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Over ridders, roeiers 
en meer 
Na twee themanummers (duizend jaar kerkgeschiedenis en honderd jaar 

kruiswerk) verschijnt nu weer een gevarieerde aflevering met aspecten uit 

acht eeuwen geschiedenis. In deze aflevering publiceert de redactie het 

eerste artikel in een serie over de heren en vrouwen van Kronenburg. 

Dit artikel behelst de periode van de twaalfde tot de vijftiende eeuw, een 

periode waarin verschillende van deze heren tot ridder waren geslagen. 

Drs. H.B.J. Pieron te Amsterdam, die veel kennis heeft verzameld over de 

heren van Aemstel (periode 700-1350) en met wie de redactie in contact 

kwam via drs. E. Munnig Schmidt (voorzitter van de vereniging Niftarlake), 

leverde hiervoor het grootste aandeel: zie pag. 20 t/m 23. 

Dit nummer van de Vechtkroniek opent met een interessante bijdrage van 

een andere gastschrijver, de heer A.A. Manten van de Historische Kring 

Breukelen, die vertelt over het voorschrift voor de sluiswachter van Nieu

wersluis uit 1527. In zekere zin is Ellen Brandes, oud-redactielid van ons 

tijdschrift, nu ook gastschrijver. Zij schreef samen met Juliette Jonker een 

boeiend artikel over de begrafenis van een bekende Amsterdammer in 

Vreeland. Verder vindt u in deze aflevering interessante bijdragen van 

redactieleden over Vreeland als schakel in een achttiende eeuws 

telecommunicatienetwerk, roeiwedstrijden op de Vecht en tenslotte 

nieuw verschenen publicaties met betrekking tot Loenen, Nigtevecht, 

Vreeland e.o. 

Al met al een boeiend en gevarieerd nummer. 

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze artikelen. 

Namens de redactie, 

Kees de Kruijter 
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Voorschrift voor de sluiswachter van 
is uit 1527 

ARIE A. MANTEN 

Vermoedelijk in de tweede helft van de 13de 
eeuw werd een bevaarbare waterweg tot stand 
gebracht tussen de Vecht en de Kromme Ang-
stel bij Nieuwer Ter Aa (zie Afbeelding 1). 
Deze was in hoofdzaak bedoeld om het 
scheepvaartverkeer tussen Utrecht en Amster
dam een kortere verbinding te bezorgen. Voor
al de stad Utrecht had daar belang bij. Zij was 
dan ook de opdrachtgeefster en deze uitgegra
ven waterweg droeg bijgevolg de naam Stads
wetering. Ze volgde voor een belangrijk deel 
het noordoostelijkste stuk van de oude bed
ding van de rivier de Aa, dat nogal dichtge
groeid was en daarom ten tijde van de aanleg 
van de Stadswetering bekend stond als de Rui
ge Aa. 

Oude voorgeschiedenis 
Om de ontwikkelingen goed te kunnen begrij
pen is nog wat achtergrondinformatie nut-
tig l): 
De Aa was ooit ontstaan als een grote bocht, 
een zogeheten meander, van de nog geheel 
natuurlijke rivier de Vecht. Deze meander 
begon bij Breukelen, waar de Danne er nog 
een overblijfsel van is, en kwam ten zuiden van 
het huidige Nieuwersluis uit in de nog 
bestaande Vechtbedding. De meander de Aa 
maakte in de prehistorie, Romeinse Tijd en 
Vroege Middeleeuwen deel uit van de belang
rijkste vaarweg in de Vechtstreek. 
Bij Nieuwer Ter Aa was de Aa doorgebroken 
door de oeverwaJ, die de rivier zelf had 
gevormd, waardoor een verbinding tot stand 
was gekomen met de Kromme Angstel. Dat 
kwam de watetstaatkundige kwaliteit van het 
benedenstrooms van Nieuwer Ter Aa gelegen 
noordoostelijkste deel van de Aa niet ten goe
de. 

Na omstreeks 1200 verloor de Aa geleidelijk 
nog meer aan betekenis, toen de bevaarbaar
heid toenam van een jongere stroombedding 
van de Vecht vanaf Breukelen naar het noor

den. Het gevolg hiervan was dat bij Breukelen 
minder rivierwater de Danne/Aa instroomde, 
waardoor de bevaarbaarheid van de oude 
meander gelijktijdig ging verminderen. 

