veel katoendrukkerijen, die toen 
als nevenproduct ook behangselpapier vervaar
digden. Vrijwel alle katoendrukkerijen in ons 
land waren tegen het einde van de Franse Tijd 
te gronde gegaan. Men deed er ook weinig aan 
om de situatie te verbeteren. De lonen bleven 
hoog in vergelijking met het buitenland en de 
kwaliteit van het drukken nam af. Na 1840 

vond een herleving van deze sector plaats, maar 
niet meer in Amsterdam en omgeving. De acti
viteiten hadden zich verplaatst naar Leiden en 
Haarlem en wat later naar Twente en Noord-
Brabant. 

Omstreeks 1750 breidde de katoendruk zich zo 
uit dat ook langs de rivieren Amstel en Vecht 
katoendrukkerijen werden gevestigd. In Nigte-
vecht werd drukkerij 'Vredebest' gesticht en in 
Vreeland werden twee bedrijven gevestigd. In 
1777 een bedrijf onder de naam Schenkhuij-
sen, gelegen aan de Voorstraat en in 1761 een 
bedrijf gesticht door Herman Richard Sprenc-
kelmann (ovl. 1775) en consorten op de buiten
plaats genaamd Vredenhorst. De eerste en 
belangrijkste Vreelandse katoendrukkerij in onze 
omgeving werd dus in 1761 opgericht. In 1769 
verkocht Sprenkelmann de fabriek aan Pieter 
van Dokkum en Compagnons. De officiële ver
koopacte vermeldt dat hij het volgende ver
kocht: "zekere huijsinge, Erve Grond en bepo-
tinge genaamd Vreedenhorst, staande en gelegen 

Gelyk g_v hier 't Catoen ziet drukken, 
Zo druk de Bloemen van de Deugd 

In uw Gemoed, 't zal u gelukken,, 
Dai elk 'er u om eert, ó Jeugd{ 

Een Nederlandse katoen

drukker aan het werk; rechts 

roert een hulpje de verfstof. 

Detail van een centsprent, 

eind 18e eeuw. 

Coll.: Nederlands 

Openluchtmuseum te 

Arnhem. 
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Het inschilderen van 

sommige kleuren op bedrukte 

katoen; dit geschiedde veelal 

door vrouwen. Detail van een 

centsprent, eind 18e eeuw. 

Coll.: Nederlands 

Openluchtmuseum te 

Arnhem. 

alhier ter Steede, alwaar jegenswoordig de fabrik 
van Citze dmkkerije (katoendrukkerij werd ook 
wel sitsdrukkerij genoemd) op gedaan word." 
Tien jaar later, in 1779, werd Hendrik Felder
hoff directeur van de Vreelandse katoendrukke
rij. De eigenaar Pierer van Dokkum overleed in 
1782. Het bedrijf, dat de naam P. van Dokkum 
en Comp, bleef dragen, werd toen overgenomen 
door Willem Hooghart en onder diens leiding 
voortgezet. De heer A.A. Felderhoff is in 1802 
voorzitter van de commissarissen van het bedrijf. 
Wegens de slechte financiële positie volgde in 
1811 liquidatie van het bedrijf en daardoor 
beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. 

In dit artikel gaat het om de aanstelling van een 
katoendrukker op de fabriek Vredenhorst. Op 4 
maart 1781 werd daar namelijk een nieuwe 
werknemer, Reinier van der Doosen, aangesteld 
als jongste drukker. In de bloeirijd (1806) had 
dir bedrijf 15 werknemers in dienst. De aanstel
ling van Reinier van der Doosen werd schrifte
lijk vastgelegd in het bijzijn van twee werkne
mers, die er al lang werkzaam waren: Evert 
Heman (een zwager van Sprenkelmann, die er al 
twintig jaar werkte) en Dirk Rademaker (die er 
al vijftien jaar werkte). Daarin werd ook een 
taakomschrijving opgenomen. Zo moest onder 
andere een belangrijk punt worden vastgelegd, 
namelijk absolute geheimhouding over de werk
methode. De overeenkomst werd sreeds weer 

Z .o fchüdert men inet vele kleuren 
'i Catocn, en zet" het Blocmwerk af 

Met "erven, die men fraai moet keuren, 
Na^r 't voorbeeld dat de Drukker gaf.' 

verlengd. Bij her aantreden van een nieuwe eige
naar werden de contracten met de werknemers 
vernieuwd. Bij de komst van de heer Felderhoff 
als commissaris in 1802 moest ook de aanstel
ling van Reinier van der Doosen opnieuw wor
den verlengd met een nieuw contract. Deze han
deling vond plaats op 19 november 1802 ten 
huize van Willem Hooghart te Vreeland ten 
oversraan van de schout G. Horst en de schepe
nen Jan Hendrik Bouten en Arie Barneveld van 
her dorpsgerecht, nadat de heer A.A. Felderhoff 
in naam van de heren commissarissen van de 
fabriek onder de naam R van Dokkum en 
Comp, hiervoor op 16 november 1802 toestem
ming had gegeven. 

De nieuwe overeenkomst voor verlenging van 
de aanstelling van katoendrukker Reinier van 
der Doosen van 1802 laat zien wat het werk in 
de katoendrukkerij te Vreeland inhield. Het 
bedrijf wordr omschreven als "de koopere en 
houte plaat Chitze drukkerij te Vreeland". Wil
lem Hooghart nam Reinier van der Doosen aan 
voor de tijd van vier achtereenvolgende weken 
of zoveel langer als het hem goeddunkt tegen 
een loon van zeven gulden per week. De 
arbeidsvoorwaarden werden nauwkeurig 
omschreven. De werktijden gedurende zes 
werkdagen - geldend voor de periode van juni 
tot en met oktobet - waren van 's ochtends 5 
uur tot 's avonds 7 uur met de volgende rust
pauzes: 

's ochtends 3 kwartier om te ontbijten, 's mid
dags ander half uur om het middagmaal te 
gebruiken en een half uur om thee te drinken. 
Voor de periode van november tot en met mei, 
waarin hij niet meer dan zes gulden loon 
zou genieten, golden aangepaste werktijden, 
namelijk vanaf het aanbreken van de dag tot 
's avonds zolang het licht is ("er gesien kan 
worden"). Tijdens deze kortere werkdagen ver
vielen de drie kwartier ontbijtpauze en het half 
uur theepauze 's middags. 

Voorts werd in de overeenkomst bedongen dat 
de werknemer aan niemand enige geheimen 
van deze fabriek zal openbaren, ook niet als hij 
daar nier meer werkzaam zal zijn. De werkwijze 
en fabricagemethode dient hij geheim te hou
den. Hij mag niet bij een andere katoendrukke
rij in dienst treden, ook niet als hij daar meer 
loon kan verdienen. Reinier van der Doosen 
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mag zich niet bemoeien met de leiding van het 
werk ("het teveel of wijn ig drukken van stuk
ken"), ook niet als hem ander werk wordt opge
dragen. Hij zal alles aan Willem Hooghart 
moeten overlaten en de baas in alles moeten 
gehoorzamen. 

Na voorlezing van de overeenkomst verklaarde 
Reinier van der Doosen, dat de voorwaarden 
volgens afspraak waren vastgelegd. Hij beloofde 
hiernaar te zullen handelen. Bij niet nakomen 
van de voorwaarden zou hij een bedrag van 200 
gulden aan de Diaconie-armen van Vreeland 
moeten betalen. In verband met de bepaling 
over geheimhouding en over niet te zullen wer
ken bij een soortgelijke fabriek moet hij een eed 
afleggen "zeggende daarop onder het opsteeken 
van zijn twee voorste vingeren: Zoo helpen mij 
god almagtig." 

De overeenkomst werd op 19 november 1802 
ten huize van Willem Hooghart getekend door 
hem, Reinier van der Doosen en schout en 
schepenen van Vreeland. 

Uit deze overeenkomst blijkt wel, dat de 
arbeidsomstandigheden in achttiende eeuw 
aanzienlijk verschilden met die van de huidige 
tijd. 

Jan Boerstra 
Kees de Kruijter 

BRONNEN: 

Ebeltje Hartkamp-Jonxis (red.), SITS, Oost-West relaties in 

texriel, Zwolle 1 987. 

Het Utrechrs Archief, Archieven Dorpsgerechren, nr. 2108, 

folio 48. 

Een pagina met ontwerptekeningen voor bedrukte katoen 

van katoendrukkerij Overtooms Welvaren bij Amsterdam, 

eind 18e eeuw. Coll.: Koninklijk Oudheidkundig 

Genootschap te Amsterdam. 

