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GEMEENTE LOENEN 

Begraven en 
begraafplaatsen 
Op 2 november 2000 hield de Historische Kring Gemeente Loenen in 
het Dorpshuis van Vreeland een interessante bijeenkomst met een 
lezing over 'Begraafplaatsen in de provincie Utrecht'. Voor de redactie 
van de 'Vechtkroniek' was dit aanleiding om de geschiedenis van de 
algemene begraafplaats in Loenen uit te zoeken en te beschrijven. 
Hierover gaat dan ook het eerste en grootste artikel in deze aflevering. 
Begraafplaatsen geven vaak een heel boeiend beeld van mensen, 
samenleving, cultuur en religie in verschillende perioden van de histo
rie. Het tweede artikel geeft een familiegeschiedenis over afstammelin
gen van Prins Maurits, die in Loenen hebben gewoond. Een grafkelder 
op het oudste gedeelte van de begraafplaats bracht de redactie op 
het spoor van de families Nassau La Lecq en Vor der Hake. Het vol
gende artikel gaat over een wel heel bijzondere begrafenis die in 1925 
in Vreeland plaatsvond: een bovengrondse begrafenis op privé-terrein. 
Wat hier precies aan de hand was leest u in het derde artikel. 
De streekarchivaris West-Betuwe, de heer R.H.C, van Maanen, zond 
ons een artikel over de verffabriek die van 1839 tot en met 1850 in 
Loenen heeft bestaan op het terrein van het huidige gemeentehuis 
(Beek en Hoff) in de Dorpsstraat in Loenen. De achterpagina is gewijd 
aan een schoolplaat, getiteld 'Het Merwedekanaal bij Nieuwersluis'. 

Vanaf oktober 2000 staat ons tijdschrift geregistreerd bij de Nationale 
Bibliotheek van Nederland te Den Haag onder het ISSN-nummer 
1568-4164. Dit registratienummer zal in het vervolg in elke aflevering 
van de 'Vechtkroniek' worden vermeld in de colofon op deze pagina. 

Om u alvast nieuwsgierig te maken voor de volgende aflevering: daarin 
zal aandacht worden besteed aan de bevolking van Vreeland in het 
jaar 1748: samenstelling, beroepen en overige belangwekkende 
wetenswaardigheden. Hierdoor krijgen we meer inzicht in het wel en 
wee van de bevolking van Vreeland in het midden van achttiende 
eeuw. 

Wat deze aflevering betreft: wij wensen u veel genoegen bij het lezen 
van de interessante artikelen. Bovendien wenst de redactie u goede 
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. 

Namens de redactie, 
Kees de Kruijter 
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De begraafplaats in Loenen 

Op 2 november j.l. organiseerde de Historische 
Kring Gemeente Loenen een lezing over begra
ven in Nederland. Een goede aanleiding om 
aandacht te besteden aan de begraafplaats in 
Loenen. Willem Mooij heeft hier al jaren 
archiefonderzoek naar verricht. De gegevens die 
uit dit onderzoek naar voren kwamen zijn in dit 
artikel bijeengebracht. 

Een korte historie 
Sinds de Middeleeuwen was het de gewoonte 
doden in en rond kerken te begraven. Deze 
gewoonte stamde uit de vroeg-christelijke tijd, 
toen over graven van martelaren kerken werden 
gebouwd. In de hoop dat de heiligheid van de 
martelaar ook op de mensen zou afstralen, wilde 
men daar dan ook zo dicht mogelijk bij begra
ven worden. Daarnaast geloofde men dat het 
verblijf in het vagevuur bekort zou worden, 
indien men in gewijde grond was begraven en 
dat men zo kon delen in de genade van de 
eucharistie. De ereplaatsen in de kerk, onder en 
rond het altaar, waren natuurlijk alleen wegge
legd voor kerkelijke en wereldlijke leiders. De 
"gewone rijke" mensen moesten het doen met 
een graf elders in de kerk en de armen vonden 
hun graf buiten de kerk, op het kerkhof. Het 
'slechte' deel van het kerkhof ten noorden van 
de kerk was vaak niet gewijd. Hier vonden dan 
ook misdadigers, zelfmoordenaars en ongedoop
te kinderen hun laatste rustplaats. De positione
ring van de graven was, evenals de kerken, 
meestal oost-west. Dit omdat de zon in het oos
ten opging, en naar men dacht de Heer bij zijn 
opstanding ook vanuit het oosten zou komen. 
Door de plaatsing van de graven richting het 
oosten kon men de Heer tegemoet treden. Bij 
de restauratie in de kerk in Loenen in 1950 zijn 
de grafstenen overigens andersom gelegd. ) De 
ruimte in kerken had natuurlijk zijn beperkin
gen. Spoedig raakten de kerken dan ook over
vol, lijken moesten wel in 4 of 5 lagen boven 
elkaar gelegd worden. Kerkvloeren verzakten 
door het steeds maar openbreken, funderingen 

werden aangetast en...de stank werd onhoud
baar. De uitdrukking "rijke stinkerds" stamt dan 
ook uit deze periode. Stedelijke verordeningen 
verplichtten tot bepaalde diepten van grafkel
ders, gebruik van bepaalde houtsoorten voor 
kisten, het steeds aanbrengen van nieuw zand, 
het strooien van geurige kruiden, het mocht 
allemaal niet baten. De stankoverlast hield aan. 
In de 17de eeuw werden de eerste pogingen 
ondernomen om deze begraafpraktijken te wij
zigen. Men begon toen ook enig hygiënisch 
besef te krijgen en vermoedde dat de bedorven 
lucht slechte invloed kon hebben op -of zelfs de 
oorzaak kon zijn van- besmettingsgevaar bij epi
demieën. Vanaf het midden van de 18de eeuw, 
de tijd van de Verlichting, werden de protesten 
feller en meer algemeen. Men pleitte voor 
dodenakkers buiten de bebouwde kom. Maar 
eeuwenlang ingesleten gewoontes veranderen 
niet zo snel. De mensen waren eraan gewend, 
gemeentebesturen konden of wilden de aanleg 
van nieuwe begraafplaatsen niet financieren en 
kerkmeesters zagen hun belangrijkste bron van 
inkomsten wegvallen, namelijk de verkoop van 
graven, de verhuur van rouwkleden, het luiden 
van de klokken en het ophangen van wapenbor-
den. De overheid -in laatste instantie verant
woordelijk voor het begraven- nam ook weinig 
initiatief en dus namen her en der particulieren 
het heft in eigen hand. Begraafplaatsen werden 
gesticht in o.a. Scheveningen, Zwolle en Tiel 
met prikkelende namen als "In hoop van navol
ging" of "Ter navolging". Pas tijdens de Franse 
overheersing werden de eerste officiële stappen 
gezet in de richting van het stichten van 
begraafplaatsen buiten de bebouwde kom. Het 
zou echter tot 1830 duren voordat het begraven 
in de kerk officieel verboden werd. 

Onwil tot verandering 
De oudste graven in Loenen bevinden zich in 
en om de hervormde kerk. Het kerkhof rond 
de kerk (nu: Kerkplein) was ommuurd en 
diende niet alleen voor het begraven van men-
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sen, er werd ook op gespeeld, blijkens een keur 

(verordening) uit 1515. Hier in werd het ver

b o d e n om voor taan op he t kerkhof te schieten 

en te kolven. In de he rvo rmde kerk valt t rou

wens op dat er veel graven te zien zijn uit de 

per iode omstreeks 1643 . Vermoedeli jk heeft in 

da t jaar een pestepidemie geheerst in Loenen. 

Ti jdens dergelijke epidemieën kon het sterfte

cijfer op lopen to t 10 à 15 % van de bevolking. 

) D e tendens die zich in de 18de eeuw on t 

wikkelde o m doden bui ten de bebouwde k o m 

te begraven, kwam aan het e ind van die eeuw 

in een stroomversnell ing. Als gevolg van de 

Bataafse Republ iek on t s tonden er op tal van 

terreinen verandering, o.a. in het o m v o r m e n 

en reorganiseren van begrafenispraktijken. 

O o k op dit gebied wilden de Volksrepresen

t an ten van Ho l l and de franse geli jkheids

idealen realiseren. Zij vaard igden op 8 jun i 

1795 een verbod uit op het begraven b i n n e n 

de steden van het gewest H o l l a n d . D o o r de 

talloze onduide l i jkheden die d i t ve rbod m e t 

zich meebrach t en de onwil van s tadsbes turen 

zich h iermee bezig te h o u d e n , k w a m er voor

lopig van de geplande ve rande r ingen wein ig 

terecht. O o k de burgemees ter van L o e n e n o n t 

ving op 8 juni 1795 he t decreet waar in het 

verboden werd o m per 1 januar i 1 7 9 6 lijken in 

de kerk te begraven en waar in de gemeen t e 

werd verplicht o m een begraafplaats aan te leg

gen. De burgemeester a n t w o o r d d e da t he t 

aanleggen van een begraafplaats veel te d u u r 

was "daar de grote kos ten o m sodan ig een 

begraafplaats te doen vervaardigen m a a k t niet 

alleen zulks voor he t t egenwoord ig zeer moe i -

elijk, maar bijna ondoenl i jk , dewijl wij vol

strekt niet weten van wie de daar toe b e n o d i g 

de penn ingen te bekomen" . D e kos ten voor de 

aanleg van een begraafplaats b e r a a m d e hij op 

ƒ 5 .000,- "voor de aanschaf van de g r o n d , he t 

afgraven en t ranspor teren van z a n d en een 

o m m u r i n g " . D e burgemeester verzocht dan 

o o k o m vrijstelling van deze verp l ich t ing . In 

d i t jaar van de Bataafse Repub l i ek werden alle 

familiewapens van de Loenense grafstenen 

gebeiteld. Een s t eenhouwer en zijn k n e c h t 

waren dagenlang in de kerk bezig geweest m e t 

deze klus. Zij ontv ingen h ie rvoor he t bedrag 

van 54 gulden en 18 stuivers. 

Enige jaren verschijnt het o n d e r w e r p nie t in 

de no tu l en van de gemeenteraadsvergader ing , 

waarschijnlijk als gevolg van de na t iona le 

onduidel i jkheid rond dit t h e m a . 

Def ini t ief ve rbod 

In Frankri jk werd bij keizerlijk decreet van 23 

Prairial XII (12 juni 1804) he t begraven in 

kerken en in de b e b o u w d e k o m definit ief ver

boden . Tevens werd h ier in bepaald dat 

begraafplaatsen op 35 of 4 0 me te r afstand van 

de gemeente gelegen moes t en zijn, zoveel 

mogelijk hoog en ten n o o r d e n van de gemeen

te moes ten liggen, met een m u u r van 2 me te r 

hoog omr ingd , en groot genoeg o m he t vijf-

dubbele van de lijken die n o r m a a l per jaar 

worden begraven te bevat ten. Iedere godsd ien 

stige gezindheid moest zoveel mogel i jk een bi j 

zondere begraafplaats h e b b e n . D e invoer ing 
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van dit decreet in ons land zou vier jaar duren. 
Ook in het Loenens archief is hierover corre
spondentie te vinden: de landdrost van het 
departement van Amstelland schrijft op 26 
februari 1808 een missive over de afschaffing 
van het begraven in de kerk en de noodzaak 
van de aanleg van een begraafplaats. De schout 
en gerechten van Loenen en Nieuwersluis lich
ten op 14 juli in antwoord op de missive de 
problemen bij de aanleg van een begraafplaats 
toe: ten eerste is er geen stuk land beschikbaar 
op de verlangde afstand van 300 roeden ' ) , en 
al was hiervan wel sprake, dan nog zou de aan
leg ongewenst zijn, doordat deze "eene groote 
onaangenaamheid en hinder voor de nabijzijn-
de lusthoven zoude veroorzaken". Ten tweede 
zou de aanleg van een begraafplaats te kostbaar 
zijn voor de gemeente. Drie jaren verstrijken 
zonder dat er iets gebeurt. Pas na de inlijving 
van het koninkrijk Holland bij Frankrijk werd 
op 11 januari 1811 het begraven binnen de 
kerken en bebouwde kom officieel verboden, 
maar er werd nog geen datum genoemd waar
op het verbod feitelijk van kracht moest zijn. 
Het verbod wordt naar alle gemeenten gecom
municeerd: op 14 juni 1811 ontvangt de bur
gemeester een brief van de onderprefect van 
het arrondissement Amsterdam waarin deze 
verwijst naar de eisen die gesteld werden in 
"het decreet van den 23sten prairial van het 
12de jaar" (zie hierboven). De onderprefect 
verzoekt om opgave te doen van de te nemen 
maatregelen en de hiermee gepaard gaande 
kosten, alsmede een opgave van de huidige 
kosten van begrafenissen. Op 22 juni ant
woordt burgemeester Johannes Sanderson dat 
de aanleg van een kerkhof echt onmogelijk is: 
de aankoop van grond, het verhogen ervan 
zodat het 's winters niet onder water loopt en 
de bouw van een muur zouden meer dan 5000 
gulden kosten, "welke last ondragelijk is, aan
gezien de gemeente nog eene schuld van ten
minste 4000 gulden heeft, alleen veroorzaakt 
bij het inkomen der Franse Troupen" en het in 
orde brengen van huisvesting voor de alhier 
gestationeerde brigade gendarmes. Sanderson 
vertrouwt erop dat alles bij het oude kan 
blijven totdat hij bericht ontvangt dat er even
tueel in samenwerking met Vreeland een kerk
hof kan worden aangelegd, om zodoende de 
kosten te dtukken. 