Stadswetering opgevolgd door Nieuwe Wete
ring 
Omdat de in de eerste alinea genoemde Stads
wetering een ander waterniveau had dan de 

Aß. 1. Het gebied van Nieuwer Ter Aa en Nieuwersluis, met 

de rivieren Aa, Kromme Angstel en Vecht en de Middeleeuwse 

dwarsverbindingen Stadswetering en Nieuwe Wetering. Het 

zuidoostelijkste deel van de Stadswetering is jonger dan de 

rest; toen deze wetering niet meer in hoofdzaak voor de 

scheepvaart diende, maar als afwateringskanaal voor water 

dat vanaf de Hey cop via de Aa zijn weg zocht naarde Vecht 

en de zee, liet het waterschap Heycop of de Lange Vliet een 

directere verbinding tussen Aa en Stadswetering graven 

(illustratie ontleend aan Manten, 2002, aß. 15). 
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Angstel, was het scheepvaartverkeer genood
zaakt bij Nieuwer Ter Aa gebruik te maken 
van een goederenoverslag. 
Naarmate de scheepvaart tussen Utrecht en 
Amsterdam toenam, werd die gedwongen 
overslag steeds sterker als een hinderlijk obsta
kel ervaren. Dat bracht de stad Utrecht ten
slotte, in of kort voor 1448, tot de aanleg van 
een nieuwe vaarverbinding, de Nieuwe Wete
ring, met daarin nabij de aansluiting op de 
Vecht geen overslag maar een eenvoudige sluis. 
Het dorpje Nieuwersluis dankt daaraan zijn 
ontstaan en naam. O m het verkeer over land 
via de westelijke Vechtdijk niet onmogelijk te 
maken, werd over de Nieuwe Wetering bij 
Nieuwersluis een klapbrug gelegd. 2) 
Utrecht was in die tijd de grootste stad van de 
Noordelijke Nederlanden en kende aanzienlij
ke economische activiteiten en een wijd han
delsnetwerk, regionaal, nationaal en interna
tionaal. 

De sluis 
De eerste sluis bij Nieuwersluis was van een 
zeer eenvoudige constructie, met slechts één 
optrekbare schut (zie Afbeelding 2). Dat vol
deed op termijn echter ook niet zo best. 
In 1527 liet de stad Utrecht daarom een verbe
terde sluis aanbrengen, met een sluiskom met 
een vaste bodem en twee optrekbare houten 
schutten. De sluis was echter nog steeds van 
geringe afmetingen. Daardoor konden alleen 
bettekkelijk kleine schepen er gebruik van 
maken. En omdat ook de verbeterde sluis uit
gerust was met optrekbare schutten, kon een 

schuit geen hoge lading meevoeren en diende 
de mast bij het schutten gestreken te worden. 
Het beheer en bedienen van de brug en de 
schutsluis werd in dat jaar door de raad van de 
stad Utrecht toevertrouwd aan Arent Jans
zoon. Dat gebeurde op de feestdag van Sint-
Bonifatius, dat is 5 juni. 

Positie van de sluiswachter 
Van het voorschrift dat aan deze sluiswachter 
werd uitgereikt, is een afschrift bewaard geble
ven in een bundel documenten die zich 
bevindt in het Gemeente-archief van Weesp. 3) 
Afbeelding 3 toont een facsimile-reproductie 
van de aanhef en de eerste twee tekst-alinea's 
van dat voorschrift. Hieronder volgt een trans
criptie van de volledige inhoud van dit stuk: 

Copie 

Anno vijfihienhondert sevenentwintich des Vrij-
dacbs na Bonifacy voor Pincxsteren. 

Arent Jans zoon, weert ende casteleyn opter Nieu-
wersluys, is nu aengenomen bij den rade der Stadt 
van Utrecht, omme de sluysen van der Nieuwer-
sluys trouwelijcken te bewaren, opder ordonnantie 
daeraffgemaeckt, ende hier naer beschreven staet 
ende die men noch maecken mach, daer hij sijnen 
eedt toegedaen heeft. 

Des geeft hem die raet borgerschap ende der Stadt 

cleedinge, gelijck den legerdieners gegeven, des hij 

Aß. 2. Kaart van een deel 

van de Vechtstreek uit 

omstreeks 1520, waarop de 

dorpen Breukelen, Loenen en 

Vreeland staan aangegeven, 

alsmede kasteel Cronenburgh 

en de "nye sluse" van 

Nieuwersluis (uit Koen, 

1998, bh. 6). 
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Item, hij en sal maer derthien reysen binnen een 
etmaelalse in vierentwintich uren verlaten, des sal 
eerst de coopvaerders veerdigen, 4) ende wie eerst 
vande coopvaerders voor de sluys compt tot eeniger 
sijde, sal hij gehouden sijn voort te veerdigen. 
Item, de sluysen en sal hij tot geenen tijden, beyde 
teffens op laeten, mer altijt als men die schepen 
offte schuyten in ofte uyt sal laeten, ende die een 
doer 5) open is, d'ander doeur 5) tot op den bodem 
opte gront gesloten sal sijn, sulex ende soo bewaert, 
dat tot geenen tijden t'water uytte Vecht tot inden 
waterschap van Amstellandt sal mogen loopen, 
meer oft anders dan bij 't voorszeyde verlaten van 
derthienwerff. 6) 