Fragmenten uit archiefstukken 
Veldwachter 
De heer Lantinga betuigd zijne ontevredenheid 
over de uitoefening der politiedienst in het 
dorp, door den Veldwachter. 
Zelden is deze in het dorp om toezicht te 
houden. Het dotp wordt overstelpt door bede
laars, er wordt harder gereden dan is toegestaan 
bij de politieverordening, in éen woord, er 
wordt nergens op gelet. En wanneer men 
vraagt waar of de Veldwachter is krijgt men ten 
antwoord, dat deze op verkoophuizen aan het 

nommeren is, iets geheel buiten zijn betrek
king. 
Spreker vraagt of de Voorzitter den Notaris in 
deze gemeente, wil verzoeken om den Veld
wachter niet meer voor dergerlijke dingen te 
gebruiken en hem onder het oog te brengen 
dat betere waarneming zijner betrekking 
verlangd wordt. 

De Voorzitter antwoordt hierop dat hij den 
Veldwachter ernstig een en ander onder het 
oog zal brengen. 
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Huisvuilophaaldienst in vroeger tijd 

Wekelijks rijden de vuilniswagens door onze 
gemeente om de grijze en bruine containers vol 
met door ons zo zorgvuldig gesorteerd afval re 
legen. Voor ons een normale zaak, zelfs één van 
de voorwaarden voor een goedlopende samen
leving. Dat deze situatie niet altijd zo is 
geweest, is duidelijk. Tot halverwege de acht
tiende eeuw werd het huisvuil helemaal niet 
opgehaald. In het dorp Loenen (toen bestaande 
uit twee gedeelten, namelijk het Hollandse en 
het Utrechtse of Stichtse deel) stortte men het 
afval - net als in de resr van ons land - op de 
weg of in de sloot voor de deur of- in het geval 
van Loenen - soms zelfs in de Vecht. Het 
spreekt voor zich dat deze situatie tot de meest 
vreselijke omstandigheden leidde, waarin 
stank, ongedierte en ziekten gedijden. Op een 
gegeven moment liep ook in Loenen de situatie 
zo uit de hand, dat er iets moest gebeuren. Op 
bestuurlijk niveau kwamen er in 1754 bespre
kingen op gang om tot een georganiseerde 
vuilophaaldienst te komen. Dat was om precies 
te zijn op 13 juni 1754, toen de heten Joris 
Sanderson, burgemeesrer, Adriaan van Vianen 
en Matthias Okhuijsen, schepenen van Loenen 
en Nieuwersluis ten gerechte verschenen, "te 
kennen gevende dat den WelEdele Gestrenge 

Heer Mr. IJsbrant Kieft Balde 1), Heere van 
Croonenburgh Hollands en Stigts Loenen etc. 
etc. op gisteren in het Regthuijs van Loenen en 
Nieuwersluijs was geweest en aldaar aan 
Schout en Geregte had voorgesreld (...), dat het 
dienstig was (tot voorcooming van onheijlen 
en verder ongerief) dat er middelen wierden 
beraamd om de asch en ander vuijligheeden 
door een bequaam persoon dagelijks van de 
huijzen der Ingeseetenen deeses Dorp af re 
halen". In het verslag van deze vergadering 
wordt het vuilprobleem helder geschetst. Op 
diverse ongeschikte plaatsen in het hele dorp 
worden as en ander vuilnis gestort, hetgeen 
niet alleen veel ongerief tot gevolg heeft, maar 
ook tot gevaar van de inwoners strekr. Dikwijls 
was her al voorgekomen dat hete as met gloei
ende kolen vermengd, werd uitgestort op 
plaatsen waar brandbare stoffen lagen met als 
gevolg dat hieruit diverse malen brand was 
ontstaan etc. Schout en Gerechr van Loenen en 
Nieuwersluis hebben op initiatief van IJsbrand 
Kieft Balde dit probleem nu maar eens voorge
legd aan het bestuur met de bedoeling om met 
elkaar te bespreken welke oplossing gevonden 
zou kunnen worden voor deze toenemende 
milieuvervuiling. 

In de zeventiende eeuw werd 

het huisvuil veelal op de weg 

voor de huizen gestort. 

Tekening van Gerard ter 

Borch uit 1630. 
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omstreeks 1927. 

Archief Gemeente Loenen. 

Vuilnisophaler, een nieuwe functie 
De schepenen van het gerecht antwoordden 
hierop dat zij geheel instemden met het geschet
ste vuilnisprobleem en de beschrijving van de 
daaraan verbonden gevaren. Bovendien waren 
ook zij van mening dat de "assche en ander vuij-
ligheeden" dagelijks zouden moeten worden 
opgehaald. De uitwerking van dit voorstel 
moesten zij echter verdagen naar een volgende 
vergadering, omdat Schout en Schepenen niet 
aanwezig waren en omdat er nog "eenige mid
delen dienden te werden beraamd" om zulks op 
de beste wijze op te lossen. Een week later zijn 
de heren wel voltallig aanwezig. Dan wordt 
geconstateerd dat een oplossing gezocht moet 
worden voor het gehele dorp. Daartoe moet het 
probleem tevens worden voorgelegd aan het 
bestuur van het gerecht Loenen-Kronenburg. 
Gevraagd wordt een nieuwe datum op te geven 
om "het zij op 't Raadhuijs van Croonenburg en 
Loenen of in het Regthuijs van Loenen en 
Nieuwersluijs bij den anderen te komen en als
dan met haar Ed. Agtb. te reguleeren (te rege
len) op hoedanige wijze" zulks het beste ten 
uitvoer gebracht kan worden. Drie maanden 
later valt de beslissing op dit voorstel: op 26 sep
tember 1754 worden gepubliceerd "de Condi-
tien en Voorwaarden waarna de Schouten en 
Geregten van Loenen Hollands en Stigts zullen 
aanbesteeden het ophalen der vulnis en andere 
vuijligheden voor den tijd van een geheel jaar, 
ingaande October 1754, en sullende expireeren 
ultimo September 1755". 

De voorwaarden waaronder het vuil van de 
ingezetenen wordt opgehaald, luidden - overge
zet in hedendaags Nederlands - aldus: 

1. De vuilnisophaler zal elke ochtend, met uit
zondering van de zondagen en andere ver-
bodsdagen, zelf in eigen persoon, zonder 
iemand anders daarbij in te schakelen dan 
met speciale toestemming van de schouten 
en gerechten, van 1 oktober 1754 tot 1 april 
1755 's morgens om precies acht uur en van 
1 april tot 1 oktober 1755 's morgens om 
precies 7 uur moeten beginnen vanaf het 
bruggetje van kasteel Kronenburg en zo ver
volgens van huis tot huis moeten "schellen of 
kloppen aan de huijsen waar schellen of 
kloppers zijn" en anders tenminste voor 
iedere deur met een ratelslag alle bewoners 
van dit dorp, in de straten en stegen, aan 
het plein en achter de dijk tot aan het 
Moleneind, nergens uitgezonderd, moeten 
waarschuwen en daarbij verzoeken om hun 
vuilnis etc. in een of meer geschikte "instru
menten" (bijv. emmers) aan hem over te dra
gen. De emmers moeten worden leeggestort 
in het speciaal daarvoor gemaakte karretje, 
dat hij steeds zal moeten afsluiten om het 
stuiven van het afval zo veel mogelijk te 
voorkomen. 

2. Telkens als het karretje volgeladen is za! de 
vuilnisophaler het naar het Marktveld (ter
rein achter de Spinnerie: zie tekening op 
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Kwitantie van de Logement

en stalhouderij, anno 1877 

(eigenaar H. Roos, thans 

pand Rijksstraatweg 106 en 

106a). 

ColLWMooij. 

pagina 13) moeten brengen en het vuil daar 
uitstorten in de daarvoor speciaal gegraven 
vuilniskuil en "zulks gedaan hebbende ten 
eersten weder moeten gaan ter plaatse daar 
hij het laatst gebleven is en zijn werk in het 
ophalen en wegbrengen der vulnis telkens 
zonder eenige tusschenposinge moeten ver
vorderen en geheel afdoen". 

3. De vuilnisophaler zal zijn werk "met alle 
beleeftheijd en bescheijdenheijd jegens de 
ingezetenen moeten verrigren zonder dezelve 
in het minste eenigsints kwalijk te bejeege-
nen". 

4. De vuilnisophaler is gehouden om de vuilnis 
etc. in de gemaakte kuil behoorlijk te ver
spreiden en te zorgen dat er rondom de kuil 
geen andere rommel wordt gevonden. 