Start aanleg 
Dan verandert landelijk de situatie: Willem I 
wordt tot souverein vorst uitgeroepen. Enige 
weken na zijn aanstelling, in december 1813, 
stelt hij het Decreet van 23 Prairial XII voorlo
pig buiten werking. Jarenlang gebeurt er niets, 
totdat in 1825 bij Koninklijk Besluit het 
begraven binnen de steden verboden werd. De 
realisering van dit besluit zou nog enige tijd op 
zich laten wachten. Op 25 augustus 1827 ont
vangt de burgemeester van Loenen het besluit 

Gekozen ontwerp van de 

uitbreiding in 1952. 

Gemeentearchief Loenen. 
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van Gedeputeerde Staten omtrent het begraven 
in de bebouwde kom. 'Van en met den eersten 
januarij 1829' zal dit moeten ophouden, en voor 
dat tijdstip dient een begraafplaats te zijn aange
legd. In het antwoord aan Gedeputeerde Staten 
op 18 oktober 1827 noemt het gemeentebestuur 
het beste en hoogst gelegen stuk land dat hier
voor in aanmerking zou komen aan, namelijk de 
geamoveerde buitenplaats Wallestein, op 40 el 
afstand van de bebouwde kom, eigendom van 
Gerrit Wennekendonk, smidsbaas te Vreeland. 
Hem zou een schadevergoeding gegeven moeten 
worden à 21 gulden per roede, totaal 300 gul
den, de kosten van de omgraving en beplanting 
zouden circa 150 gulden bedragen. De bezan-
ding van de grond 240 gulden, en het maken 
van een houten brug en dito hek 250 gulden. 
Totale kosten: 940 gulden. Tevens meldt het 
gemeentebestuur het billijk te vinden om de 
eigenaars van de graven in de kerk tegemoet te 
komen, evenals de kerk zelf: deze zou nu inkom
sten derven door het beëindigen van het begra
ven in de kerk. Gedeputeerde Staten keuren het 
raadsbesluit goed. De eerste stappen tot de aan
leg van de begraafplaats konden beginnen. 
De begraafplaats zou overigens niet alleen voor 
de inwoners van Loenen zijn, maar ook voor die 
van Oud Over, Mijnden en Loenersloot. Tevens 
was het een algemene begraafplaats, toegankelijk 

voor elke kerkelijke gezindte. Als gevolg van de 
verplichting om een overledene op het kerkhof 
te begraven, kwam ook de vraag aan de orde of 
elke gezindheid zijn eigen begraafplaats mocht 
aanleggen. De minister van Binnenlandse Zaken 
besloot hierover op 15 april 1828 dat het ieder 
vrijstond gebruik te maken van een particuliere 
begraafplaats, maar dat hij dan wel de kosten 
van een begrafenis op de algemene begraafplaars 
behoorde re voldoen. Van dit besluit werd direct 
de weleerwaarde heer Swildens, R.K. pastoor op 
Slootdijk, in kennis gesteld. De tarieven voor 
begraven werden ook vasrgesteld: voor ieder lijk 
9 gulden, maar voor het lijk van een kind onder 
de 10 jaar 2 gulden, voor het lijk van een 
behoeftige 3 gulden en voor her lijk van een 
kind van onder de 10 jaar van een behoeftige 1 
gulden. 

Aanbesteding 
In augustus 1828 vond eindelijk de aankoop van 
een stuk grond voor de aanleg van de begraaf
plaats. Het werd toch niet het stuk land op 
Wallestein van Gerrit Wennekendonk, daar deze 
plotseling "allerhande onaannemelijk conditien 
en voorslagen van verkoop deed". Dan waren er 
nog stukken land van Willem van Jaarsveld en 
Frederik Wurth, maar ook met hen viel niet te 
onderhandelen. Over bleef een stuk grond van 

Krantefoto van de begrafenis 

van de bekende Loenense 

schilder Nicokas Sijvert Bastert 

in 1939. Op de foto staan 

o.m.: de begrafenisondernemer 

Gerrit van Walderveen en de 

dragers fan Mooij en Arie 
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Paulus van Wees, maar die vroeg de hoogst 
mogelijke prijs voor zijn land: 3000 gulden per 
bunder. Gezien de spoed die nu achter het pro
ject gezet moest worden, werden de heren 
gemeentebestuurders Volkmaars en Edema ver
zocht om "den gemeiden Paulus van Wees te 
bewegen tot den verkoop van een stuk grond, ter 

lengte van 56/2 el en ter breedte 41V, 
alzoo gelegen langs den straatweg op Slootdijk 
alhier, sttekkende ten oosten met de sloot langs 
het eigendom zo van den heer Wijnand van 
Calkoen als van den heer Abraham du Bois van 
Kroonenburgh ), voor den minst mogelijk te 
verkrijgen prijs". De heren onderhandelden de 
zaak goed uit en kochten het terrein voor 641 
gulden. Zij werden nu belast met de aanbeste
dingen van alle werkzaamheden voor de aanleg 
van de begraafplaats. Het bestek van aanbeste
ding is zeer uitvoerig en gedetailleerd en telt 3 
pagina's (zie bijlage 1). De te verrichten werk
zaamheden wotden verdeeld in drie delen: de 
aanbesteding van de sloten, van het metsel- en 
timmerwerk inclusief het hek en de levering van 
's Gravelands grof zand voor de ophoging van 
het terrein. Aan ieder detail is gedacht, van el tot 
el zijn de te graven sloten aangegeven, de te bou
wen muur is qua materiaal tot op de duim 
beschreven, zelfs hoe diep het hek in de vleugel
muren moet komen te liggen wordt beschreven. 
Ook de start- en voltooiingsdata van de diverse 
werkzaamheden liggen vast, alsmede de boete (5 

gulden per dag) bij niet tijdige oplevering. Om 
er zeker van te zijn dat eventuele boeten ook 
daadwerkelijk betaald zullen wotden, zal iedere 
aannemer twee borgen moeten presenteren. Het 
aanbestede zal worden roegewezen aan de minsr 
inschrijvende, of aan de beneden de inschrij
vingssom eersr mijnende. De aanbestedingen 
van het graven van de sloten en van het te leve
ren zand gaan uiteindelijk naar Dirk Dolman en 
Jan Bosch, werklieden te Loenen. Het bestek 
wordt alleen door Bosch getekend, "verklarende 
dat comparant Dolman niet te hebben leeren 
schrijven, noch zijnen naam re kunnen teeke
nen". Albertus van Daalen, timmermansbaas te 
Loenen, werd de aannemer voor het timmer- en 
metselwerk. De werkzaamheden verlopen vol
gens plan; op 21 januari 1829 vindt de eerste 
begrafenis plaars. De overledene is Margaretha 
Kruijff, weduwe van Adriaan Volkmaars. 

'Kostbare vercieringen' 
De kosten van de aanleg waren aanzienlijk. De 
aankoop van het stuk land had 641 gulden 
gekost, het graven van de sloten en het ophogen 
en gelijkmaken van de grond 116 gulden, het 
metselwerk en hek 390 gulden, het zand 100 
gulden, samen het totaalbedrag vormend van 
1247 gulden. Nu was de begraafplaats klaar 
voor gebruik, maar er bleven nog enkele zaken 
over: het rondom spitten ter diepte van 8 à 9 
palm om daarin te kunnen planten (30 gul-

Hetgedeelte van de begraaf

plaats dat in 1952 werd 

aangelegd. Het graf van 

Richard Erdmann (zie ook de 

illustratie op de voorpagina) is 

hier te zien van de voorzijde. 

Foto: £ Moes. 
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den), het bezanden van de dam en het pad van 
de dam af ( 30 gulden) het beschilderen van 
het hek en hekwerk (20 gulden) en de beplan
ting zoals die was opgegeven door de heer 
Zocher, architekt (120 gulden). -1) Het totaal
bedrag van 200 gulden wordt als buitengewo
ne uitgave op de jaarrekeningen van 1828 en 

1829 gebracht. Nu was alleen de verplichte 
muur er nog niet. De aanleg daarvan zou 2000 
gulden kosten, een ondenkbaar hoog bedrag 
gezien de deplorabele financiële situatie van de 
gemeente Loenen. Op 12 juni 1829 diende 
het gemeentebestuur dan ook bij Gedepu
teerde Staten van Utrecht een verzoek tot dis
pensatie van deze verplichting in, hetwelk op 
12 september werd ingewilligd, zolang de 
begraafplaats maar omringd werd door "een 
suffisant rasterwerk en een doornen heg". 
Gedeputeerde Staten bleven zich bezighouden 
met de begraafplaats. Op 30 december 1828 
stuurden zij het gemeentebestuur een brief 
met de opdracht om binnen 3 dagen te laten 
weten 1. de aard, grootte en ligging van de 
grond, 2. het aankoopbedrag en 3. de wijze 
waarop de kosten bestreden zijn. Na antwoord 
wilden zij ook nog weten of de totale aanleg-
kosten van 1447 gulden op de begroting van 

1830 worden gebracht, of alleen de 200 gul
den die bedoeld was voor beplanting en versie

ring (dit laatse bleek het geval). Met deze laat
ste kostenpost waren Gedeputeerde Staten het 
niet zo eens, "kostbare vercieringen door tus
senkomst van een architect" verzwaarden de 
uitgaven maar. In een later schrijven drukten 
zij het gemeentebestuur nogmaals op het hart 
"de edele eenvoud in het oog te houden welke 
het meest aan de rustplaats der dooden bet
aamt". 

Inkomstenderving hervormde kerk. 
De eigenaren van graven in de kerk waren dus 
nu hun graf 'kwijt'. Zij kregen recht op een 
evenredige uitgestrektheid grond op de 
begraafplaats, maar moesten wel hun recht 
hierop voor 14 februari 1829 bewijzen. Werd 
dit verzuimd, dan had de persoon geen aan
spraak meer op een stuk grond. Om alle 
berrokken personen te bereiken werd een 
pamflet verspreid en werden drie advertenties 
geplaatst, in de Staats-, Haarlemmer- en 
Utrechtse Krant. De grafeigenaten mochten 
dan hun recht op een graf in de kerk kwijt 
zijn, de hervormde kerk raakte veel meer 
kwijt, namelijk het grootste deel van haar 
inkomsten. De te vetrichtten diensten rond 
het begraven brachten veel geld op: de ver
koop van graven, het luiden van de klokken, 
het verhuren van baarkleden etc. ) 
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Besloten werd om ter compensatie van dit ver
lies aan de hervormde kerk 130 gulden per 
jaar te geven. De gemeente kreeg voor dit 
bedrag wel de beschikking over de baren, de 
roef en andere noodzakelijke voorwerpen, die 
dan in de kerk opgeslagen moesten blijven. 
Schoolonderwijzer Gerrit Mulder werd 
opzichter van de begraafplaats. Zijn takenpak
ket was zeer uitgebreid en varieerde van het 
innen en boeken van de financiën tot het 
halen en bergen van de baren en het leveren en 
vernieuwen van de doodskleden. Hij ontving 
hiervoor een jaarwedde van 110 gulden. Voor 
het luiden van de klokken moest hij extra geld 
vragen, ƒ 3,30 per uur of ƒ 1,65 per half uur, 
waarvan hij ongeveer 1/3 zelf mocht houden. 
Om een idee van de inkomsten te geven: in 
1829 werd voor 221 gulden aan begrafenis-
rechten ontvangen. De onkosten van Mulder à 
ƒ 98,75 werden hiervan afgetrokken en het 
resterende bedrag werd verdeeld tussen het 
fonds der kerkelijke administratie en de 
gemeente. Mulder vervulde naast het onder
wijzersambt en opzichtersschap van de 
begraafplaats ook nog de taken van koster en 
voorzanger van de hervormde gemeente (à 80 
gulden per jaar) en aanspreker (à 70 gulden 
per jaar). Over zijn veel te lage salaris beklaag
de hij zich in een brief aan het gemeentebe-
stuut d.d 3 maart 1858. Twee jaar later is 
Mulder overleden; zijn weduwe verzoekt 
namelijk op 8 oktober 1860 aan de gemeente
raad om de betrekking van opzichteres van de 
begraafplaats. Tien jaar later wordt in de raads-
notulen gesproken over een 'opzichter', wiens 
tractement met 30 gulden verminderd zal wor
den doordat hij geen graven meer hoeft te 
laten maken. Gemeentearbeider Jacob Bosch 
wordt per 1 augustus 1870 als doodgraver aan
gesteld. Zo gaat Jacob Bosch werken op de 
begraafplaats die door zijn vader Jan Bosch 
was aangelegd. In dit jaar wordt het houten 
hek door een ijzeren vervangen, 4 jaar nadat 
de eerste klachten over de slechte staat van het 
hek werden vermeld in de raadsnotulen. 
In 1869 kreeg de gemeente Loenersloot ook 
een stuk van de Loenense begraafplaaats in 
gebruik. In een overeenkomst d.d. 16 novem
ber tussen burgemeester en wethouders van 
beide gemeenten wordt bepaald dat 
Loenersloot het gebruik krijgt over 16 centiare 

grond tegen de jaarlijkse betaling van 10 gul
den. Voor dit geld neemt de gemeente Loenen 
het onderhoud op zich. 

Uitbreiding grond en inventaris. 
Ruim 100 jaar na de aanleg van de begraaf
plaats, in 1930, komt uitbreiding aan de orde. 
Besloten wordt de omheining "die een sieraad 
is voor de begraafplaats" te laten zoals die is en 
voorgesteld wordt een nieuw stuk grond aan te 
kopen in het verlengde van de begraafplaats. 
De raadsleden G. Molsbergen, W.C. Pos en 
C.J. van Schaick stemden voor; P. Post en 
J. Soede tegen en J. van Dijk blanco. De grond 
was eigendom van laatstgenoemde, en daarom 
ging de raad in geheime zitting verder. Hierin 
werd blijkbaar meteen zaken gedaan, want na 
heropening van de openbare vergadering ver-

Dezelfde begrafenis als op de 

afbeelding van pagina 8. 

Links begrafenisondernemer 

Frank Mooij sr. 

ColLW.Mooij. 