5. De vuilnisophaler is ook verplicht om de vuil
nis etc. die de ingezetenen op straat bij een 
ander voor het huis heeft geveegd alle dagen 
op te scheppen en meteen mee te nemen. 

6. De vuilnisophaler zal tenminste eenmaal per 

week en wel op de zaterdagen de goot langs 

H . 'R o o s . 

de straten in het dorp terdege moeten 
schoonmaken. 

7. De vuilnisophaler is gehouden het karretje 
zelf te smeren en de benodigde smeer daartoe 
aan te schaffen. 

De vuilnisophaler zal voor de uitoefening van 
zijn taken de volgende gereedschappen ontvan
gen: "een schuijfkatretje, een ratel, een hennip-
zeel, een beslage schop en een beesem". Hij zal 
deze voorwerpen op eigen kosten een geheel 
jaar moeten ondethouden. 
Als de vuilnisophalet bovenvermelde bepalin
gen niet nakomt zal hij een boete krijgen: bij de 
bepalingen 1 t/m 5 geldt een boete van 6 stui
vers, bij bepaling 6 een boete van 12 stuivers. 2) 
De boeten kunnen worden opgelegd door de 
respectievelijke schouten en gerechten, alsmede 
door de gerechtsboden. De opgelegde boeten 
worden gekort op de uitbetaling van de afge
sproken vergoeding. 

De vuilnisophaler is gehouden om vóór 1 okto
ber 1754 (dus voordat hij op 1 oktober met zijn 
eigenlijke werkzaamheden begint) het vuil dat 
in de loop van de tijd op divetse plaarsen in het 
dorp is gestort, op te ruimen en in de kuil op 
het markrveld te brengen. 

Als de vuilnisophaler niet voldoet aan de hier
boven opgedragen werkzaamheden, of als hij 
nalatig is in de uitvoering hiervan zal hij wor
den afgezet en zal op zijn kosten het werk aan 
een ander worden uitbesteed. 
Op de 26ste septembet 1754 wordt het werk 
van vuilnisophaler gegund aan Willem boeker, 
die het werk heeft aangenomen voor ƒ 83 ,— 
per jaar. Het contract wordt ondertekend door: 
"Willem Fokken". 3) 

Waarde van het afval 

In het najaat van 1755 moesten de gerechten 
zich buigen ovet de vraag hoe de kuil op het 
Marktveld van tijd tot tijd geleegd kon wonden. 
Reeds was gebleken dat het gestorte vuil (as en 
andere afval) nog aanzienlijke waarde had, 
omdat het als mest gebmikt kon worden. Op 
grond van deze ontwikkelingen werd besloten 
het afval uit de kuil op 4 januari 1756 te verko
pen aan de meest biedende. De voorwaarden 
voor de verkoop werden vastgelegd in de "Con-
ditien en Voorwaarden waar na de Schouren en 
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Geregten Hollands en Stigts Loenen presentee
ren Publicq aan de meestbiedende of hoogst-
mijnende te vercopen de asch en vulnis leggen
de in de kuijl bij het Marktveit". 
In de tijd van republiek der verenigde provin
cies bestonden vele muntsoorten. Voor de ver
koop van het afval uit de kuil werd bepaald dat 
betaald moest worden in de gangbare munt
soort, namelijk guldens van 20 stuivers per 
stuk. Het geld moest worden afgedragen aan de 
secretaris Krijn Hoogeveen. Het afval wordt 
verkocht zoals het op het moment van de ver
koop in de kuil aanwezig is. De koper zal vóór 
2 februari 1756 vanaf die plek het afval moeten 
ophalen en vervoeren. War op die datum nog in 
de kuil aanwezig is zal daar moeren blijven lig
gen ten behoeve van de verkoper. Indien twee 
personen een gelijk bedrag bieden, "zal men 
den slag gunnen die men gelieft, zonder tegen-
zeggen van ijmand. Den afslager zig vergissende 
behoud de magt om zulks te herhalen". De 
koper moet er voor zorgen dat aan de kuil geen 
schade wordt toegebracht. Als dit wel gebeurt 
zal hij de schade - getaxeerd door het gerecht -
moeten vergoeden. 

De verkoop van het afval vindt zoals afgespro
ken plaats op 4 januari 1756. Deze wordt inge
zet door B. Sanderson op een bedrag van ƒ 
100,—. Het wordt afgemijnd op een bedrag 
van ƒ 1,—. Koper is de Heer van Kronenburg, 
IJsbrand Kieft Balde, die het afval uit de kuil 
dus koopt voor een bedrag van ƒ 101,—. De 
openbare verkoop vond plaats namens de beide 
gerechten van Hollands en Stigts Loenen. 4) 
De verkoopacte werd ondertekend door burge
meester Joris Sanderson en de schepenen van 
Loenen-Kronenburg Jan Slor en Gijsbert Joos-
ten. 

Van huisvuilophaler tot gemeenteambtenaar 
Aan de hand van de notulen van het 'gemeente
bestuur' is enigszins te volgen hoe het verder 
ging met de in 1754 ingestelde functie van vuil
nisophaler en welke perikelen zich afspeelden 
rond degene die deze functie uitoefenden. Van 
1764 tot 1772 wordt de functie uitgeoefend 
door Jan Blom, die naast dorpsomroeper en 
kerkoppasser ook vuilnisophaler is. Laatstge
noemde functie levert hem ƒ 23,10 per kwar
taal op. 

Leen Appel en de vuilniskar 

met trekhond. De hondenkar 

deed dienst in de jaren 

twintig, dertig en veertig van 

de twintigste eeuw. 

ColLW.Mooij. 
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De huisvuilophaaldienst op de 

Kronenburgerkan anno 1958. 

Met paard en wagen ging de 

heer T. Dalbuisen er op uit. 

's Avonds om zes uur moest hij 

gereed zijn met zijn werk, 

zodat de vuilniskar na dat 

tijdstip niet meer in het dorp 

zou rijden. De kleppen van de 

vuilniskar stonden meestal 

open vanwege de grote hoeveel

heid afval die moest worden 

meegenomen. Als er veel wind 

stond waaide er weleens wat 

van de wagen af. 

De aanschaffing van de 

roltrommelauto met bijpassen

de vuilnisemmers in 1959 was 

een hele verbetering. 

Coll.: Archief Gemeente 

Loenen. 

Het is niet zinvol hier de namen op te sommen 
van alle personen die in Loenen vuilnisophaler 
zijn geweest. De meesten zullen hun functie 
met trouw en inzet hebben uitgeoefend. Dat 
gold echter niet voor Arie Vonk te Oud Over, 
die een kleine eeuw later - in 1863 - de functie 
van "aschophaaler" in Loenen uitoefende, maar 
niet tot tevredenheid van het gemeentebestuur. 
In de gemeenteraadsvergadering van 29 decem
ber van dat jaar werd dan ook voorgesteld om 
de verpachting van de functie slechts voor één 
jaar aan hem te gunnen "ten einde alsdan te 
kunnen ervaren hoedanig hij de zaak, nu zij 
hem voor eigene rekening aangaat, zal behan
delen". Voor het pachten van de vuilophaal had 
men iemand nodig die borg stond. De gemeen
te wilde geen enkel risico lopen. Na het bericht 
dat Arie Vonk de verpachting per jaar gegund 
werd, trokken zijn borgen zich terug. Daarna 
moest een nieuwe aanbesteding worden uitge
schreven. Het werk werd toen aan een ander 
gegund. 

Enkele jaren later kwam het gemeentebestuur 
op het idee de huisvuilophaaldienst niet langer 
te verpachten, maar hiervoor een vaste ktacht 
in dienst te nemen, die ook nog andere werk
zaamheden voor de gemeente kon uitvoeren 

(zoals onderhoud aan de wegen en bediening 
van de straatverlichting). Op 2 januari 1867 
werd een dergelijk voorstel in de gemeenteraad 
aangenomen. Voor de aan te stellen werkman 
werd het loon vastgesteld op ƒ 6,— per week. 
Als gemeentewerkman is toen Jacob Bosch aan
gesteld. Hij heeft deze functie vele jaren uitge
oefend, tot aan zijn dood op 21 mei 1890. 
Als in 1870 de askar (de vuilniswagen) in brand 
is geraakt komt de huisvuilophaaldienst 
opnieuw ter sprake in de raadsvergaderingen. De 
kar was in brand geraakt toen een inwoner gloei
ende as in de wagen had gegooid op een 
moment dat de gemeentewerkman niet aanwe
zig was. Dit was te wijten aan het feit dat er geen 
bergplaats was voor de vuilnisophaalwagen, 
waardoor deze altijd aan de openbare weg moest 
blijven staan. De brand had tot gevolg dat nage
dacht moest worden over de bouw van een ste
nen berghuisje voor de gereedschappen van de 
gemeentewerkman. Maar helaas ... de gemeente-
financiën waren niet toereikend. Met andere 
woorden: de kosten voor het bouwen van een 
bergplaats waren veel te hoog. Vier maanden 
later werd meegedeeld dat de geleedschappen 
van de gemeentewerkman konden worden 
ondergebracht in de schuur van H. Roos tegen 
een huurprijs van ƒ 12,— per jaar. 5) 
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In 1887 werd Jacob Bosch ziek. Hij kon zijn 
werkzaamheden tijdelijk niet meer uitoefenen. 
Daarom moest voor vervanging worden 
gezorgd. De functie van gemeentearbeider werd 
daardoor vacant. Op de vacante betrekking 
meldden zich 19 sollicitanten. Tijdens de solli
citatieprocedure herstelde Jacob Bosch gedeel
telijk van zijn ziekte. Zowel Bosch zelf als de 
gemeenteraad waren van mening dat hij de 
functie van gemeentewerkman moest blijven 
uitoefenen. Maar gezien zijn gezondheid kon 
hij niet alle taken blijven verrichten. Daarom 
werd gekozen voor de volgende oplossing: de 
heer R. van Arkel neemt de functie van lan
taarnopsteker en -schoonhouder over voor 50 
cent per dag (voor rekening van Bosch) en de 
zoon van Jacob Bosch assisteert zijn vader bij de 
overige werkzaamheden. Deze samenwerking 
blijft drie jaar van kracht. In 1890 overlijdt 
Jacob Bosch. Mevrouw Bosch kreeg toen een 
pensioen van ƒ 100,— per jaar en vrije huisves
ting in het cipiershuis (thans het huis Spinnerie 
3). 

de grijze vuilniszakken, die op de vaste ophaal-
dag zonder meer op straat konden worden 
gezet, in gebruik. Toenemende belangstelling in 
zorg voor het milieu en besef van noodzakelijke 
voorkoming van milieuvervuiling zorgden 
begin jaren negentig van de twintigste eeuw 
voot het afvoeren van gescheiden afval in diver
se containers die wij vandaag de dag gebruiken 
(als volgt gesorteerd: glas, papier, bio- en overig 
huisvuil). De toekomst? Als wij beteiken dat 
het afval op een verantwoorde wijze kan wor
den verwerkt en kan worden omgezet in nieu
we producten, hebben wij ons doel bereikt. 
Latere geschiedschrijvers zullen vertellen hoe 
deze ontwikkeling is verder gegaan. 

Juliette Jonker-Duynstee 
Willem Mooij 

Van 19 december 1890 tot 1 juli 1933 oefende 
Leendert Appel de functie van gemeentewerk
man uit. In die periode werd het huisvuil opge
haald met een kar waaronder een trekhond liep. 
Zijn werk werd overgenomen door Hendrik 
van Tricht, die van 1933 - 1953 de functie van 
gemeentewerkman uitoefende. !n zijn periode, 
namelijk in 1948, werd de hondenkar vervan
gen door paard en wagen. De heer H. van 
Tricht vroeg in 1934 een tegemoetkoming in 
de kosten van zijn trekhond van ƒ 1,— per 
week, ter verstrekking van voedsel. Het 
gemeentebestuur beschikte afwijzend op zijn 
verzoek. De opvolger van Van Tricht, namelijk 
de heerT. Dalhuisen, werd op 1 9 oktober 1953 
aangesteld. Dit geschiedde - net als in de acht
tiende eeuw - bij openbare aanbesteding. De 
heer Dalhuisen bleek hierbij de laagste inschrij
ver te zijn en daarmee kreeg hij het door hem 
begeerde werk. Met paard en wagen ging de 
heer Dalhuisen er op uit. Het huisvuil werd 
toen in oude wasemmers, teilen, manden en 
dozen langs de kant van de weg gezet. De uni
forme huisvuilemmers (de grijze metalen bak
ken met deksel, u kent ze nog wel) werden in 
1959 door de gemeente Loenen aangeschaft, 
tegelijk met de roltrommelauto. Later kwamen 

N O T E N : 

1) IJsbrand Kieft Balde (1716-1770) was in 1754 de 

machtigste man in Loenen met het grootste grondbezit 

(o.m. sinds 1746 eigenaat van de heerlijkheid Loenen en 

Nieuwerslttis en vanaf 1754 eigenaar van het slot en de 

heerlijkheid Cronenburg). Zie over hem E. Munnig 

Schmidr, Beek en Hoff. Van Buitenplaats tot gemeente

huis, uitg. Gemeentebestuur van Loenen, 1995, p. 3-5. 

2) Twintig stuivers is een gulden. 

3) Willem Focker was ook schoenmaker en schoenlapper in 

Loenen. 

4) De beide gerechten Hollands en Stigts Loenen werden 

samengevoegd bij decteet van 21 oktobet 1811. 

5) Archief Loenen: notulen raadsvergadering van 30 april 

1870. De heer H. Roos was logement- en stalhoudet in 

het pand dat nu Rijkssttaarweg 106 is. De bedoelde 

schuur stond achtet het pand op de plaats waat nu de 

winkel van drogistetij Kok is gevestigd. De schuur is in 

1928 afgebroken. 
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De pupillenschool te Nieuwersluis 

Omstreeks 1870 wilde het maar niet lukken 
met de werving van vrijwilligers en met name 
van toekomstige onderofficieren voor de (toen 
nog niet koninklijke) landmacht. Dit blijkt 
uit de considerans van het koninklijk besluit 
tot oprichting van de pupillenschool te Nieu
wersluis: "Overwegende, dat het noodig is 
maatregelen te nemen ter voorziening in het 
gebrek aan vrijwilligers en kader bij het leger". 
Eerdere maatregelen, zoals het verhogen van 
het soldij van onderofficieren en het verbete
ren van de secundaire arbeidsvoorwaarden, 
hadden niet tot het gewenste resultaat geleid. 

Wie er op het idee gekomen is in Nieuwer
sluis een pupillenschool te stichten is niet 
meer te achterhalen, het idee wordt echter 
door het Ministerie van Oorlog verder uitge
werkt. Eerder bestond er overigens al een 
pupillenkorps, opgericht in 1806, ten tijde 
van het koninkrijk Holland (1806-1810). 
Door de inlijving van Holland bij het Franse 
keizerrijk die kort daarop volgde is dat pupil
lenkorps echter nooit goed van de grond 
gekomen. 

Op 27 januari 1877 is het koninklijk besluit 
genomen om de pupillenschool te Nieuwer
sluis op te richten. Koning Willem III neemt 
bij koninklijk besluit van 8 februari 1877 de 
taak van beschermheer van de school op zich. 

Door de komst van de pupillenschool in 
Nieuwersluis veranderde het aanzien van het 
oostelijk gedeelte van de oude vesting aanzien
lijk. Voor de pupillenschool met bijgebouwen 
moest de bouwvallige kazerne uit ca. 1760 het 
veld ruimen, terwijl de gehele binnengracht 
werd gedempt en de hoofdwal geëgaliseerd. 
Het nieuwe gebouwencomplex bestond uit 
het evenwijdig aan de Vecht gelegen gebouw 
C, dat, toen nog met 1 verdieping, aan 50 
pupillen en onderofficieren onderdak verleen
de. Tevens de grote, meer naar achteren gele
gen, koning Willem Ill-kazerne, gebouw A, 
dat vernoemd is naar de beschermheer van de 
pupillenschool. Aanvullend werden twee exer-
citieloodsen opgeleverd. Ook werd een zieken-
barak gebouwd, een directeurswoning en een 
rij van vier onderofficierswoningen en een 
onderwijzerswoning . 

Pupillenschool 1899, 

gebouw A. 

ColLWMooij. 
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Op maandag 2 juli 1877 wordt de school in 
Nieuwersluis geopend. De huizen in Nieuwer-
sluis zijn ter ere van deze gelegenheid met vlag
gen versierd. Als directeur wordt benoemd kapi
tein W.C.T. van der Plas. Verder bestond de 
organisatie van de school uit twee officieren, een 
eerste luitenant, een burger-onderwijzer voor de 
schoolvakken, zes onderofficieren, 5 of 6 korpo
raals en 11 soldaten. Ook waren er nog een kor
poraal-tamboer en een tamboer, een meester 
schoenmaker en een meester kleermaker, een 
timmerman en een kok en een bij-kok. Daarmee 
was het totale personeelsbestand ca. 35 perso
nen. 