VECHTKRONIEK PAGINA 10 

De eerste lijkkoets-automobiel 

in Amsterdam, 1915 

klaarde de heer Van Dijk zich bereid zijn grond 
af te staan voor ƒ 2,50 per rn2. Een stuk van 
17,65 bij 40 meter werd van de veehouder aan
gekocht, voor de totaalprijs van ƒ 1765,-. Als 
aannemer van de uitbreiding wordt P. van den 
Dool in de arm genomen, wonende te 
Ammerstol. Hij zal voor 5444 gulden de uit
breiding verzorgen, alsmede de verplaatsing van 
het baarhuisje. 

In dit jaar van de uitbreiding van de grond, 
komt ook de uitbreiding van de inventaris aan 
de orde, en wel de aanschaf van een begraaftoe-
stel. Tien jaar daarvoor was dit ook al aan de 
orde geweest, maar toen werd er geen aange
schaft omdat bij te weinig gebruik het toestel 
zou gaan roesten en daardoor op cruciale 
momenten zou weigeren, hetgeen "groote stoor
nis zou veroorzaken in de ernstige stemming". 
Een commissie onderzoekt de kosten en wer
king van een begraaftoestel en de gemeente 
schaft na enkele maanden een nieuw toestel aan. 
Bij de uitbreiding van het terrein kwam ook de 
beplanting aan de orde. Door J. Dolman en 

H. Spee wordt ingeschreven voor de levering 
van 24 eikebomen en 40 deliheesters voor de 
som van resp. ƒ 74,50 en ƒ 112,-. De levering 
wordt gegund aan Dolman, bloemist te Loenen. 
Ook moest op de uitbreiding een nieuwe inde
ling van de graven plaatsvinden. Het gedeelte 
aan de kant van Loenen wordt bestemd voor 
eigen graven. De indeling van de begraafplaats 
wordt nu ook in kaart gebracht door de 
gemeenteopzichter. 

Zoals reeds vermeld, kreeg de hervormde kerk 
in 1830 een uitkering van 130 gulden per jaar 
voor de inkomstenderving door het niet meer 
begraven in de kerk. Ruim een eeuw later, in 
1931, wordt hierover in de gemeenteraadsverga
dering een vraag gesteld en weer vier jaar later 
wordt zelfs verzocht of deze uitkering niet kan 
worden beëindigd. Het blijkt dat dit pas kan 
met toestemming van beide partijen, maar dat 
het de gemeente veel meer dan 130 gulden zal 
kosten indien zij dit compensatiebedrag niet 
meer zou betalen. In dat geval zou het kerkbe-
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stuur namelijk een deel van de algemene 
begraafplaats mogen opeisen om een begraaf
plaats voor leden van de hervormde kerk in te 
richten. Toch komt een einde aan de overeen
komst: op 26 september 1951 besluit het 
gemeentebestuur de overeenkomst af te kopen 
door een overeengekomen bedrag van ƒ 3.700,-
aan het kerkbestuur te betalen. Hiermee was 
een ruim 100 jaar bestaande transactie ten einde 
gekomen. 

Nog meer uitbreidingen 
In 1949 is het weer noodzakelijk de begraaf
plaats uit te breiden. Een stuk van grond van J. 
van Dijk, liggende in het verlengde van de 
begraafplaats, wordt voor ƒ 1,50 per meter aan
gekocht, "of zooveel minder als door het prij-
zenbureau wordt vastgesteld". Niet alleen het 
oppervlak, maar ook de toegang tot de begraaf
plaats was aan verandering toe. Deze bevond 
zich aan de —toen nog smalle- Rijksstraatweg. In 
de raadsvergaderingen was al eerder opgemerkt 
dat het erg gevaarlijk was wanneer een begrafe
nisstoet stil stond bij de ingang. Gezien de 
beperkte ruimte kon de stoet namelijk niet de 
begraafplaats op rijden. Mevrouw Kern opperde 
om de sloot voor de begraafplaats te dempen en 
deze ruimte te gebruiken voor parkeerplaatsen. 
De hoge kosten vormden ook nu weer een pro
bleem voor de uitvoering ervan. Gelukkig bleek 
enkele maanden later dat de dienst Rijkswater
staat de Straatweg aan de kant van de begraaf-

|" PLAATSELIJKE BERICHTEN. ] 
L o e n e n. Woensdag j.l. is alhier begra-

vea een zeer bekend burger dezer gemeen
te nL de heer J... Horree, aanspreker en bode 
varu verschillende v'ereenigingert. 

Zeer waardeerende woorden werden aan 
het graf gesproken door- den heer T. Dijk
stra namens de Nat. Chr. Werkmansbond, 
elsmede door Ds. P. C. -IJsseling. 

Heden overleed zacht 
en kalm onze geliefde 
echtgenoot en vader, be
huwd- en grootvader 

De Heer 

JELLES MORREE 
in den ouderdom -f&n 
67 jaren. -

Uit aller naam, 
' Wed. J. MORREE'-

v. SCHOOTEN. 
Loenen a.d. Vecht, 

6 Maart 1921. 

plaats ging verbreden en de aan deze kant van 
de weg staande bomen ging rooien. Na de aan
koop van de grond in 1949 kon begonnen wor
den met de aanbesteding van de uitbreiding en 
het bouwen van een gehoorzaaltje met berg
plaats. 18 Aannemers schreven in (bijlage 2), de 
laagst inschrijvende -C.J. Elema uit Loenen-
werd het werk gegund. Uit de vier ingediende 
ontwerpen werd het hier afgebeelde gekozen 
(zie afb. op pag. 5). 

Er vinden in de jaren daarna nog enkele wijzi
gingen plaats: in 1958 wordt de waterleiding 
aangelegd en in 1962 wordt de aula vergroot 
door het slopen van een tussenmuur. In 1965 
wordt alweer een nieuwe uitbreiding voorbereid. 
Burgemeester en Wethouders van Loenen vragen 
eerst advies aan de Heidemaatschappij, later vra
gen ze hen ook een uitbreidingsplan op te stel
len. De ingang wordt in 1970 verplaatst naar de 
Driehovenlaan en op 19 april 1972 wordt het 

Annonce uit 1921 van het 

overlijden van aansp 

bodejelles Morree 

Begrafenisstoet uit vroeger 

tijd. 

Scene uit: Hollandse 

begrafenissen, illustratie uit 

]. Ie Frantj Berkhej, 

Natuurlijke Historie van 

Holland, deel 3, derde stuk, 

Amsterdam 1776. 
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plan tot uitbreiding aanbesteed. Na de uitbrei

ding wordt het noord-westelijk deel van de 

begraafplaats voor de St. Ludgerusparochie gere

serveerd (dit deel wordt bij de uitbreiding in 

1992 ook aansluitend uitgebreid). Burgemeester 

en Wethouders dringen er vervolgens bij de RK 

kerk op aan dat hun begraafplaats aan de 

Kerklaan wordt gesloten en dat "de eventuele 

hten om daar ter plaatse nog te begraven zo 

gszins mogelijk worden ingetrokken". 
ree 

eni 

Indeling 
Het valt op dat iedere uitbreiding van de 

begraafplaats een ander soort graven tot gevolg 

had, ook grafsrenen en de manier van plaatsen 

ervan gaan met h u n tijd mee. O p het oudste 

deel valt op dat de grafstenen van hardsteen zijn 

en als langwerpige grafzerken in een kerk vlak 

naast elkaar liggen. Overigens zijn deze zerken 

niet meer de zerken van het begin, om de 20 

jaar werd de begraafplaats waar nodig geruimd. 

Van de eerste grafstenen zijn er weinig of geen 

meer over, de huidige oudste stenen dateren uit 

het 3de kwart van de 19de eeuw. In dit oudste 

gedeelte bevinden zich 4 gtafkelders en 18 

urnenkeldertjes. Het oudste deel van de begraaf

plaats liep tot de huidige 6de berkeboom. Het 

deel vanaf die berk tot de middenopr i t en de 

aula is het deel van de tweede uitbreiding uit 

1931 . Hier zijn ook nauwelijks grafzerken meer 

te vinden, maar staan de grafstenen rechtop aan 

het hoofdeind. Overigens bevinden zich hier 

ook graven uit de jaren '70 van de twintigste 

eeuw. Toen was het deel van de latere uitbrei

ding in 1952 vol maar de laatste uitbreiding 

(1972) was nog niet gerealiseerd. Vandaar dat 

men een ouder —algemeen- gedeelte van de 

begraafplaats moest ru imen om plaats te maken 

voor nieuwe -eigen- graven. Het deel links van 

de aula is het deel uit 1952 en het achterste deel 

tot de huizen van de straat Bui tenhof dateert uit 

1972. O p deze delen bevinden zich dtie graf

kelders en een rijtje graven van kloosterzusters 

uit het klooster Mater Dei' (nu gemeentehuis 

Beek en Hoff) . Naarmate men de 'nieuwere' tijd 

opwandelt , valt op dat de graven een steeds per

soonlijker karakrer krijgen. Meer gebruik van 

graniet (is duurder, teken van welvaart), steeds 

een andere, zelfgekozen kleur granier, maar ook 

ander materiaalgebruik als glas. O o k uit decora

ties blijkt de veranderende manier waarmee 

men met de dood omgaat: kinderspeelgoed op 

kindergraven, een zelfgemaakt beeld of een laat

ste kinder tekening in btons weetgegeven. Een 

wandeling over de begraafplaats in Loenen is 

zodoende ook een wandeling door de tijd: het 

toon t het verschuiven van tradities rond begra

ven en de individualisering van de gebruiken 

rond de dood en het begraven van dierbaren. 

Juliette Jonker -Duyns tee 

Wi l lem Mooij 

NOTEN: 

1 ) G.J. Verhage, De hervormde kerk in Loenen (niet 
uitgegeven) 

2) Ibidem 
3) De benamingen van afmetingen worden in alle 

bronnen door elkaar heen gebruikt. 
4) Op 30 oktober 1828 bedankt burgemeester 

Sanderson per brief uitbundig de heer du Bois, 
ambachtsheer van Kroonenburgh. Loenen en 
Nieuwersluis etc.etc. niet alleen voor diens 
toestemming een muur te maken langs zijn 
grondgebied, maar ook voor het laten weghalen 
en verplaatsen van populierenbomen die hinderlijk 
waren voor de toegang tot de begraafplaats. 

5) Jan David Zocher (1791-1870) was de kleinzoon 
van de bekende tuinarchitect Johan Zocher, die als 
eerste tuinarchitect in Nederland de engelse 
landschapsstijl introduceerde. Jan Zocher is met 
name bekend door de aanleg van parken (o.a. 
Vondelpark), begraafplaatsen (o.a. Zorgvlied te 
Amsterdam) en tuinen van weigestelden. Hij werd 
internationaal erkend, getuige het feit dat hij in 
1838 benoemd werd tot het prestigieuze Royal 
Institute of British Architects te Londen. Toen hij 
het ontwerp maakte van de Loenense begraaf
plaats, zal hij nog niet zo beroemd zijn geweest. 
Zijn bekendste begraafplaats, Zorgvlied, ontwierp 
hij namelijk 40 jaar later, in 1869. 

6) Het luiden van de klokken werd in later jaren 
afgeschaft "omdat een zenuwlijdster daardoor 
sleecis droevig werd aangedaan". Op 31 augustus 
1900 verzoekt raadslid Oussoren om dit gebruik 
weer in ere te herstellen 

BRONNEN: 

Archief Loenen, Notulen raadsvergaderingen 
f) Kurpershoek, H. van den Berg. Zorgvlied. de 

geschiedenis van een begraafplaats. Amsterdam 

1995 
Dood en begraven, stenen en rouwen 1700-1900, 

tentoonstellingscatalogus Centraal Museum Utrecht, 
1980 

G.I. verhage, de hervormde kerk in Loenen. 1989 
(niet uitgegeven) 
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Bijlage 1: 
Bestek van aanbesteding van de aanleg van de begraafplaats, 15 oktober 1828. 

Op heden Woensdag den 15 October 1828, des voormiddags te elf ure in het Raadhuis, 
hebben wij ondergeteekenden, Mr.Johannes Sanderson Burgemeester, Jan Volkmaars assessor 
en Hendrik Edema, lid van het gemeente bestuur van Loenen, als gecommitteerden door het 
gemeente bestuur van Loenen ter zake dezes, nadat bij publicatie en affictie van billenen in 
tijds kennelijk is geworden, dat te dezer plaatse, dage en ure zoude worden overgegaan tot de 
publieke aanbesteding aan de minst aannemende, van het na te meidene; aan de vergaderden 
in de raadkamer alhier voorgelezen. 

Bestek en conditien van aanbesteding der werkzaamheden aan en op het aan te leggen Kerkhof 
op het stuk land afkomstig van Paulus van Wees langs den Straatweg op Sloodijk onder deze 
gemeente Loenen, ter lengte van 56 el 5 palm en ter breedte van 41 el 5 palm, strekkende ten 
westen met de sloot langs het eigendom van Johan Frederik Wurth. 

Eerste aanbesteding der slooten. 

Aan de oostzijde en zuidzijde van den grond uit te graven de specie, op de breedte van drie el 
zeven palm gloijende tot op de diepte van eene el acht palm. 

Aan de zuidzijde en westzijde den grond zoo ver uit te graven, als het afgehaakt is, en met de 
daar langs loopende slooten, insgelijks tot op de diepte van eene el acht palm; aan de noordzij
de de breedte van drie el vijf palm bepaaldelijk daarvan uitgezonderd op de plaats alwaar zulks 
is afgebakend. 

De uit te gtaven specie aldus te verwerken: eerstelijk daarmede te dempen aan de noordzijde 
de gemelde breedte van drie el vijf palm tot op de hoogte van den dijk of straatweg, gloijende 
af tot op de afbakening van het te verhoogen land; dan al de overige specie te brengen eerst in 
de kuilen en laagten en vervolgens daarmede de geheele oppervlakte overal even gelijk te 
maken. 

Tweede aanbesteding van het metsel- en timmerwerk, volgens de daarvan gemaakte teekening. 
Den verlangden muur te metselen met moppen grijze klinkers; ieder van de beide muren ter 
dikte van anderhalve steen, gewerkt in bastaard specie van twee deelen schelpkalk en één derde 
cement; te metselen op fondament planken, zwaar tien duim en breed vijf en dertig duim van 
greenenhout, iedere muur hoog twee el uit de diepte van de sloot op de schuinte of gloijing 
volgens afbakening of op aanwijzing bij het wetk. 

Elke muur te dekken met eene rollage van twee bovengemelde steenen dik en met twee 
blaauwe Essosijnsche hoeksteenen; ieder van de vier hoeksteenen lang zesenvijftig duim, dik 
twaalf duim en breed zevenenveertig duim, alles behoorlijk gevoegd. 

Voor het daarop te plaatsen hek, eene eiken sloof van wezelshout, zwaar een en twintig a zes en 
twintig duim, en lang drie el acht palm; deze te leggen aan weerszijde in de vleugelmuren zoo 
diep dat de rollagen daarvoor kunnen worden gemetseld, op deze sloof twee stijlen der hekken, 
met pennen en gaten daarin opgesloten. De stijlen van van best eiken Rijns of wezelshout, 
zwaar een en twintig a zes en twintig duim en lang drie el, met de lijsten, ballen en plinten van 
eiken hout, alles in zwaarte en breedte volgens de teekening, zoo als ook de vleugels aan de 
stijlen en wel volgens het figuur der teekening, al de schooten hiertoe van eiken twee en dertig 
streep dik, op de figurative breedte. 
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De stijlen van de draaihekken zwaar tien à dertien duim; van welke stijlen, twee lang, twee el 
achtendertig duim iedere stijl en de andere twee, ieder lang eene el achtentachtig duim. De 
drempels breed zestien duim; de middeldrempels breed dertien duim, ter dikte van de stijlen. 
Hierin te maken twee paneelen van vijf duims eikenhout, voorts de inleglijsten etc. alles van 

eiken hout volgens de teekening en ten genoege van het Bestuur dezer gemeente. 
De schijven zwaar twee en dertig à honderd negen streep, ter vereischte lengte en volgens den 
cirkel der teekening. 
Ieder van de beide hekken af te hangen aan drie knieën met dubbelde leden van het merk of 
het nommer tien, ter sluiting aan het eene hek eene behoorlijke kantschuif en aan het andere 
hek een voldoende hekslot met dag- en nachtschotel en met een druiper, dit alles van best wel 
bewerkt ijzer. 
In den dag der twee hekken te maken twee inrij-ijzers van twee en dertig streeps ijzer en die 
met een veer onder de rollaag op de sloof vast gespijkerd en in de stijlen goed vastgemaakt. 
Aan den binnenkant van het hek twee ijzeren schoren lang drie el zwaar twee en dertig streep, 
aan de stijlen met veeren vastgemaakt; en achteruit aan eiken palen zwaar dertien à achttien 
duim, lang eene el enen goed vast in de grond. 
Al het te leveren hout zal voor de verwerking, alvorens door of van wege het gemeente bestuur 
goedgekeurd moeten wezen, al de reepen, pennen en gaten zullen goed geschilderd moeten 
worden, voor dat die in elkander worden gewerkt, alles en alles naar den eisch en ten genoegen 
van het Bestuur. 

Derde aanbesteding van te leveren 's-Gravelands grof zand, van den dijk of sttaarweg op 
Sloodijk onder deze gemeente afgerekend, achter aan het einde van het bestemde kerkhof op 
de geheele breedte van den tusschen de slooten, liggende grond, ter lengte van acht el, en ter 
hoogte van drie palm. 

Onder deze aanbestedingen worden versraan begrepen te zijn al de vereischte leverancien, 
materialen en arbeidsloonen; en zoo wanneer iets vergeten of niet duidelijk genoeg in dit 
bestek gemeld mogte wezen, reserveren de Heeren aanbesteders aan zich het regt hetzelve te 
expliceren, terwijl de respectieve aannemers zich, volgens deze explicatie zullen moeten 
gedragen en even als of het geomitteerde of de duidelijke explicatie bij deze ware voorgeschre-

Deze aanbestedingen moeten, ten einde effect te kunnen hebben, aan de approbatie van Hun 
Edelgroot Achtbaren de Heeren Gedeputeerde Staten van deze Provincie worden onderwor
pen; intusschen uit hoofde van het reeds gevorderde najaars seizoen, zal de aannemer van het 
graven der slooten en van het verwerken der gegravene specie dadelijk dienen te beginnen, 
alzoo dit werk zal moeten voltooid zijn, voor of uiterlijk op den twaalfden der aanstaande 
maand November. 
De aannemer van het metsel- en timmerwerk zal het aangenomene geheel volgens den eisch 
moeten in orde hebben en alzoo geplaatst moeten zijn voor of uiterlijk op Zaturdag den 
vijftienden van de aanstaande maand November. 

De aannemer van het op de bepaalde plaats van het kerkhof te leveren zand, zal met de 
leverancie van dat zand moeten beginnen op maandag den zeventienden November, terwijl het 
vereischte zand uiterlijk op woensdag den derden December van dit jaat, geheel geleverd zal 
moeten wezen. 
Het werk binnen of op de respecrive hierboven bepaalde dagen niet geheel afgewerkt, geleverd, 
of niet behoorlijk bewetkt, geleverd en aangelegd, of het geleverde en bewerkte niet voldoende 
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zijnde, zal de nalatige aannemer in de respective gevallen gehouden wezen als nog het gebrek
kige of het niet bestaanbaate op nieuws te herstellen en te leveten, op verbeurte daarenboven 
van Vijf Gulden voor iederen dag, dat niet alles nog goed bevonden en alzoo goedgekeurd kan 
worden, welke boete zal strekken ten profijte des burgerlijke gemeente van Loenen, en ware 
het dat de nalatige aannemer, binnen de eerste tien dagen van verzuim, aan zijne verpligting 
nog niet had voldaan, zal de dagelijksche boeten blijven doorloopen en het gebrekkige, ten 
koste van dien aannemet, op nieuws tet dadelijke herstelling aanbesteed wotden. 
Ten einde men verzekerd zal kunnen zijn, dat de kosten en boeten bij eenige nalatigheid, 
verzuim of achteloosheid zullen worden gerembourseerd en voldaan, voor zoo ver die niet op 
de aannemings penningen zouden kunnen wotden gekort, zal ieder aannemer bij de toewijzing 
dadelijk moeten presenteren, des gerequireerd, twee volgens de wet genoegzaam gegoede 
borgen, welken gehoudet zijn met den aannemer bij het passeren der acte van toewijzing zich 
te verklaren en te onderwerpen, aan den inhoud der conditien te zullen voldoen en zotgen dat 
die werden achtervolgd en naagekomen. De borgen onder uitdtukkelijke afstand van alle 
voorregten, aan hen andeis toegekend; zullende zij botgen even als de aannemers domicilium 
tot prestatie en ten effecte dezet moeten kiezen in het Raadhuis alhier. 
Het werk door den respectiven aannemer behoorlijk zoo als men het verlangt en zoo als het 
hierboven is vermeld en afgeteekend is, afgewerkt of geleverd zijnde, zal hij zijne aannemings
penningen kunnen ontvangen binnen acht dagen, nadat het werk afgewerkt en goedgekeurd 
zal zijn en wel te dezer plaatse ten kantore van den Burgemeester Mr.Johannes Sanderson. 
De respective aannemer zal tot goedmaking der kosten uit deze aanbesteding spruitende 
moeten betalen binnen acht dagen na dato der op dezen verkregenen approbatie van Hun 
Edelgroot Achtbaren, de Heeren gedeputeerde Sraten; vijf per cent betekend naar den princi
palen aannemingsprijs, en daarboven moeten restitueren het trek geld aan den minsten 
inschrijver voor het aan te besteden werk of voor de aan te bestedene levering uitgereikt zijnde, 
en zulks ten kantore van den genoemde Burgemeester. 
De aanbesteding zal geschieden eersr bij inschrijving en daarna bij opbod. 
Zullende op geene inschrijvingsbilletten regard worden geslagen, als op die der gegadigden bij 
deze aanbesteding tegenwoordig. De minst inschrijvende voor de eerstgemelde aanbesteding 
zal genieten eene gulden. 

Die van de rweede aanbesteding drie gulden en de minst inschrijvende van de derde aanbeste
ding, eene gulden, respectivelijk tot premie of ttekgeld. 
Terwijl aan den minst inschrijvende, of aan den beneden de inschrijvingssom eerst mijnenden, 
te gelijk de bevoegdheid en het vereischte bezittende, om aan den inhoud van dit bestek en der 
conditien te voldoen, het aanbestede zal worden toegewezen. 

Indien de ingeschrevene of gemijnde soms minder komt te bedragen dan de som waarop het 
wetk door of van wege het gemeente bestuur geëvalueerd is en daarop de approbatie van Hun 
Edelgroot Achtbare Heeren gedeputeerde Staten zal zijn bekomen. 

Na gedane voorlezing van al het vootschrevene is men overgegaan eerstens ter aanbesteding 
van het graven der slooten en van de daarbij bepaalde werkzaamheden. 
Van de vier ingeleverde inschrijvingsbilletten was de minste inschrijver WILLEM GORLEE 
werkman op Oud Over tot f 135,-

Nu het wetk aangeboden zijnde voot vijftig gulden en dan successivelijk verhoogd tot op 
hondetdzestien gulden, zoo is daarop gemijnd en hebben zich als aannemers gepresenteetd 
DIRK DOLMAN en JAN BOSCH, werklieden wonende alhier te Loenen, terwijl aan Willem 
Gorlee de premie van eene gulden is uitgereikt. Voorts hebben zij aannemers beloofd, om het 
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voorschrevene werk volgens dit bestek en bepaalde conditien te zullen volbrengen, zijnde van 
hen geene borgstelling gevorderd, verbindende zich tot prestatie en ten effecte dezer ieder in 
solidum; en heeft de comparant JAN BOSCH alhier geteekend, verklarende de comparant 
DIRK DOLMAN niet te hebben leeren schrijven, noch zijnen naam te kunnen teekenen. 

Onderteekend, Jan Bosch 

Overgaande ter aanbesteding van het timmer en metselwerk, was van de vier ingeleverde 
inschrijvingsbilletten de minsre inschrijving f412,-, waarvan inschrijver bleek te zijn Albertus 
van Daalen timmermansbaas wonende te dezer plaatse; vervolgens dit werk zijnde aangeboden 
voor de somma van honderd gulden en die som allengskens verhoogd tot op de somma van 
driehonderd negentig gulden, zoo is daarop gemijnd en heeft zich als aannemer aangegeven de 
genoemde Albertus van Daalen, aan wien het trekgeld is ter hand gesteld en aan dezelven de 
borgstelling geremitteerd zünde, heeft hij comparant voorts beloofd en aangenomen om dit 
aanbestede werk te zullen volbrengen volgens vereischte en overeenkomstig het bestek met 
onderwerping aan de daarbij gemaakte conditien en heeft na gedane voorlezing alhier getee
kend, 

Onderteekend, Al. van Daalen 

Aangaande de derde aanbesteding wegens het te leveren zand, hiertoe is slechts ingeleverd één 
billet waarvan inschrijver was Jan Bosch werkman te Loenen tot de somma van f 100,—. 
Dit werk aangeboden zijnde voor de somma van vijfentwintig gulden en die som tot negen en 
negentig gulden toe verhoogende, zonder dat is gemijnd geworden, alzoo de inschrijver aan 
wien het trekgeld is uitgereikt, aannemer zijnde gebleven voor honderd gulden, heeft hij 
verklaard dat te hebben aangenomen met Dirk Dolman insgelijks werkman alhier woonachtig 
en hebben verklaard, beloofd en aangenomen, zoo te zamen als ieder van hun in het bijzonder 
en in solidum dit aan te nemen op het voorgelezene bestek en op de in deze bepaalde voor
waarden en heeft de comparant Jan Bosch na gedane voorlezing alhier geteekend en den 
comparant Dirk Dolman gedeelereerd, niet te hebben leeren schrijven noch zijnen naam te 
kunnen teekenen. 

Onderteekend, Jan Bosch 

Zijnde van dit alles opgemaakt proces verbaal, het welk als minuut na gedane voorlezing al 
mede alhier is onderteekend door de Heeren aanbesteders, terwijl door hen onder de in te 
wachten approbatie van Hun Edelgroot Achtbaren de Heeren gedeputeerde Staten, de voor
schreven drie aanbestedingen zijn gegund. 