Van de maximaal tweehonderd leerlingen waren 
de meesten zoon van dienende of gewezen mili
tairen maar er konden ook zonen van niet mili
tairen worden toegelaten. Deze laatste categorie 
moest echter zelf Fl. 50.- per jaar betalen. De 
pupillen ontvingen, in ieder geval in theorie, 
drie dubbeltjes per dag. Het minimum zakgeld, 
na aftrek van de vertering in de menage, bedroeg 
voor de eerste klasse 2 cent, voor de tweede klas
se 3 cent, voor de derde klasse 4 cent en voor de 
leerlingen die tevens commandant van een 
escouade waren 5 cent per dag. Pupillen die een 
uitzonderlijke ijver of goed gedrag lieten zien 
kregen daarnaast bij binnenlands verlof een ver
goeding van 1,4 cent pet kilometer ook voor de 
terugreis. 

De minimum leeftijd om tot de school toegela
ten te worden is 12 jaar en de maximum leeftijd 
14 jaar. 

Het uniform dat op school gedragen werd leek 
zoveel mogelijk op die der onbereden korpsen 
van het leger. Het uniform was overwegend geel 
van kleur met een lichtblauwe broek en een pet 
van donkerblauw laken. De meeste pupillen 
droegen een koppel van tuigledet terwijl de leer
lingen van het hoogste jaar, die tevens escader-
commandant waren, een korte sabel droegen. 

De leerlingen werden onderwezen in lezen, 
schrijven, rekenen, Nederlandse taal, geschiede
nis, aardrijkskunde en enkele militaire vakken. 
Verder enkele praktijkvakken zoals oefeningen 
met het geschut en de brandspuit. Ook voor 
sport was er tijd: zwemmen en schaatsen. Hier
voor werd gebruik gemaakt van de Vecht en de 
grachten rondom het terrein van de school. Ook 
werd les in sommige ambachten gegeven die 
later in de militaire stand van pas zouden 
komen. Hieronder werd begrepen timmeren, 
kleermaken, schoenmaken enz. Verder kregen 
pupillen die dat wilden, of liever als hun 
ouders/verzorgers dat wilden, gelegenheid gods
dienstonderwijs te volgen. Tevens bestond de 
mogelijkheid om op zondag de kerk in Loenen 
te bezoeken. Dit gebeurde ook zeer regelmatig 
zodat in 1880 zelfs een grote galerij werd 

Pupillenséool 1904, links 

gebouw A en rechts gebouw C 

(langs het Zandpad gelegen). 

Coll.: WMooij. 
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Directeurswoning 

Pupillenscbool 

'riefiaart verzonden op 

21 augustus 1899. 

ColL.W.Mooij. 

Ook gingen er jaarlijks ongeveer dertig volon
tairs naar de Artillerie-Instructie compagnie te 
Schoonhoven. Hier werden ze voornamelijk 
opgeleid voor de vestingartillerie. Een derde 
mogelijkheid was dat de jongens werden door
gestuurd naar een der regimenten cavalerie. 

De pupillenschool wordt na een bestaan van 
nog geen twintig jaar met ingang van 1 januari 
1896 opgeheven. In het koninklijk besluit dat 
bij deze opheffing behoort wordt de reden van 
opheffing beschreven: de redenen welke tot 
haar oprichting hebben geleid zijn niet meer in 
die mate aanwezig dat de instandhouding van 
die inrichting noodzakelijk bleef. 

Gertjan Verhage 

gebouwd in de kerk in Loenen waarop de pupil
len konden zitten. In juli 1881 wordt de gaande
rij zelfs uitgebreid tot 150 zitplaatsen. Vanaf 
1896 wordt deze galerij niet meer gebruikt (de 
school is dan opgeheven). In 1914 werd geadvi
seerd de weinig fraaie gaanderij met trappen 
wederom uit de kerk te verwijderen. 
Alle kinderen moesten voor hun 16e jaar de 
school verlaten. De opleiding duurde dus 2 tot 
4 jaar. Van een eindexamen wordt in de stuk
ken nergens gesproken. 

De meeste jongens die hier van school kwamen 
gingen naar het instructiebataljon te Kampen. 
Daar werden ze opgeleid tot beroepskorporaal. 

Mr. J J . Beycrman , De Pupillenschool te Nieuwersluis, in 

"De onderofficier" 15e jaargang, juli-augustus 1977. 

E. Munnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman, Plaatsen aan de 

Vecht en de Angsrel , 1 993. 

"Brief van P. Meyers betreffende de predikstoel", dd 9 

iebruari 1914. Archief Kerkvoogdij N . H . Kerk Loenen.Oud 

deel van het archief over de jaren 1864 tot 1919 (nr. 201 -

450). 

D.T. Coen , Nieuwersluis van Starreschans tot Strafbastion, 

1998. 

Aanvulling bij artikel over Loenersloot in Vechtkroniek nr. 11 (dec. 1999), 
pag. 13 en 14. 

De heer Arie Manten uit Breuketen was zo vriendelijk mij te attenderen op de volgen
de aanvulling betreffende het artikel over Loenersloot. 
Hierin wordt gesproken over het feit dat Loenersloot en Ruwiel één gemeente waren. 
Deze informatie is niet geheel volledig: het waren twee aparte gemeenten, maar met 
één gezamenlijk gemeentehuis en één burgemeester. In 1964, bij de gemeentelijke 
herindeling, kwam Ruwiel grotendeels onder gemeente Breukelen te vallen en 
slechts een deel van Loenersloot onder Loenen (niet geheel Loenersloot, zoals ver
meld). Het oude dorp Loenersloot werd bij Loenen gevoegd en de delen "Oukoop" 
en "Oukoop-ter Aa" bij Breukelen. 
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EEN BEWOGEN HISTORIE: 

De kerkklokken van Loenen 
De toren van de hervormde kerk in Loenen 
zoals wij die nu kennen, dateert uit ca. 1525. 
De kerk was rond 1520 aanzienlijk vergroot, de 
toren dus ook. Al in de -kleinere- toren van 
vóór 1525 hing een klok: in 1 509 wordt name
lijk geld uitgegeven aan 'het uurwerk en de 
clockreep'. Dit is de eerste keer dat er melding 
wordt gemaakt van een uurwerk en klokken in 
de Loenense toren; ot hier voor dit jaartal al 
sprake van was, is niet bekend. In het algemeen 
waren er wel eerder klokken aanwezig dan uur
werken, omdat klokken nu eenmaal een practi-
sche functie hadden voor de kerk: zij riepen 
immers de parochianen op om naar de mis te 
komen, begeleidden met hun gelui begrafenis
sen of huwelijken, gaven de tijd aan en alar
meerden de bevolking in tijden van rampspoed. 
Het geluid van de klokken werd zelfs gebruikt 
om de regio aan te geven waarin een verbintenis 
geldig was: in een verbandbrief d.d. 11 april 
1518 werd door de heren van Utrecht, de buur-
lieden van Ter Aa, Ouwcop en Loenersloot en 
de parochianen van de kerk in Loenen mede
werking toegezegd aan het uitbreiden van de 
kerk. Genoemde partijen verbonden zich 
tevens om voor het onderhoud zorg te dragen. 
In deze brief wordt dan vastgesteld dat de ver
bintenis geldt 'zover de kerkklokken te horen 
zijn'. In 1543 werd er m.b.t. de Loenense kerk 
wederom over een uurwerk gesproken, als Cor
nells Otten het uutwerk voor de toren maakt 
voor 21 Rijnse schilden. (Dit uurwerk zou een 
kleine eeuw later weer ter sprake komen in ver
band met een reparatie). In juni 1658 kreeg de 
kerk nieuwe klokken, gegoten door klokkengie-
ter Johannes Dop. Niet lang daarna, in 1672, 
werden deze echtet door de Fransen naar bene
den gehaald, nadat zij eetst kasteel Cronen-
burgh vernield hadden. Naast de klok stalen zij 
ook het lood van de daken. Op 26 december 
1672 gaan de kerkmeesters naar Utrecht op 
zoek naar de klokken. Zij vinden een restant 
van de gestolen klokken, dat klokkengieter Pie-
ter Hemony gebruikt bij het gieten van de 
nieuwe klokken. De grootste klok zou ongeveer 

1600 pond moeten wegen en het geluid moest 
gelijk zijn aan dat van de klokken van Anke
veen. De hoeveelheid brons die van de terugge
vonden oude klok was overgebleven, was echter 
niet voldoende voor een nieuwe klok; Hemony 
vulde waarschijnlijk het tekort aan met een deel 

Het deelnemersbeu/ijs uit 

1949 voor de symbolische 

aankoop van een aantal 

ponden brons voor de nieuwe 

klok.6) 

Coll.: WMooy. 

oooq BURQeRBonô „onöeRlinqe hulp" 
te loenen <v.ö. vecht, 
weüö tot een qewicht van i2'/2 kq. öeelqenomen aan 
de actie tot het aankopen van een klok van S45 kq. 
öeze klok zal met zi)n klanken öe topen öe VHoeqece 
luistep hepqeven, die hem doop öe duitse oveuwelöiqeKS 
op 25 feBRuapi 1943 weuö ontnomen. 

loenen, octooep 19.1s. 

hex Resume van het klokkenconuxe, 
ùe vooRzttteR, 

(E, y ai-
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De nieuwe klok met haar 

randschrift. 