Onderteekend, Joh.Sanderson, burgemeester 

J.Volkmaars, assessor 
Hendrik Edema, assessor 

Goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Utrecht op heden den 17de October 1828 
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Bijlage 2: 
Aannemers die inschreven op de openbare aanbesteding van het uitbreiden van de 
Algemene begraafplaats te Loenen en het bouwen van een gehoorzaaltje met bergplaats: 

C.J. Elema R. Wiersma 
Loenen a/d Vecht ƒ 28.540,- Amsterdam ƒ36.555,-

Jac. De Jager Schoenmaker & v. Dolderen 
Nieuwersluis ƒ28.920,- Rhenen ƒ 37.000,-

Fa. Bosland & Zn Gebr. Wagenaar 
Assendelft ƒ 33.932,- Loenersloot ƒ 37.450,-

Fa. Gebr. Berkelaar Th. Veul 
Vinkeveen ƒ 34.387,- 't Zand ƒ38.200,-

G. Lalleman W. Sliedrecht v/h Bakker 
Bergen op Zoom ƒ 34.380,- Waddinxveen ƒ 42.000,-

P. Sligter & Zn Fa. T. Bakker & Zn 
Ammerstol ƒ 34.900,- Hilversum ƒ 42.742,-

J. van der Heiden Zethabo 
Amsterdam ƒ35.910,- Amsterdam ƒ 46.620,-

Gebr. Knevel H. Groenhuizen 
Amsterdam ƒ36.100,- Hilversum ƒ47.000,-

HJ . In den Haak P. Schouten 
Loenersloot ƒ 36.200,- Hilversum ƒ 48.000,-
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Grafmonument boven de 

grafkelder van de graven en 

gravinnen van Nassau in ie 

Hervormde kerk te Ouderkerk 

aan den IJssel 

Foto: Rijksdienst voor de 

monumentenzorg te Zeist 
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PrinsMaurits' nazaten in Loenen 

Wie over de algemene begraafplaats in Loenen 
wandelt en de opschriften op de grafzerken 
leest, zal op her oudste gedeelte aan de kant 
van de Rijksstraatweg een graf ontdekken met 
(onder meer) het opschrift 'graaf van Nassau 
La Lecq'. Dan komt meteen de vraag op of 
hier een lid van de koninklijke familie ligt 
begraven. Op het graf zijn ook andere namen 
vermeld. Wie liggen er nog meer begraven en 
wat is hun onderlinge familierelatie ? Naar het 
antwoord op deze vragen hebben wij onder
zoek gedaan. In dir arrikel wordt daar verslag 
van gedaan. 

Delft 
Het is algemeen bekend dat de grafkelder van 
ons koninklijk huis zich bevindt in de Nieuwe 
Kerk te Delft. Vrijwel alle leden van de 
koninklijke familie liggen er begraven, van 
Willem I (de Zwijger) rot en met koningin 
Wilhelmina. Slechts enkele leden van de fami
lie zijn elders begraven: sradhouder-koning 
Willem III in Londen (Westminster-Abdij), 
Johan Willem Friso in Leeuwarden en Filips 
Willem, de oudste zoon van Willem I, in 
Diest (België). 

Ouderkerk aan den IJssel 
Minder bekend is dat er in ons land nog 
andere grafkelders van de familie Nassau 
bestaan, namelijk in Breda, Leeuwarden en 
Ouderkerk aan den IJssel. De grafkelder in de 
Hervormde kerk te Ouderkerk aan den IJssel 
(Zuid-Holland) is in de zevenriende eeuw 
gebouwd in opdracht van de gtaven van 
Nassau. Daarin zijn niet minder dan 34 leden 
van deze familie bijgezet ). Zij stammen af 
van Prins Maurirs en zijn vriendin jonkvrouw 
Margaretha van Mechelen. De prins, die 
ongetrouwd is gebleven, had bij haar drie 
zoons verwekt, die hij offïcëel erkende waar
door zij de naam Nassau kregen. Bovendien 
schonk Maurits zijn zonen geld en goederen. 
Ook gaf hij hun de lucrarieve heerlijkheid van 
de Lek in leen. Daarroe behoorde tevens de 

ambachtsheerlijkheid Ouwerkerk (Ouderkerk 
aan den IJssel). Ouwerkerk kwam in de achr-
tiende eeuw tijdelijk in andere handen: bij de 
executoriale verkoop in 1722 kocht Floris 
Camper uit Leiden de ambachtsheerlijkheid. 
Voor de familie Nassau was het verlies van dit 
bezit niet te verteren, waarschijnlijk vanwege 
de plaars van het familiegtaf in de kerk aldaar. 
Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk 
(1679-1753) kocht in 1749 de ambachtsheer
lijkheid rerug. 

l o t het jaar 1783 bleef Ouwerkerk in het 
bezit van de familie. In dat jaar verkochr 
Maria Wilhelmina, gravin van Nassau-La 
Lecq, vrouwe van Ouwerkerk (1750-1809), 
de ambachtsheerlijkheid voor een bedrag van 
f. 26.400,— aan Jan Smirs Jansz. te 
Lekkerkerk. Daarna volgden nog enkele ande
re eigenaren. In 1844 gingen de rechten over 
op de burgerlijke gemeente ). 
Aanvankelijk behoorden de nazaren van 
Maurits niet tot de adel. Drie kleinzoons van 
hem, namelijk Maurits Lodewijk I (1631-
1683), Willem Adriaan (1632-1705) en 
Hendrik (1640-1708) wisten van de Duitse 
keizer (Leopold I) gedaan te krijgen dat zij in 
1679 in de adelstand werden verheven door 
benoeming tot rijksgraven. Een deel van de 
afstammelingen van Maurits noemde zich gra
ven van Nassau-La Lecq (van de Lek), ande
ren noemden zich graven van Nassau-
Ouwerkerk. In 1661 besloren deze nazaten 
van Maurits in de Hervormde kerk te 
Ouderkerk aan den IJssel een eigen grafkelder 
te laten bouwen. In 1824 is daarin de laatste 
Nassau begraven: Jan Floris Hendrik Carel 
(1782-1824), zoon van Jan Floris (1751-
1814) ). De drie dochters van laatstgenoem
de, tevens de laatste afstammelingen van prins 
Maurirs in rechre lijn in Nederland, zijn 
begraven op de algemene begraafplaats in 
Loenen aan de Vecht. Een overzichr van de in 
dir arrikel vermelde nazaten van prins Maurits 
is opgenomen op de pagina's 23 - 26: afstam-
mingsreeks van de Loenense Nassaus. 
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Portret van Maria 

Wilhelmina Isabella 

Carolina, gravin van Nassau 

La Lecq (1780-1856). Het 

originele portret, een pastel, is 

in het bezit van mevrouw C. 

Ligtenstein-Vor der Hake te 

Rotterdam. 

Foto: Iconografisch Bureau te 

Den Haag. 

Loenen aan de Vecht 
De drie laatste afstammelingen van Maurits in 
Nederland waren: Maria Wilhelmina Isabella 
Carolina (1780-1856), Johanna Geertruida 
Abrahammina (1784-1861) en Barbara 
Arnolda Flora (1793-1855), gravinnen van 
Nassau La Lecq. Deze zijn bijgezet op de alge
mene begraafplaats in Loenen aan de Vecht in 
een grafkelder waarvan een zekere Govert Bijl 
de Vroe en zijn tweede echtgenote de eerste 
eigenaren waren. Het grafmonument bestaat 
uit drie naast elkaar liggende stenen met op 
elk daarvan een naam: in het midden de ver
melding 'Bijl de Vroe 1922', links: 'S.E. Bijl 
de Vroe-Lemmers, ovl. 4 febr. 1859' en rechts: 
'J.F.H.K., graaf van Nassau La Lecq, ovl. 27 
nov. 1814'. Onderzoek in het register van gra
ven en grafkelders op de begraafplaats in 
Loenen (zie noot 6) wees uit dat zich onder 
het grafmonument een kelder bevindt, waarin 
in de periode 1843 tot en met 1878 vijftien 
personen zijn bijgezet. Govert Bijl de Vroe en 
zijn tweede echtgenote hebben de grafkelder 
in 1843 laten aanleggen, in eerste instantie 
voor de herbegrafenis van twee reeds vóór 
1843 overleden familieleden. De stoffelijke 
overschotten werden op 30 augustus 1843 
vanuit Kortenhoef naar de grafkelder in 

Loenen overgebracht. Het waren de stoffelijke 
resten van Jan Floris, graaf van Nassau La 
Lecq (1751-1814) en van Suzanna Elisabeth 
Lemmers, overleden 4 februari 1839, de eerste 
vrouw van Govert Bijl de Vroe. Wie was 
Govert Bijl de Vroe? 

Gepensioneerd militair 
Govert Bijl de Vroe, gedoopt op 7 november 
1763 te Woudrichem en overleden op 28 
november 1850 te Loenen aan de Vecht, 
stond in Loenen bekend als gepensioneerd 
officier van de landmacht en gepensioneerd 
commandant van de stad Coevorden. ) Zijn 
militaire carrière verliep als volgt: 

- vanaf 25 maart 1777 was hij kadet bij het 
Eerste Bataljon van het Regiment van luite
nant-generaal L.G. Hardenbroek; 

- vanaf 1 november 1780 in dienst van het 
guarde du corps van Zijne Doorluchtige 
Hoogheid de prins van Oranje (stadhouder 
Willem V); 

- vanaf 1 juli 1788 vaandrig en sedert 24 
maart 1789 luitenant bij het eerder vermel
de bataljon; 

- vanaf 4 juli 1794 kapitein-titulair bij het 
Bataljon van het Regiment van generaal-
majoor De Bons; 

- in 1795 bij de capitulatie van het eiland 
Walcheren is hij korte tijd in krijgsgevan
genschap geweest bij het Franse leger; 

- vanaf 16 maart 1814 kapitein bij het 
Negentiende, later het Zeventiende Bataljon 
Infanterie van de Nationale Militie en ten
slotte is Govert Bijl de Vroe in 1815 betrok
ken geweest bij een veldtocht in Frankrijk. 

Zijn conduitestaat vermeldt in 1814: "is van 
zeer goed gedrag" en in de kolom 'bekwaam
heid' staat te lezen: "is niet bekend met de 
tegenwoordige dienst of exettitie, dog toont 
veel goede wil om sig bekwaam te maken". 
Op 31 oktober 1817 liet hij pet tekest aan de 
legerleiding weten bevreesd te zijn met pen
sioen gestuurd te zullen worden op een post 
als 'plaats-majoor'. Naar aanleiding hiervan 
ontving hij de toezegging, dat men hem zou 
noteren voor een eventuele plaatsing als plaat
selijk commandant. Deze toezegging werd 
geëffectueerd bij besluit van koning Willem I 
(K.B. van 11 januari 1819, no. 22), waatbij 
Bijl de Vroe werd benoemd tot plaatselijk 
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commandant van Coevorden in de rang van 
majoor. Een bevordering die duidelijk ver
band hield met zijn op handen zijnde pen
sioen. Ruim twee weken na de benoeming, op 
29 januari 1819, werd hij al weer "uit de 
sterkte geroyeerd". Govert Bijl de Vroe was 
toen 55 jaar oud en had ruim 40 dienstjaren 
achter de rug, waarvan hij één jaar in 
Frankrijk had doorgebracht. Voor zijn ontslag 
werden twee redenen opgegeven: zijn leeftijd 
en het feit dat hij niet langer meer geschikt 
werd bevonden voor de actieve dienst . ' ) 
Wat zijn privéleven betreft: voor de eerste 
maal huwde Govert Bijl de Vroe met Suzanna 
Elisabeth Lemmers, overleden 4 februari 
1839, zuster van Barbara Arnolda Lemmers 
die gehuwd was met Jan Floris, graaf van 
Nassau La Lecq (1751-1814). Door zijn eerste 
huwelijk was hij zwager van graaf Jan Floris. 
Bijl de Vroe huwde voor de tweede maal te 
Kortenhoef op 2 januari 1841 (hij was toen 
77 jaar) met Barbara Arnolda Flora, gravin 
van Nassau La Lecq (1793-1855). Door zijn 
tweede huwelijk was hij schoonzoon van graaf 
Jan Floris, maar die laatste was toen al lang 
overleden. Dit tweede huwelijk werd wegens 
ziekte van de bruid voltrokken in haar woon

huis (nummer 63 te Kortenhoef). De nog 
levende leden van de familie van Nassau La 
Lecq trokken in de jaren 1837 tot en met 
1842 van Kortenhoef naar Loenen. Als eerste 
had zich daar gevestigd Josephine Maria de 
Vergne (Duvergne), dochter van Maria 
Wilhelmina Isabella Carolina, gravin van 
Nassau La Lecq; op 28 maart 1837 werd zij, 
sinds 23 december 1836 gehuwd met Johan 
Jacob Vor der Hake, ingeschreven in het lid-
matenregister van de Hervormde gemeente te 
Loenen. Voorts volgden op 23 juni 1841 haar 
moeder en een jaar later, op 1 juli 1842, 
Govert Bijl de Vroe met zijn tweede vrouw en 
haar zuster Johanna Geertruida Abrahammina 
en hun moeder Barbara Arnolda Lemmers, de 
weduwe van Jan Floris, graaf van Nassau La 
Lecq. Zij vestigden zich in Loenen in een huis 
aan de Dorpsstraat en woonden daar bij het 
gezin van de schilder Johan Jacob Vor der 
Hake en zijn vrouw Josephine Maria de 
Vergne. 

Grafkelder in Loenen 
Volgens het register van graven en grafkelders 
op de algemene begraafplaats te Loenen ) zijn 
in de grafkelder de volgende personen bijgezet: 

Grafemen bovin de 

grafkelder in Loenen. 

Foto: W.F. Kuijper te Loenen. 
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op 25 maart 1846 Adriana Hendrika Vor der 
Hake, zesde kind van het echtpaar Vor der 

Hake/De Vergne; 
op 3 december 1850 Govert Bijl de Vroe; 
op 26 februari 1853 Suzanna Elisabeth Vor 

der Hake, elfde kind van het echtpaar Vor 
der Hake/De Vergne; 

op 28 april 1854 Josephine Maria de Vergne, 

echtgenote van Johan Jacob Vor der Hake; 
op 27 februari 1855 Barbara Arnoida Flora, 

gravin van Nassau La Lecq, weduwe van 
Govert Bijl deVroe; 

op 8 augustus 1856 Maria Wilhelmina 

Isabella Carolina, gravin van Nassau La 
Lecq, moeder van Josephine Maria de 
Vergne; 

op 9 maart 1857 Adriana Hendrika Vor der 

Hake, achtste kind van het echtpaar Vor 
der Hake/De Vergne; 

op 11 mei 1861 Johanna Geertruida 

Abrahammina, gravin van Nassau La Lecq; 
op 28 januari 1868 Arend Hendrik Vor der 

Hake, overleden 25 januari 1868, oud 96 
jaar, vader van Johan Jacob Vor der Hake; 

op 22 juli 1876 Johan Jacob Vor der Hake, 
overleden 20 juli 1876 en 

op 21 november 1878 Josephine Maria Vor 

der Hake, overleden 17 november 1878, 
dochter van Govert Vor der Hake en 
Catharina Voorthuis. 

De onderlinge familierelatie van bovenvermel
de personen kan worden vastgesteld met 
behulp van de hiernavolgende afstammings-
reeks: zie pag. 23. 

Drie close-ups van de opschrif

ten, op de dekplaten van de 

grafkelder. 

Foto's: W.F. Knijper te Loenen. 

op 30 augustus 1843 een kistje met de been
deren van Jan Floris, graaf van Nassau La 
Lecq, overleden 1814, overgebracht van 
Kortenhoef (herbegrafenis); 

eveneens op 30 augustus 1843 een kist met 
het stoffelijk overschot van Suzanna 
Elisabeth Lemmers, de eerste echtgenote 
van Govert Bijl de Vroe, overleden 1839, 
overgebracht van Kortenhoef (herbegrafe
nis); 

op 14 augustus 1845 Fomine Vor der Hake, 
vijfde kind van Johan Jacob Vor der Hake 
en Josephine Maria de Vergne; 

op 24 januari 1846 Barbara Arnolda 
Lemmers, weduwe van Jan Floris, graaf 
van Nassau La Lecq; 

Latere eigenaren van de grafkelder 
Vanouds stond de grafkelder op naam van 
mevrouw BA.F. Bijl de Vroe, geboren gravin-
ne van Nassau La Lecq. Uit een acte van boe
delscheiding van 5 juni 1867 blijkt dat de 
grafkelder later zal worden geërfd door de kin
deren van het echtpaar Vor der Hake/De 
Vergne. ') In 1921 was bij het gemeentebe
stuur niet meer bekend wie de eigenaren van 
diverse oude graven waren. Daarom adverteer
de het in diverse dagbladen, o.a. het Algemeen 
Handelsblad, met de vraag wie nog rechten 
wil doen gelden op graven in Loenen? Bij 
brief van 19 juni 1921 meldde Cornelis 
Lucien Marie Bijl de Vroe. geboren Zwolle 7 
januari 1879, luitenant ter Zee 1ste klasse 
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buiten dienst, wonende te Arnhem, zich met 
de mededeling, dat hij "gaarne rechten wil 
doen gelden op het graf mijner overgrootvader 
en -moeder Govert Bijl de Vroe en Suzanna 
Elisabeth Lemmers en zijner tweede echtge-
noote gravinne van Nassau La Lecq". Een paar 
dagen later, op 21 juni 1921, nam het college 
van burgemeester en wethouders al een 
besluit: de betreffende grafkelder werd in 
eigendom afgestaan aan de heer C.L.M. Bijl 
de Vroe te Arnhem en zijn rechtverkrijgenden. 
Blijkbaar riep dit weerstand op bij het nage
slacht van het echtpaar Vor der Hake/De 
Vergne, want op 21 december 1921 is een 
notariële acte opgemaakt, waarbij Govert Vor 
der Hake (geb. 1851), gemeenteontvanger te 
Loenen aan de Vecht, en de heer C.L.M. Bijl 
de Vroe, op dat moment directeur der 
Narionale Bankvereniging te Gorinchem, 
overeenkomen dat alle eigendomsrechten van 
de grafkelder worden overgedragen aan de 
heer Bijl de Vroe, echter onder twee voorwaar
den. De heer Bijl de Vroe verklaarde daarin 
namelijk dar "hij de oorspronkelijke zerken, 
waarop de namen Van Nassau La Lecq en Vor 
der Hake voorkomen, op het graf zal doen 
plaatsen en naar beste weten zal onderhou
den" en dat Govert Vot der Hake het recht zal 
behouden "de kist met overblijfselen van wij
len zijn dochtertje uit het graf te verwijderen". 
) De nieuwe eigenaar lier in 1922 de oude 

grafsteen verwijderen en drie nieuwe grafste
nen boven de grafkelder aanbrengen met de 
volgende opschriften: links "S.E. Bijl de Vroe-
Lemmers, ovl. 4 febr. 1859" (het jaartal moet 
1839 zijn), midden "Bijl de Vroe 1922" en 
rechts "J.F.H.K. graaf van Nassau La Lecq, 
ovl. 27 nov. 1814" (de voorletters moeten zijn 
J.E). Jan Floris Hendrik Carel was namelijk 
een zoon van Jan Floris; deze zoon is op 29 
maart 1824 overleden en als laatste van zijn 
familie bijgezet in de grafkelder te Ouderkerk 
aan den IJssel. Tegen de gemaakre afspraak in 
is op de grafstenen niet vermeld dat er ook 
leden van de familie Vor der Hake zijn bijge
zet in de grafkelder in Loenen. 

Familie Vor der Hake 

De Loenense familie Vor der Hake stamt via 
Josephine Maria de Vergne af van het geslacht 
van Nassau La Lecq. Josephine Maria de 

Vergne huwde in 1836 met Johan Jacob Vor 
der Hake, schilder te Loenen. Laatstgenoemde 
was niet onbemiddeld. Dit blijkt wel uit het 
feit dat hij eigenaar was van diverse onroeren
de goederen, o.m. het woonhuis aan de 
Dorpsstraat. Op 16 augustus 1861 breidde hij 
zijn bezit uit door aankoop van twee huizen 
voor een bedrag van f. 1.260,— (thans het 
pand Bredestraat 1 op de hoek van de 
Dorpsstraat tegenover bakkerij J.J. van den 
Bosch) en diverse percelen hooi- en weiland, 
gelegen in de Hollandse Polder onder 
Vreeland, voor een bedrag van f. 13.375,—. 
De jongste zoon van Johan Jacob, namelijk 
Govert Vor der Hake, geboren te Loenen op 
15 mei 1851, overleden te Soest op 29 decem
ber 1938 en begraven te Loenen op 3 januari 
1939, was gedurende de periode van circa 
1882 tot en met 1916 gemeenteontvanger van 
Loenen, bij afwezigheid van de gemeentese
cretaris trad hij op als diens plaatsvervanger. 
Govert Vor der Hake was gehuwd met 
Catharina Voorthuis (1856-1913). Hun jong
ste zoon, Johan Jacob Govert Vor der Hake 
(1883-1964) was later burgemeester van de 
gemeenren Loenersloot en Ruwiel. 

Afstammingsreeks van de Loenense Nassaus: 

I. MAURITS, graaf van Nassau, prins van 
Oranje, geb. Dillenburg 13 november 1567, 
overleden Den Haag 23 april 1625 (zoon van 
prins Willem I van Oranje en zijn tweede 
vrouw Anna van Saksen), stadhouder, kapi
tein-generaal en admiraal, ongehuwd. 
Maurits verwekte drie zonen bij jonkvrouw 
Margaretha van Mechelen, geboren circa 
1581, overleden Den Haag 17 mei 1662 
(dochter van Cornells van Mechelen en 
Barbara van Nassau). 

Tweede zoon van Maurits en Margaretha was: 

II. LODEWIJK, bastaard van Nassau, heer 
van Beverweerd, geboren circa 1602, overle
den Den Haag 28 februari 1665, bereikte in 

Handtekening van]an Floris, 

graaf van Nassau La Lecq 

(1751-1814), onder de 

geboorteacte van zijn 

kleindochter Josephine Maria 

de Vergne (1813). 
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Begrafenisstoet uit vroeger 

tijd. 

Scene uit: Hollandse 

begrafenissen, illustratie uit 

]. Ie Franq Berkhey, 

Natuurlijke Historie van 

Holland, deel 3, derde stuk, 

Amsterdam 1776. 

het leger de rang van generaal-majoor, gouver
neur van Bergen op Zoom (1643-1658), gou
verneur van Den Bosch (1658-1660) en vanaf 
1660 speciaal ambassadeur in Engeland, 
huwde 7 april 1630 (of 30 april 1630 re 
Maarssen) ") Isabella, gravin van Hornes, 
geboren (datum en plaats onbekend), begra
ven Ouderkerk aan den IJssel 7 mei 1664 
(dochter van Willem Adriaan en Elisabeth van 
der Meeren). Uit dit huwelijk zijn tien kinde
ren geboren, hun oudste zoon was: 

III. MAURITS LODEWIJK I, graaf van 
Nassau, heer van de Lek, geboren circa 1631, 
overleden 23 april 1683, kolonel van de cava
lerie, gouverneur van de vesting Sluis 
(Zeeuws-Vlaanderen), op 24 april 1679 door 
keizer Leopold I verheven in de rijksgraven-
stand, huwde Terheide (ZH) 26 maart 1669 
Anna Isabella van Beieren van Schagen, 
gedoopt Den Haag 23 juli 1636, overleden 6 
april 1716 (dochter van Diederik en zijn 
tweede vrouw Maria de Ehiennes). 

Zij hadden één zoon: 

IV. MAURITS LODEWIJK II, graaf van 
Nassau La Lecq, heer van de Lek en 
Beverweerd, gedoopt Den Haag 2 december 
1670, overleden Menen 26 december 1740, 
bereikte in het leger de rang van luitenant-
generaal van de cavalerie, commandeur van 
Iperen (1717-1724) en commandeur van 
Menen (1724-?), huwde Zeist 26 mei 1692 
zijn nicht Elisabeth Wilhelmina, gravin van 
Nassau, gedoopt Den Haag 21 juni 1671, 
overleden 11 juli 1729 (dochter van Willem 
Hadriaan en Elisabeth van der Nisse). 

Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen geboren, 
hun jongste kind was: 

V. JAN NICOLAAS FLORIS, graaf van 
Nassau La Lecq, geboren Luik 4 augustus 
1709, overleden Utrecht 10 april 1782, 
bereikte in het leger de rang van luirenanr 
(1732), verliet de militaire dienst in 1739, 
werd later lid van de Staten van Utrecht, raad 
ter admiraliteit in Friesland en hoofdschout 
van de stad Utrecht, waar hij in 1751 het 
Paushuis kocht, sinds 1773 heet van 
Ouwerkerk, huwde (Ie) Vught 19 september 
1736 Cornelia d'Hangest-Genlis gezegd 
d'Ivoy, gedoopt Den Bosch 18 september 
1714, overleden Doorn 7 november 1744 
(dochter van Frederik Thomas, heer van 
Binderen en Spreeuwenstein en Johanna Alida 
van der Horst), huwde (2e) Sloten 17 juni 
1749 Matia Anna Testas, geboren Amstetdam 
17 februari 1715, overleden Utrecht 18 sep
tember 1795 (dochter van Pierre Testas en 
Marie Delbosc) 

Uit het tweede huwelijk o.a.: 
a. Maria Wilhelmina (1750-1809), gravin van 

Nassau La Lecq, vrouwe van Ouwerkerk 
(Ouderkerk aan den IJssel) en 

b. Jan Floris, volgr VI. 

VI. JAN FLORIS, graaf van Nassau La Lecq, 
geboren Utrecht 5 april 1751, overleden 
Korrenhoef 27 november 1814 ), begraven 
Korrenhoef 1 december 1814 (in kerkgraf nr. 
19), herbegraven Loenen aan de Vecht 30 
augusrus 1843, gecommirreerde van Utrecht 
ter admiraliteit van Zeeland, huwde (in de 
R.K.-kerk) Utrechr 17 juni 1780 Barbara 
Arnolda Lemmers, geboren Utrecht 18 
december 1757, overleden Loenen aan de 
Vechr 20 januari 1846 (dochter van Abraham 
Lemmers, admiraal en Johanna Geertruijda 
Juliaans). 
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Kinderen o.a.: 

a. Maria Wilhelmina Isabella Carolina, volgt 
Vila. 

b. Jan Floris Hendrik Carel, graaf van Nassau 
La Lecq, gedoopt Leerdam 15 september 
1782, overleden Amsterdam 29 maart 
1824, bijgezet te Ouderkerk aan de IJssel 
(als laatste van zijn familie), 1797 cadet in 
het Pruisische leger, 1800 vaandrig, 1805 
tweede luitenant, 1807 ontslag uit het 
Pruisische leger, 1808 kapitein in het 
Franse leger en vervolgens in Nederlandse 
dienst, 1815 ridder Militaire Willemsorde 
4e klasse en lid van Provinciale Sraten van 
Noord-Holland, huwde Amsterdam 4 mei 
1822 Louise Philippine Houth, geboren 
Maastricht 14 mei 1783, overleden Utrecht 
13 mei 1839 (dochter van Frederik Maurits 
Houth en Catharina Hendrina Larcher en 
eerder gehuwd met Gerard Vrolijk) 

c. Johanna Geertruida Abrahammina, gravin 
van Nassau La Lecq, gedoopt Leetdam 27 
juni 1784, overleden Loenen aan de Vecht 
7 mei 1861, ongehuwd 

d. Barbara Arnolda Flora, volgt Vllb. 
De drie bovenvermelde dochters van Jan 
Floris (VI) zijn in Loenen aan de Vecht 
ovetleden en begraven 

Vila. MARIA WILHELMINA ISABELLA 
CAROLINA, gravin van Nassau La Lecq, 
gedoopt Engelen 17 september 1780, overle
den Loenen aan de Vecht 4 augustus 1856, 
ongehuwd. 
Natuurlijke dochten 
Josephine Maria de Vergne, volgt VIII. 
N.B. In de ovetlijdensakte van de dochter 
wordt Joseph de Vergne als vader vermeld. 
Was de vader van Josephine Maria de Vergne 

Z- OC^J /*-fïï &** S^ZIL £. 