Coll.: Archief Gemeente 

Loenen. 

van een kanonsloop. De inscriptie op de rand 
van één van de klokken herinnert aan deze 
'gemengde' samenstelling. Het ene randschrift 
luidt: "D(e) H(eer) Anrhony v(an) Linden 
Heer v(an) Kronenburch. A.Ockhuysen 
P. Symensen v(an) Loenen kerckmrs (-meesrers) 
Ao 1676". Een tweede randschrift is alsvolgt: 
"lek gaf geluydt: weleer door kruydt: als een 
kartou (=kanon). Nu schenck(t) mijn Heer: mij 
dat ick weer; hier luyden sou". Eén van de klok
ken (alsmede het uurwerk) is bij de brand in 
1714 verloren gegaan. 1) Hiervan was alleen 
bekend dat hij 1644 pond woog. In 1726 werd 
deze vervangen door een van 755 kilo. Het 
randschrift ervan luidde: "Jan Albert de Grave 
fecit: Amstelodami Anno Domini 1726. Beati 
qui in templo tuo conversantur" (Gelukkig, die 
in uw huis verkeren, ps. 84:5). De klokken 
konden in dit jaar meteen goed dienst doen: de 
heer van Kronenburg, Dominicus Franciscus 
baron van Camminga stierf; de klokken luid
den 6 weken lang drie uur per dag, het teken 
dat een bewoner van Kronenburg is overleden. 

Betaald klokgelui 

De toren had al lang problemen met de funde
ring, waardoor hij steeds schever ging staan. Op 

7 december 1745 is de situatie zo ernstig, dat 
de grote klok niet meer geluid kan worden. (In 
1826, bij een poging de roren rechterop te krij
gen door middel van wiggen, werd deze klok 
juist wel geluid. Hiermee trachtte men bewe
ging in de toren te brengen en wel de 'goede' 
kant op). Niet alleen voor de stabiliteit van de 
toren waren de klokken dus van belang, ook 
zorgden zij voor inkomsten voor de kerk. In de 
18e eeuw wordt voor het eerst in Loenen mel
ding gemaakt dat er voor het luiden van de 
klokken betaald moet worden. Een reglement 
wordt in 1760 door Mr IJsbrant Kieft Balde 
Heer van Kroonenburgh Loenen opgesteld 
"volgens welk het overluyden en begraaven der 
dooden in onze parochiekerk te Loenen moet 
werden betaald". Om "aan de eene kant onze 
Ingezetenene van Loenen en verder parochia
nen nier te beswaaren en aan de andere kant 
onze coster, doodgraaver en schoolmeester zijn 
ordentelijk loon en subsistentie niet te ontnee-
men" worden redelijke tarieven vastgesteld.2) 
In 1830 verminderen deze inkomsten doordat 
het begraven nier meer plaats zal vinden in of 
rond de kerk, maar op de algemene begraaf
plaats. In het verslag van de raadsvergadering 
van 8 februari staat vermeld dat de hervormde 
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kerk een jaarlijks bedrag van 130 gulden zal 
krijgen van de burgerlijke gemeenre "als 
schadeloosstelling tegen het verlies der inkom
sten van begravingen en van het klokluiden". 
Degene die alles rond begrafenissen regelt in 
dat jaar (dus ook het luiden der klokken) was 
schoolonderwijzer Gerrit Mulder. Hij moet 
ƒ 3,30 per uur of ƒ 1,65 voor ieder half uur 
invorderen, en mag volgens oud gebruik hier
van voor zich zelf houden "op de ƒ 1,65 zestig 
cent en op de ƒ 3,30 eene gulden twintig cents 
en het resteerden zal hij mede ten behoeve van 
de burgerlijke gemeente moeten verantwoor-
en". 3) En zo vinden we meer archiefstukken, 
waarin de klokken, en in het bijzonder het 
geluid dat zij voortbrengen, genoemd worden. 
Zo werd op 15 oktober 1851 bepaald dat: "Alle 
plaatselijke verordeningen zullen plaatshebbe 
door het kleppen van de klok en het alsdan 
aanplakken der verordeningen, daar waar dat in 
onze gemeente te doen gebruikelijk is". Hier 
worden dus de klokken gebruikt ten behoeve 
van de gemeente. Voor iedere kerkdiensr maak
te natuurlijk ook de hervormde kerk gebruik 
van het gelui der klokken. Dit feit werd in 
1857 reden tot een aanvaring tussen de burger
lijke gemeente en de hervormde kerk: De 

gemeente was immers verantwoordelijk voor 
het onderhoud van de roren, iers waar de her
vormde kerk ook van profiteerde (want zonder 
goed onderhouden toren geen klokgelui). De 
gemeente vond dus dat de hervormde kerk een 
bijdrage moest leveren in de onderhoudskos
ten. Na drie jaar bakkeleien kreeg de burgerlij
ke gemeente haar zin: in de kerkenraad wordt 
in 1860 gesproken over de onrechtvaardigheid 
van betaling van 25 gulden per jaar aan de 
gemeente Loenen voor het luiden van de klok
ken bij aanvang van de godsdienstoefeningen. 
De onrechtvaardigheid van deze betaling was 
met name gelegen in het feit dat de kerk "om 
nier gedistingeerde zitplaarsen aan het gemeen
tebestuur ter beschikking stelde". 

Klokkenist 

Een archiefstuk van heel andere aard is het 
reglement met instructies dat op 26 januari 
1861 werd opgesteld voor de klokkenist van 
Loenen. De inhoud is té leuk om u die te ont
houden en luidt alsvolgt: 

Artikel 1: De klokkenist zal gehoudelijk zijn 
het uurwerk van den dorpstoren steeds zin
delijk te houden en met de vereischte voor
zichtigheid te behandelen. 

De aankomst van de 

kerkklok in 1949. V.l.n.r.: H. 

Uden Masman, T. Kruiswijk 

(raadslid), A. Dolman, B. 

van Kralingen, G de Haan 

(klokkencomité), J. G. Spee 

(raadslid), ]. van Dijk 

(raadslid), G.J. Weijland, G. 

van Hofivegen (secretaris), 

Burgemeester W.L Doude van 

Troostwijk, H. de Ruiter 

(ambtenaar), J. Enthoven 

(raadslid), H. Griffioen 

(raadslid), mevr. Kern-

Roelofsen (raadslid) en G. 

van Roemburg (raadslid en 

iRkenco-

mité). 

Coll.: Archief Gemeente 

Loenen. 
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Klokkeluider Adriaan 

Terlinden (overleden in 

november 1999) nan het 

werk. 

Coü.:W.Mooij. 

Artikel 2: Hij zal steeds moeten zorgen dat dit 
uurwerk regelmatig loopt en steeds vijf 
minuten vóór is bij den tijd die door den 
's morgens ten 7 uure 30 minuten uit 
Amsterdam vertrekkende trein van den 
Rhijnspoorweg wordt aangewezen bij diens 
aankomst aan het Station Loenen-Vreeland 
en zal verpligt zijn het uurwerk des morgens 
vóór 9 uure op te winden en dien overeen
komstig te regelen. 

Artikel 3: Hij zal gehouden zijn des middags 
ten 12 uure, eiken dag des Zondags uitge

zonderd de klok te luiden en verder zo 
dikwerf hem dit door Burgemeester en 
Wethouders wordt bevolen. 

Artikel 4: Hij is gehouden van elk gebrek dat 
er aan het uurwerk ontstaat, onmiddelijk 
kennis te geven aan den Burgemeester of 
één der Wethouders en het is hem verboden 
zonder order van één hunner eenige repa-
ratien aan hetzelve te doen ten uitvoer bren
gen. 

Artikel 5: Alle bevelen door Burgemeester en 
Wethouders aan hem gegeven is hij verpligt 
onmiddellijk uit te voeren. 