^joJtf^-y^ v. //(M><^ cü y^y, 

officier in het Franse leger of heeft hij - zoals 
ook wel eens is gedacht - helemaal niet 
bestaan en is zijn naam verzonnen? 

Vllb. BARBARA ARNOLDA FLORA, gra
vin van Nassau La Lecq, geboren Utrecht 1 
december 1793, overleden Loenen aan de 
Vecht 24 februari 1855, huwde te Kortenhoef 
op 2 januari 1841 met Govert Bijl de Vroe, 
gedoopt Woudrichem 7 november 1763, 
overleden Loenen aan de Vecht 28 november 
1850, majoor van de Infanterie en comman
dant van Coevorden (zoon van Johan Bijl de 
Vroe, ontvanger van de beschreven middelen 
van stad en land van Heusden, en Anna Maria 
ten Hage). 

Govert Bijl de Vroe was eerder gehuwd met 
Suzanna Elisabeth Lemmers (overleden 4 
februari 1839), zuster van Barbara Arnolda 
Lemmers, de moeder van Barbara Arnolda 
Flora van Nassau La Lecq. 
Uit het huwelijk van Govert Bijl de Vroe en 

Handtekeningen onder ie 

buwelijksacte van Johan Jacob 

Vor der Hake en Joséphine 

Maria de Vergne (1836). 

Onder de handtekeningen van 

bruidegom en bruid staan 

achtereenvolgens die van A.H. 

Vor der Hake (vader vân dt 

bruidegom), Francina van 

Renes (moeder van de 

bruidegom) en M. WI. C. van 

Nassau La Lecq (moeder van 

de bruid). 
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Barbara Arnolda Flora van Nassau La Lecq 
zijn geen kinderen geboren. Uit her eerste 
huwelijk van Goverr Bijl de Vroe (met 
Suzanna Elisabeth Lemmers) zijn vier kinde
ren geboren. 

VIII. JOSEPHINE MARIA DE VERGNE, 

geboren Kortenhoef 29 augustus 1813, overle
den Loenen aan de Vecht 25 april 1854, 
huwde Kortenhoef 23 december 1836 Johan 
Jacob Vor der Hake, geboren Breukelen-
Nijenrode 28 april 1812, overleden Loenen 
aan de Vecht 20 juli 1876, schilder (zoon van 
Arend Hendrik Vor der Hake en Francina van 
Renes). 

Kinderen: 
1. Levenloos geboren dochter, geboren 

Loenen, 10 juni 1837. 
2. Arend Hendrik Vor der Hake, geboren 

Loenen , 19 juli 1838, overleden aldaar 1 
november 1838. 

3. Floris Arnoldus Karel Vor der Hake, 
geboren Loenen, 17 januari 1840. 

4. Francina Geertruida Elisabeth Vor der 
Hake, geboren Loenen, 22 september 
1842. 

5. Fomine Vor der Hake, geboren Loenen, 
27 januari 1845, overleden aldaar 14 
augustus 1845. 

6. Adriana Hendrika Vor der Hake, geboren 
Loenen, 13 maarr 1846, overleden aldaar 
23 maart 1846. 

7. Johan Gerardus Abraham Vor der Hake, 
geboren Loenen, 7 augustus 1847. 

8. Adriana Hendrika Vor der Hake, geboren 
Loenen, 1 december 1848, overleden 
aldaar 4 maart 1857. 

9. Levenloos geboren zoon, geboren 
Loenen, 13 november 1849. 

10. Govert Vor der Hake, geboren Loenen, 
15 mei 1851. 

1 1. Suzanna Elisabeth Vor der Hake, geboren 
Loenen, 7 november 1852, overleden 
aldaar 24 februari 1853, 

12. Levenloos geboren dochter, geboren 
Loenen 14 april 1854. 

Kees de Kruijter 
Willem Mooij 

NOTEN: 

1) De namen van de Nassau's d ie in O u d e r k e r k aan 

den IJssel zijn bijgezel zijn vermeld in: Dr. A.W.E. 

Dek, Genea log ie van het vors tenhu is Nassau 

i / .a l tbommel 1970) o p pag. 176 e n 177. 

21 Deze gegevens zijn ont leend a a n d e inleiding van 

de 'Inventaris van het archief van d e N.V. 

Maatschappij van Nassau La Lecq. ( 1274) 1888-

1947', N u m m e r 42 in de inventar i s reeks van het 

Rijksarchief 'Zuid-Holland, ' s -Gravenhage 1985. 

3) Rcinildis van Ditzhuyzen, dagbladar t ike l 'De 

nazaten van prins Maurits', on tvangen van 

m e v r o u w M.E.G. Vor der Hake -Campfens te 

Loenen (XRC Handelsblad , da t um o n b e k e n d ) . 

4) Het bevolkingsregister van Loenen vermeldt ten 

onrech te het jaar 1762 als geboor te jaar van Govert 

Bijl de Vroe. Bovendien word t t en o n r e c h t e 

vermeld dal hij lu i tenant-kolonel de r Infanterie 

was. Andere b r o n n e n v e r m e l d e n zelfs de rang van 

kolonel der Infanterie, e v e n e e n s ten on rech te . 

5) Algemeen Rijksarchief te Den Haag, Militaire 

S tamboeken nrs 214, 309 en 335. Collega 

H.J.Ph.G. Kaajan te Le idschendam was zo 

vriendelijk deze gegevens voor o n s o p te s p o r e n . 

6) Archief van de gemeen te Loenen . inv. nr. 674: 

register van graven en grafkelders o p de a l g e m e n e 

begraafplaats (1829-1972). 

7) Deze gegevens zijn ont leend aan d e brief van 

mevrouw C. Ligtenstein-Vor der LIake aan C L d e 

Kruijter, öx\. 14 ok tober 2000, waarbij e e n kop ie 

van de acte van boede l sche id ing uit 1867 w a s 

gevoegd. 

8) Ibidem. 

9) H L Wolters vermeldt in zijn artikel 'Zoon van 

prins Maurits t rouwde in Maarssen ' (in: Historische 

Kring Maarssen. 16e jg., no . 4, jan. 1990) d e 

volgende gegevens over ciit huwelijk: "Op 

d insdagmorgen 30 april 1630 k w a m Lodewijck van 

Nassau met zijn bruid Elisabet van Hoorn naar 

Maarssen om in de he rvo rmde kerk in het 

huw elijk te t reden". 

10) Dr. A.W.H, Dek, Genea logie van hel vors tenhuis 

Nassau (Za lbommel 1970), vermeld t bij graaf Jan 

Floris e e n verkeerde over l i jdensdatum, namelijk 

I i april 181 i. 

BRONNEN: 

Dr. A.W.E. Dek. Genealogie van het vors tenhuis 

Nassau. Zal tbommel 1970. 

Burgerlijke stand en bevolkingsregis ter van de 

g e m e e n t e Kortenhoef. 

Burgerlijke s tand en bevolkingsregis ter van de 

gemeen t e Loenen aan de Vecht. 
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Een bijzondere begrafenis in Vreeland 

Een opmerkelijk bericht in voormalig week

blad "Het Leven" uit 1925 was aanleiding tot 

nader onderzoek. De berichtgeving betrof een 

begrafenis in een "pill-box" te Vreeland. De vier 

foto's die op deze pagina zijn weergegeven, zijn 

voorzien van de volgende toelichtende tekst: 

"De couranten hebben onlangs melding 

gemaakt van de vreemde wilsbeschikking van 

den heer P. Nierop, oud wethouder van 

Vreeland: om op z'n eigen grond, in een bom

vrije "pill-box" die daar sinds den mobilisatie 

stond, begraven te worden. "Het Leven" is er 

natuurlijk bij geweest en heeft die begrafenis in 

foto's vereeuwigd: hier zijn ze, allereerst het uit

dragen van het stoffelijk overschot uit het huis, -

dan de "pill-box" zelf met de lijkkist erin, bene

den de belangstelling van de dorpsbewoners bij 

deze zonderlinge begrafenis, ongetwijfeld een 

unicum in ons land". Maar wat is nou een "pill

box", wie was P. Nierop en hoe kwam zijn stof

felijk overschot in de "pill-box" terecht ? 

Pill-box. 
Een pill-box is onder andere een pillendoos, 

een preekstoel, een poppenhuis of een klein 

rond hoedje, maar in dit geval is de term 

afkomstig uit het militaire jargon en betekent 

het 'kleine bunker. ) In het kader van de aan

leg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd 

gedurende de Eerste Wereldoorlog een groot 

aantal van dergelijke bunkertjes gebouwd, (zie 

afb. op pag. 28) Zo ook in Vreeland, onder 

andere in de tuin van P. Nierop, wonende aan 

de Kleizuwe. De bouw ervan werd in een brief 

van de groepscommandant der Nieuwe 

Hollandse Waterlinie van de Groep 

Nieuwersluis d.d. 26 januari 1915 meegedeeld 

aan de burgemeester van Vreeland. De tekst 

van de brief luidde aldus: "Ik heb de eer u 

beleefd te verzoeken wel voorlopig te willen 

kennisgeven aan de belanghebbende dat zal 

worden in gebruik genomen voor het opwer

pen van versterkingen ± 400 m2 grond, gele-

- •' 
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De couranten hebben melding gemaakt van de vreemde heeft die begrafenis in foto's vereeuwigd: hier zijn ze, 
wilsbeschikking van den heer P. Nierop, oud-wethouder allereerst het uitdragen van het stoffelijk overschot uit 
van Vreeland: om op z'n eigen grnnd, in een bomvrije het huis, — dan de ,,pill-box"-zelf met de lijkkist erin, — 
..pillbox" die daar sinds den mobilisatietijd stond, begraven beneden de belangstelling van de dorpsbewoners bij deze 
te worden. ,.Het Leven" is er natuurlijk bij geweest en zonderlinge begrafenis, ongetwijfeld een unicum in ons land. 
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Voorbeeld van een fill-box, 

in het boek van D. T. Koen 

genoemd 'schuilplaats voor 

wachtposten van een 

infanterie-steunpunt langs de 

't te Utrecht, 1917'. 

gen ten N. van Vreeland, in een met vruchtbo
men beplante weide, grenzend ten W. aan de 
boomgaarden van Brugzicht en ten Z. aan den 
tuin van Jhr. Hooft van Vreeland, toebehoren
de aan Nierop, wonende Kleizuwe. Te zijner 
tijd zal ten aanzien van de juiste grootte van 
het in gebruik genomen terrein en den aard 
der verrichtte werkzaamheden een bewijs wor
den afgegeven om te dienen bij het regelen der 
schadeloosstelling" getekend: De Luitenant 
Kolonel Groepscommandant. 
Duidelijk is dat de burgemeester deze kennis
geving besprak met wethouder Nierop. Later 
bleek dat de versterking bestond uit genoemde 
pill-box, die werd gebouwd in de boomgaard 
achter Nierop's huis. Wie was Pieter Nierop ? 

Pieter Nierop 
In 1863 kocht Pieter's vader Klaas Nierop 
wonend te Opdam (NH) een boerderij met 
weilanden in Vreeland, gelegen ten westen van 
de Kleizuwe, thans huisnr. 103, en vestigde er 
een veehouderij. Veel voorspoed kende de 
familie niet. De ouders van Klaas overleden in 
1871, zijn jongste zoon Klaas overleed in 1875 
(21 jaar oud ) en zijn echtgenote Maartje 
Helder overleed in 1878 ( 59 jaar oud ). Met 
zijn zoon Pieter, inwondende huishoudsters en 
knechten zette vader Klaas het bedrijf voort 
tot hij in 1885 op 69-jarige leeftijd kwam te 
overlijden. De toen 36-jarige, ongehuwde 
Pieter zette daarna het bedrijf met huishoud

sters, dienstboden en knechten in dezelfde stijl 
voort. In 1914 kreeg Pieter vergunning om 
naast zijn boerderij een villa te bouwen. Het 
werd "Oostbeek", nu Kleizuwe 105. Naast 
veehouder was Pieter ook bestuurlijk achtief. 
Van 1897 tot 1919 was hij raadslid van de 
gemeente Vreeland, en wethouder in de perio
den 1909-1911 en 1913-1917. In 1919 ver
kocht Pieter Nierop een deel van zijn boerderij 
aan zijn neef Klaas Helder die er met zijn 
gezin ging wonen. In 1922 vertrok de familie 
Helder naar Heerhugowaard en werd het land 
van de boerderij verkocht aan de overburen: de 
familie Driessen, wonend ten Oosten van de 
Kleizuwe in Kortenhoef (thans is dit Vreeland, 
gemeente Loenen ). Op het erf van deze nu 
vervallen boerderij staat zichbaar vanaf de 
Kleizuwe thans nog een kleine bunker of pill
box. De laatste drie eenzame jaren van zijn 
leven woonde hij in villa Oostbeek, waar hij 
op 5 juli 1925 ovetleed. In zijn testament had 
hij te kennen gegeven dat hij begraven wenste 
te worden in de 10-jarige pill-box in zijn tuin. 
Onder veel belangstelling werd deze uiterste 
wilsbeschikking uitgevoerd. 
De boerderij en de villa wisselden in de jaren 
daarna veelvuldig van eigenaar en bewoners. 
Rond 1950 vond er een herbegraving plaats 
van Pieter Nierop. De bunker werd met veel 
inspanning versleept naar een ernaast gemaak
te diepe uitgraving en toegedekt met aarde. 
Nu is de bunker dan ook niet meer te zien. 
Slechts een eenvoudige grafsteen memoreert 
het feit dat Pieter Nierop daar begraven ligt. 

Jan Boerstra 
Juliette J.M.A.M. Jonker-Duynstee 

N< )OT: 

1 ) Uit : Kramers Woordenboek 1920 en 19T8. Ned-
Eng. 