Artikel 6: Bij nalatigheid of verzuim van één 
dezer bepalingen zal hem zijn jaarwedde 
telken reize worden gekort eene gulden. 

Artikel 7: Hij geniet eene jaarwedde van veertig 
gulden, waaronder begrepen het smeeren 
en de kosten voor olie tot smering van het 
uurwerk. 4) 

Blijkbaar onderhield de klokkenist alleen het 
uurwerk, en luidde hij de klokken niet; dit 
deed de koster. Ook voor hem was een regle
ment opgesteld, waarin in de versie uit 1862 
artikel 10 meldt: dat 'hij zorg draagt voor het 
luiden der klokken bij iedere godsdienst
oefening'. (Pas in 1981 zou het luiden van de 
klokken electrisch gemaakt worden, voor de 
totaalprijs van ƒ 12.685,-). 

In dezelfde raadsvergadering als die waarin her 
reglement voor de klokkenist ter sprake komt, 
komt ook het luiden van de klok om 12 uur 'in 
het belang der werklieden' aan de orde. De heer 
van Beusekom stelt voor om ook om half twee 
de klok te laten luiden 'in het belang van hen 
die de werklieden bezigen'. Dit voorstel wordt 
echter met 6 tegen 1 stem verworpen. 

Metaalverordening 
Terug naar de klokken zelf: De klok die de 
brand van 1714 overleefde, hangt nog steeds in 
de toren, of liever: alwéér. Deze klok was tij
dens de oorlog, op 23 februari 1943, namelijk 
verwijderd door de Duitsers, maar werd na de 
oorlog teruggevonden. Als bewijs van de klok-
kendiefstal (onder de noemer: metaalverorde
ning) ontving de gemeente een reçu, alsmede 
ƒ 622,50 ter compensatie. 
Het verwijderen van de klokken uit de toren 
was -gezien het enorme gewicht- geen sinecure. 
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Al dagen van te voren werden de nodige voor
bereidingen getroffen: er werd een soort glij
baan gefabriceerd, waarlangs de klokken met 
takels naar beneden werden gelaten. Een kran
tenknipsel uit 1968 verhaalt beeldend de ver
drietige omstandigheden: "Voordat een aan
vang werd gemaakt (met het naar beneden 
takelen) mochten de klokken nog eenmaal hun 
schoone geluid over Loenen en wijde omgeving 
laten horen. Maar dat was geen blij geluid, in 
tegendeel, het was de zwanenzang van de oude 
dorpsklokken. Het hele gebeuren werd op 
grammofoonplaat opgenomen". Een van de 
vele toeschouwers bij dit moment schreef een 
gedicht dat weergaf wat voor een belangrijke 
plaats de torenklok in het Loenense dorpsleven 
had ingenomen. 

Wanneer een zwarte stoet 

er ging door Loenens straten 
En langzaam naar het kerkhof henen toog 
Dan liet gij, oude klok, 

uw somb're stemmen horen 
't Was droefheid wat u dan daartoe bewoog. 

Als de rode haan soms hier of daar eens kraaide 
En vlammen lekten door een dak of kier 

Dan riep gij luid met angstig dofgebeier 

Snel te hulp, er dreigt gevaar voor mens en dier. 

O Koninginnedag van lang vervlogen dagen 
Als 't dundoek wapperde 

hoog van de torentrans 
Dan liet gij ook alom uw blijde stemme horen 
In dartele vreugd, ja als in blijde dans. 

Een laatste groet aan 
LOENENS TORENKLOK! 

Een schok van ontroering 

ging er door ons henen 

Toen gij, o Loenens klok, 

met machtig stemgeluid 
Nog éénmaal uwe stem alom deed horen 
En toen, ja toen was het leven voor u uit. 

Hoe menigmaal hebt gij uw schone klanken 
Wijd uitgegalmd en wel met grote kracht 
Bij blijde en droeve dagen in het dorpse leven 
Hebt gij uw taak in alles trouw volbracht. 

Als 't zondag was, hebt gij met lievelijk gebeier 
Hetzij met zacht, of ook wel groot gedruis 
Genood, gezegd tot allen die u hoorden 
Kom toch, ja kom, 

kom toch naar 't-Heren huis. 

Daar moogt gij in die heilige gebouwen 

De vrije gunst die eeuwig God bewoog 

Zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen 
Daar weidt uw ziel met een verwonderend oog. 

Als 't middaguur van door de weekse dagen 

Met twaalf slagen door u verkondigd is 

Dan was het weer uw stem, die zich deed horen 

't Is tijd, dat gij u schaart 

rondom de middagdis. 

Toen d'oude stam 

van de Oranjeboom ging bloeien 
En jong leven kwam in het paleis Soestdijk 
Toen liet gij blij, verheugt 

uw schone klanken klinken 
En gaf toen ook van grote blijdschap blijk. 

Gij hebt uw taak volbracht, 

uw leven is nu ten einde 
Gij treurde met bedroefden, 

was met de blijden blij 
Maar ach, gij moogt u nu 

niet langer laten horen 
Nu geldt er ook voor u 

het woord voorbij, voorbij. 

Gegroet dan, oude klok, 

ook gij zijt thans gevallen 

Als offer aan des oorlogs wreed geweld 

Wij hadden u zo gaarne willen houden 

Maar ach, helaas, uw levensdagen zijn geteld. 

Gegroet dan, oude klok, 

uw stem is gaan verstommen 

Wij danken u voor alles wat gij gaf 

Wij zwijgen stil, maar met omfloerste blikken 

Staan wij, geschokt, 

ontroerd en peinzend bij uw graf. 

Gegroet dan, oude klok.... gegroet !! 
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Zicht op de kerktoren, 

komende vanaf Amsterdam, 

Ca. 1902 

QlLW.Mooij. 

Meestal werden klokken in dergelijke gevallen 
van vordering omgesmolten. De kleinste van de 
Loenense klokken werd echter, zoals vermeld, 
na de oorlog in Groningen teruggevonden. Nu 
zou er nog een nieuwe grote klok moeten 
komen, maar dat kostte geld. Er was al veel geld 
ingezameld voor de restauratie van de kerk 
zelf, die pal na de oorlog geheel uitbrandde. 
Dit bedrag was echter niet toereikend om 
een nieuwe klok van te laten vervaardigen. Om 
een nieuwe klok te kunnen aankopen, werd 
toen een speciale klokkenactie gehouden. Huis 
aan huis werd een pamflet verspreid met een 
prachtig gedicht: 

Een nieuwe klok in d'oude toren 
Door Duitschland's bruut geweld 

werd 't burgen* 
Twee klokken werden buit; 

een werd teruggevonden 
Waar bleef de grote klok, 

die door sonore klanken 

De burgers riep ter kerk, 

tot loven en tot danken? 

Werd in de oorlog zij tot moordtuig omgegoten, 

En mensch en dier en stad 

misschien door haar beschoten? 

Gelukkig weet men niet 

of zij dit onheil stichtte 

Maar ieder kenne thans 

zijn goede burgerplichten 

Van Loenen's burgerij 

vraagt men een offerande 

Men drage daartoe bij, 

als 't kan met gulle handen 

Opdat men als voorheen, 

zich spoedig kan verblijden 

In 't luiden van een klok, 

geschonken na veel lijden! 

Tevens werden in dit pamflet de ingezetenen 
van Loenen, Nieuwersluis en Oud Over op
geroepen naar een openbare bijeenkomst te 
komen om de zaken te bespreken en een comité 
van actie samen te stellen. 

Dit comité, onder leiding van burgemeester 
W.L Doude van Troostwijk, vatte het plan op 
om de klok op symbolische wijze voor één gul
den per pond te 'verkopen'. De koper zou hier
voor een 'keurig uitgevoerd' deelnemersbewijs 
ontvangen, (afb. 1) 

Het geld komt bij elkaar: het Rijk betaalt 
ƒ1.800,- , de Hervormde Gemeente geeft 
ƒ 1.000,- (onder bepaling dat zij voor het hou
den van godsdienstoefeningen in de hervormde 
kerk steeds gratis gebruik zal mogen maken van 
de beide torenklokken) en de burgerij van Loe
nen brengt ƒ 900,- bij elkaar. De gemeente 
moet dan nog ca ƒ 800,- bij betalen. De klok 
wordt gekocht bij de firma Js Zimmer en Zn te 
Amsterdam. In maart 1949 wordt de nieuwe 
klok , 824 kilo zwaar, in de kerk gehesen. Zij 
krijgt als randschrift mee: "De oude klok ver
dween, door 's vijands overmacht. Mij schonk 
de burgerij zichzelv' en 't nageslacht. Loenen 
anno 1949" (afb. 2 en 3). 