BRONNEN: 

Weekblad "Het Leven", juli 192=5 
Gemeente-archief' Weeland: kadastrale legger, 
overlijdens registers, bevolkingsregisters, raadsnotulen 
en correspondentie 

D.T. Koen. 'Een onuitdoofbaar vuur. Betonnen 
verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie'. Bunnik 1995. 
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Verffabriek te Loenen 

Inleiding 

Het Haags belastingarchief kan belangwekken
de gegevens leveren, onder meer over bedrijven 
in ons land. Uiteraard geldt dit ook voor de 
verffabriek die in de eerste helft van de negen
tiende eeuw in Loenen heeft bestaan. Onder
zoek naar de Loenense verffabriek in dat archief 
leidde al direct tot de conclusie dat in die tijd 
grote hoeveelheden brand- en grondstoffen via 
de Vecht naar Beek en Hoff werden aange
voerd. Wetenswaardigheden daarover zijn te 
vinden in onderstaand artikel. 

Oprichting 
Hendricus Joannes Tijssen Dz. richtte tussen 
1821 en 1825 aan de Dorpsstraat in Loenen 
aan de Vecht, even ten zuiden van het gebouw 
Beek en Hoff, een zogenaamde doodsbeen-
branderij op. In dit bedrijf werden diverse pro
ducten geproduceerd als "blausure potas, mine
rale bergblauwsels, Berlijnsblauw, zoutzuur en 
soda". In 1830 werkten hier 13 werknemers, 
waarvan vier jonger dan veertien jaar. ) 

Bedrijfsspionnage in 1839 ) 
Bedrijfsspionage is iets van alle tijden en menig 
(aspirant)fibrikant heeft zich hier schuldig aan 
gemaakt, zo ook Willem Albert Scholten, de 
grote man achter de Groningse aardappelmeel-
en strokartonindustrie. In een door Winkler 
Prins geschreven biografie gaf Scholten dit zelf 
toe. Hierbij speelde ook de Loenense firma een 
rol zij het een lijdende. Schol ten was van oor
sprong een verffabrikant die zijn kennis niet 
alleen in het buitenland opdeed, maar ook in 
Nederland. Tijssen was blijkbaar in die jaren de 
belangrijkste fabrikant van bergblauw in 
Nederland. Deze grondstof werd door hem 
geleverd in de vorm van langwerpige vierkante 
broodjes en als ovale platte schuitjes. Volgens 
zijn zeggen kon Scholten netter broodjes 
maken dan Tijssen, maar de deuk aangebracht 
in een zijde van de Loenense schuitjes kon hij 
niet geheel naar wens namaken "...De vorm 

deed wel is waar niet af tot de hoedanigheid, 
maar de koopers verlangden de waar in die 
gedaante, en daarnaar moet een fabrikant zich 
weten te schikken...". En dus vertrok eind 
december 1839 Scholten richting Loenen om 
achter het geheim van de deuk te komen. In 
een herberg ter plaatse deed hij zich voor als 
een Duitse werkman op zoek naar werk in een 
verffabriek. Er werd hem door de herbergier 
verteld dat 's winters op de fabriek weinig 
gewerkt werd en onlangs arbeiders waren weg
gestuurd. Opnieuw draaide Scholten de aanwe
zigen een rad voor de ogen door te zeggen dat 
het hem eigenlijk niet om loon te doen was, 
maar om het vak te leren. Dan blijkt dat tot 
voor kort in de herberg een kostganger, 
genaamd Jan, had gewoond die in het bezit 
was van een boek waarin Tijssens fabriek en 
productieprocessen werden beschreven. Na een 
lange zoektocht speurde Scholten de man in de 
buurt van Alkmaar op. Deze was in het bezit 
van het bewuste boek maar bleek niet te kun
nen lezen of schrijven. Een andere werknemer 
had het voor hem opgeschreven. Wel toonde 
de man Scholten hoe de schuitjes werden 
gesneden en had deze dus ten dele toch zijn zin 
gekregen. 

Productieproces bergblauw en Berlijns blauw 3) 
In de 19e eeuw werden verschillende verfstof
fen met dezelfde naam aangeduid, met mine-
raalblauw bedoelde men niet alleen een vorm 
van Berlijns blauw, maar ook bergblauw, beide 
totaal verschillende verfstoffen. Bij Berlijns 
blauw was in ieder geval potasch bij de berei
ding nodig. Bij Tijssen zijn beide verven ver
vaardigd, dat weten we in ieder geval dankzij 
Scholten met zijn bergblauwschuitjes en het 
boek van Jan waarin het maken van Berlijns 
blauw stond beschreven. Bergblauw werd ver
kregen door koperlazuursteen tot poeder te 
vermalen, men hield dan een basisch koolstof-
zuurkoperoxide over. Bij een kunstmatige 
bereiding gebruikte men als grondstoffen zwa-
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velzuurkoperoxide en koolzure ammoniak of 
fijne koolzure kalk (krijt). Het resultaat was 
een fraaie verfstof ook wel bekend als Engels 
blauw, kalkblauw, kopetblauw en Nerewied's 
blauw. Het is een watet- en kalkverf ontleed 
door zwavelwaterstoffen en weinig giftig. Den 
Ouden beschreef in zijn boek hoe in de 
negentiende eeuw ijzerblauwpigmenten 
gemaakt werden. Deze pigmenten hebben een 
diepblauwe kleur. De eerste stap was het ver
krijgen van bloedloog. Het voornaamste 
ingrediënt hiervan was (gedroogd) dierlijk 
bloed, daarnaast verwerkte men er ook dierlij
ke huidresten, hoef- en hoornsnippers enzo
voort in. Hier is duidelijk ook de telatie te leg
gen met de doodsbeenbranderij. Na calcinatie 
tot dierlijke kool werd er potas of paatlas aan 
toegevoegd, waarna de substantie werd fijnge
wreven en in liggende, gesloten ijzeren potten 
gegloeid. 

Het resultaat was bloedloog (het kaliumzout 
van ijzerblauwzuur). Na in water te zijn 
gewassen, volgde een twee weken durend zui
veringsproces van verdamping, oplossing en 
kristallisering. 

Rood bloedloogzout vermengd met een ijzer-
nitraatoplossing gaf Berlijns blauw. Berlijns 
blauw is niet giftig. De na de vermenging 
gevormde kleurstof werd als neerslag opgevan
gen, uitgewassen en in een stoof langzaam 
gedroogd en om klontering te vootkomen 
nagedroogd op gips. Deze ijzerblauwpigmen
ten werden gebruikt in de verf- en inkmijver-
heid en voor het kleuren en bedrukken van 
papier, zijde en textiel. 

Rijksaccijnzen 
Door de Loenense fabriek werd jaarlijks grote 
hoeveelheden brand- en grondstoffen verbruikt. 
Over een aantal hiervan was accijns verschul
digd. Nu bestond de mogelijkheid om aan de 
dienst in- en uitvoerrechten en accijnzen vrijstel
ling van de rijksaccijns te vetkrijgen. Tijssen 
heeft dit inderdaad verzocht. 

In 1834 werd vrijstelling verleend voor de 
accijns op turf voor zover het de productiepro
cessen betrof van soda potas en mineraalblauw. 
Voor beenderkool(dierlijke kool) werd dit gewei
gerd. Dit laatste product werd veelal in de sui
kerraffinaderijen (veelal in Amsteidam gebruikt 

als zuiveringsmiddel en aan deze bedrijven was 
al vrijstelling van de accijns verleend en dit kon 
dus niet dubbelop. Een vreemd aandoend argu
ment, Tijssens fabriek behoorde immers rot een 
geheel andere bedrijfstak. ) De Utrechtse gou
verneur was overigens van mening dat de in 
Loenen geproduceerde soda potas niet meer en 
niet minder dan "kunstliche Potasche. Een 
namaaksel der Amerikaansche Potasch" was en 
gewoonlijk bestond uit 100 deelen sodazout, 50 
delen keukenzout en 1 deel zwavelzuurkoper. 
Over het mineraalblauw was hij genuanceerder. 
Dit was duidelijk iets anders dan het gewone 
lakmoes en blauwsel en deze fabriek was meer 
vergelijkbaar met de vermiljoenstokerijen en de 
groen- en loodwitfabrieken van de Vriesch. 

Van de minister van financiën kreeg Tijssen op 
28 juni 1844 en op 28 november 1849 toestem
ming jaarlijks 8.000 kilo geraffineerd zout onder 
genot van vrijdom in te slaan. Dit zout was 
bestemd voor de productie van de fabriek van 
soda potas. Zes jaar latet kreeg hij op 9 augustus 
1850 vrijstelling van de accijns voor 19/20 over 
een jaarlijkse inslag van 16.000 ton tutf van de 
tweede soott derde klasse voor de fabriek van 
beenzwart en minetale blauwen. Er werd in de 
stukken gesproken over (abrieken, maar vermoe
delijk werd met de term "fabriek" productie van 
een bepaald goed bedoeld en was er slechts een 
fabriek in ons bekende betekenis. ') 
Na Hendricus overlijden in 1850, zette zijn 
weduwe Maria Magdalena Fehrmann de fabriek 
voort onder de firma H.J. Tijssen Dz. Haar man 
duidde zij aan als fabrikant in beenzwarr of dier
lijke kool, minerale blauwen en soda potas. Zij 
wilde natuurlijk gebruik maken van de voor
rechten die eerder aan haar man waren verleend 
en verzocht de minister op 25 november hier in 
te mogen treden. Onderrussen was de situatie 
toch enigszins gewijzigd, het ging goed met de 
fabriek. In plaats van de eetder toegestane 8.000 
kilo zout wilde de weduwe vanwege het "meer
der debier" vrijstelling voor maat liefst 17.000 
kilo. Sinds 1 januari 1850 waren 11.495 ton turf 
en 7.500 kilo zout verbruikt. Op 26 november 
schreef de controleut der belastingen aan de 
ministei hiertegen geen bezwaar te hebben. Op 
6 december besloot de ministet dit met ingang 
van het komende dienstjaar toe te staan, maat 
voor het dienstjaat 1850 echtet maximaal 
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1 0 . 0 0 0 ki lo . V o o r w a a r d e was dat ne t als vroeger 

h e t geraff ineerd z o u t v o o r mense l i jke c o n s u m p 

tie onbru ikbaar w e r d g e m a a k t . H o n d e r d ki lo 

z o u t w e r d h i e r t o e v e r m e n g d m e t 5 % h e t e 

A m e r i k a a n s e p o t a s , 5 % fijne p o e d e r k a l k e n 5 % 

to t p o e d e r v e r m a l e n l i c h t b l a u w glasacht ig 

k o b a l t . D i t m o e s t o n d e r t o e z i c h t van de belas

t i n g a m b t e n a r e n d irec t bij d e inslag ( a a n v o e r ) 

v a n h e t zout g e b e u r e n ""). 

R . H . C , v a n M a a n e n 

P.S. Dit artikel is eerder verschenen in 'Oude sporen, contact

blad van de afdeling Gooiland van de Nederlandse 

Genealogische Vereniging (jaargang 11, nummer 3, sept. 

2000 ) . De redactie dankt de auteur voor de bereidwil

ligheid om dit artikel eveneens in de 'Vechtkroniek' te 

willen publiceren. 
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Ansichtkaart van bet 

station Nieuwersluis 
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ColLW.Mooij. 
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Schoolplaat: 

het Merwedekanaal 

bij Nieuwersluis 

Onlangs schonk slagerij B. van den Berg, Dorps
straat 72 te Loenen, bovenstaande schoolplaat 
aan het Streekarchivariaat Vecht en Venen. De 
afbeelding getiteld het Merwedekanaal bij 
Nieuwersluis hing al jaren ter hoogte van de 
koelcel in de slagerij. Een koude en vochtige 
locatie. Voor vlees een ideale plek, maar niet 
voor een bijzondere schoolplaat. De slager vroeg 
burgemeester Boevée om advies en deze stuurde 
de streekarchivaris. Sindsdien staat de school
plaat in het depot van het Streekarchivariaat te 
Loenen waai de specifieke vochtigheid en tem
peratuur de juiste omstandigheden creëren om 
papier te bewaren. 

De schoolplaat is gemaakt door Bernardus 
Bueninck, geboren in Arnhem in 1864 en over
leden in Groningen in 1933. Hij studeerde aan 
de Tekenacademie te Rotterdam en was in latere 
jaren tekenleraar te Groningen. Hij schilderde 
en tekende ook in opdracht. Op verzoek van de 
uitgeverij J.B. Wolters te Groningen illustreerde 
Bueninck schoolboekjes en werkte hij mee aan 
een serie platen ten behoeve van het aardrijks
kundig onderwijs. Zo streek hij ook neer in 
Nieuwersluis waar vanuit een ongebruikelijke 

hoek het Merwedekanaal bij Nieuwersluis ont
stond. Ongebruikelijk omdat de meeste afbeel
dingen deze plek vanuit een andere hoek weerge
ven. Met name de bekende ansichtkaarten laten 
het station, de draaibrug en de loopbrug over 
het kanaal zien vanuit de Stationweg in noorde
lijke richting. De op pagina 31 afgebeelde 
ansichtkaart, van Uitgeverij E. Spruijt te Loenen 
aan de Vecht, is daar een goed voorbeeld van. 
Hierop wordt de situatie rond 1900 weergege
ven. De schoolplaat is van een tiental jaren later 
en laat de situatie zien vanaf de Kanaaldijk met 
rechts het station en de houten huisjes voor de 
spoorwegbeambten. Aan de overkant van het 
kanaal de Stationsweg met de in de Tweede 
Wereldoorlog gebombardeerde gebouwen van 
Rijkswaterstaat. 

In 1953 stopte de laatste trein in Nieuwersluis 
en daarna is de situatie drastisch gewijzigd. 

J. Berghoef 
W. Mooij 

Bronnen: 
Streekarchivariaat Vecht en Venen: Fieter A. Scheen. 
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