Vier jaar later, in 1953, werden nieuwe wijzer
platen in de toren geplaatst. ') Bij de restauratie 
van 1994 ontdekte men dat deze wijzerplaten 
gewoon over oude wijzerplaten uit 1853 waren 
geplaatst. Deze wijzerplaten uit 1853 vond men 
mooier dan die uit 1953, maar zij waren in een 
te slechte staat om te laten hangen. Vandaar dat 
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nieuwe vervaardigd werden, gemaakt in navol
ging van die uit 1853. Dit jaartal staat nu nog 
te lezen op de wijzerplaten. In 1958 werd er 
verlichting aangebracht aan de wijzerplaten 
zodat de Loenenaren ook 's nachts bij de tijd 
konden zijn. 
Dit is wat de klokken en hun uurwerk betreft 
de laatste wijziging geweest. Bijna 5 eeuwen 
'bewogen' verleden gingen hieraan vooraf; de 
Loenense klokken klinken er niet minder om, 
in tegendeel! 

Juliette Jonker-Duynstee 

Met dank aan Willem Mooij voor zijn archiefonderzoek en 
Gert Jan Verhage voor zijn toevoegingen uit het archief van 
de hervormde kerk. 

N O T E N : 

1) Zie ook : J J .M.A.M. Jonker-Duynstee, De toren van de 

N H Kerk te Loenen, Vechtkroniek nr 9. Overigens werd 

bij deze brand ook het uurwerk vernietigd. Een nieuw 

uurwerk werd gemaakt voor de som van 625 gulden. Uit 

svrnpathïe ontvangt de kerk een reductie van 100 gulden. 

Pas op 12 september 1726 wordt dit uurwerk in de toten 

gehangen. 

2) De eerste twee tegels van dit tcglement betreffen het 

luiden van de klok: 

Wij otdoneeren bij deze: 

a) Ten behoeven van onze Parochiekerk zal betaald 

worden voor het luyden: 

Van een halvuur ƒ 1:1:-

Van een uur ƒ 2:2:-

Van een en eenhalv u u r / 3:3:-

Van twee uuren ƒ 4:4:-

b) Dat ten behoeve van de kostet zal betaald worden voor 

het luyden: 

Van een halv uur ƒ -:ló:-

Van een uur ƒ 1:4:-

Van een en eenhalv u u r / 2:-:-

Van twee uuren ƒ 2:10:-

3) Raadsvergadering Gemeente Loenen 8 februari 1830, 

Archief Gemeente Loenen 

4) Openbare vergadering gemeente Loenen, 26 januari 

1861, Archief Gemeente Loenen 

5) Het eerste uurwerk met wijzers dateert uit het eind van de 

18e eeuw. In 1793 werden de zonnewijzers verkocht, daar 

deze na de intrede van een uurwerk met wijzers- hun taak 

volbracht hadden. In een agrarische samenleving als 

Loenen was de tijd niet zo belangrijk; de zonnestand was 

dat des te meer. Dat is de reden dat de zonnewijzers nog 

zo lang dienst gedaan hebben. Toen er een uurwerk kwam 

in de toren wetd het ook mogelijk de tijd af te lezen als et 

geen zonlicht was. Eerst alleen de uren, dus met maar een 

wijzer, later ook de minuten. Verhage, 1994. 

6) De versiering op het deelnemersbewijs werd ontworpen 

door: 

Pam Georg Rueter; geboren Sloten (N.H.) 18-2-1906. 

Woonde en werkte in Amsterdam, Karlsruhe (Did), 

Haarlem, Eindhoven; sinds 1936 weer in Amsterdam. 

Leerling van het Instituut tot Opleiding van Tekenleraren 

en van de Rijksakademie te Amsterdam. 

Hij tekent, maakt houtgravures en mozaïeken. 

Onderwerpen en kunsrrichting: illustraties, ex-libris. 

Figuratief 

Bron: Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-

1950 door Pieter A. Scheen. 

LITERATUUR: 

G.J. Verhage, De Grote of Ludgeruskerk van Loenen, 

Loenen 1994 {niet uitgegeven) 

Dt S. van der Linde, 1000 jaar dotpslcven, Loenen 1953 

Fragmenten uit archiefstukken 
Het plein in Loenen 1895 
Met de brandmeesters van spuit 2 is de wen-
schelijkheid besproken om in het Plein een 
brandput te maken met leiding naar de Vecht, 
daar er percelen zijn welke moeijelijk met 
brand te bespuiten zijn. Timmerman Fluijt 
heeft een opgaaf van kosten en bestek gemaakt. 
De kosten zullen ongeveer f 540,-- bedragen; 
het bestek toont op welke wijze de leiding 
behoort te worden gemaakt. Burgemeester en 
Wethouders zullen het werk aanbesteden. 

In de vergadering van Burgemeester en Wet
houders der gemeente Loenen van 15 Februarij 
1895, wordt besloten aan den aannemet van 
Schaik te Nieuwersluis de aannemingssom ad. 
ƒ 490,— uit te betalen voor het leggen van een 
buisleiding van de rivier de Vecht naar de put 
op het Plein zijnde het werk naat genoegen 
opgeleverd. 

(Het Plein, vroeger genoemd het stuk Rijks-
sttaatweg in de bocht nabij de huidige num
mers 113 en 114). 
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Op de afbeelding is de brand

weerauto uit 1946 te zien, met 

het korf s uit 1950, gereed voor 

de demonstratie ter gelegenheid 

van het 25-jarig bestaan op de 

ruïne van kasteel Vredelant. 

Achterin de auto, v.Ln.r. 

Jan van Zalingen, Han Baar, 

Niek v. Esch, onbekend. 

Achter deze 4 brandweer

mannen Marcel Schuurman, 

Jan Uooy, onbekend. 

Boven de ladder Dirk 

Onder de ladder Gerrit Zel-

denrijk, naast hem onbekend. 

Chauffeur Dries Messen met 

naast hem Jan v.d. Lee, 

ondercommandant en voor de 

auto de commandant Piet 

Schuurman. 

15 jaar Brandweer Vreeland 1925-2000 
Tot 1924 had men in het kleine dorp aan de 
Vecht plichtbrandweer, hetgeen inhield, dat 
iedere mannelijke Vreelander tussen 18 en 60 
jaar zich moest melden om te oefenen in de 
brandbestrijding. Door de vooruitgang in de 
techniek en de vraag naar goed opgeleid 
brandweerpersoneel, besloten enkele Vreelan-
ders op 21 augustus 1924 tot oprichting van 
de Vrijwillige Brandweer Vreeland. Na veel 
vergaderen werd 25 april 1925 de officiële 
oprichtingsdatum en volgde goedkeuring door 
het toenmalige gemeentebestuur van Vreeland. 
De brandweercommandant van het eerste uur 
was de Vreelandse rietdekker de heer H. Dries-
sen. Na hem volgden 7 andere commandanten 
tot aan de samenvoeging met de brandweer 
van Loenen in 1983. 

Tot voor 1925 bestond het blusmateriaal uit 
een handspuit. Na deze datum werd de hand-
spuit vervangen door een motorspuit, die door 
paarden werd getrokken. Na de oorlog, in 
1946, kreeg het korps de beschikking over een 
ex-legervoertuig uit het Canadese leger, dat als 
manschappenwagen en trekker voor de twee-

wielige motorspuit dienst deed (zie foto). Later 
is deze voorzien van een voorbouwpomp. 
In 1962 werd er een nieuwe brandweerauto 
aangeschaft: een Bedford met achterbouw-
pomp (lage druk). Deze bleef in gebruik tot 
1975 en werd vervangen door een Mercedes 
tankautospuit geschikt voor hoge en lage druk 
(De hoge druk betekent dat men bij blussing 
het bluswater vernevelt zodat waterschade 
beperkt blijft). In 1993 is een tankautospuit-
materiaalwagen in gebruik genomen. 
Aan de Bergseweg zijn in de afgelopen 75 jaar 
verschillende grote branden geweest. Bij de 
proefboerderij Groot Kantwijk heeft de rode 
haan diverse keren gekraaid. Als laatste in 
1985, waar bij kortsluiting in een varkensloods 
45 biggen omkwamen'. In 1954 brandde de 
boerderij van Moleveld geheel af. Het woon
huis aan de Boslaan 'de Keet' brandde in 1991 
voor een groot gedeelte af. De laatste grote 
brand in 1992 was bij fruitteler Van Hienen 
aan de Nigtevechtseweg. 

Herman van 't Loo 