Item, die met heeft hem macht gegeven allen den 

genen, die door dit voorszeyde verlaet 7) met beu

ren schepen ofte schuyten varen, die dese voorszey
de ordonnantie niet en onderhielden, mer die 
eenichsints misbruyekten, te "becoren bij een 
pene s) van die schuyten ofte schouwen, die't mis
bruyekten, d'een derdendeel tot der Keyserlicke 
Majesteyts, d'ander derdendeel tot der stadts van 
Utrecht ende t'leste derdendeel tot des bewaerders 
behoeff, soo dick ende menichwerff dat geschiede. 

Item, ende off die bewaerder voorszeyd sulex niet 
wel waer en nam, maer versuymich daerinne wor
de, dat bewijselijck ware, soo souden hij t'elcker 
reyse verbeuren een pene van een pondt groot 
Vlaems, 9) tot behoeft'd'eene helft van de Keyser
licke Majesteyt ende d'ander helfte van onse 
Stadt van Utrecht, ende onderteckent Valentinus, 
secretaris. 

Aft. 3. Het begin van de 
Wiesper kopie van het 
voorschrift voor de sluiswach-
ter van Nieuwersluis uit 
1527. In het origineel 
ontbrekende letters (vanwege 
afkortingen) zijn voor de 
leesbaarheid in de transcrip
tie toegevoegd. 
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Toelichting bij het document 
Jan wordt in het bovenstaande document aan
geduid als waard en kastelein. In zijn tijd was 
bijna overal waar mensen vaak moesten wach
ten, zoals bij beweegbare bruggen en sluizen, 
wel een tapperij te vinden, waar wat kon wor
den gedronken en gegeten. Deze nering zal Jan 
er ook wel bij hebben gehad, wat de aanduiding 
"waard" verklaart. Een kastelein was van oor
sprong een slotvoogd, iemand die namens de 
bezitter van een kasteel daarover het beheer 
voerde. In dit geval lijkt de betekenis van het 
woord opgerekt te zijn en werd ook de door de 
raad van Utrecht aangestelde beheerder van een 
sluis en brug zo genoemd. 
Evenals een kastelein in de oorspronkelijke 
betekenis van het woord was Jan door het stads
bestuur beëdigd. Het stadsbestuur verleende 
hem het burgerschap van Utrecht, wat inhield 
dat hij juridisch onder de stedelijke verordenin
gen stond. Hij kreeg tevens officiële dienst
kleding ter beschikking, zoals ook de soldaten 
in dienst der stad die toegewezen kregen. 
Per etmaal van 24 uur mocht de sluiswachter 
maar dertien keer schutten. Men was dus heel 
terughoudend wat betreft het beïnvloeden van 
het waterniveau aan weerszijden van de sluis. 10) 
Het risico van een dergelijk voorzichtig beleid 
was uiteraard dat schippers soms geruime tijd 
zouden moeten wachten alvorens hun vaartuig 
geschut werd. De stad Utrecht beschermde haar 
handelsbelangen in deze, door te bepalen dat 
koopvaarders bij de sluis voorrang dienden te 
genieten en wel in de volgorde waarin zij bij de 
sluis arriveerden. Boeren die met hun boeren-
schouw of praam doorgelaten wilden worden, 
zullen deze achterstelling niet zo plezierig 
gevonden hebben. Het is misschien daarom dat 
in de bepaling inzake eventueel misbruik van 
de sluis en de daarop staande boete naast 
"schuyten" ook "schouwen" uitdrukkelijk 
genoemd werden. 

Van zorgvuldig waterbeheer getuigde ook de 
opdracht dat een sluisdeur niet mocht worden 
opgetrokken voordat nauwgezet was vastgesteld 
dat de andere deur tot op de bodem van de 
sluiskolk dicht was. 

Van de door de sluiswachtet geïncasseerde boe
ten ging éénderde deel naar de landsheer van 
Holland, éénderde naar het stadsbestuur van 
Utrecht en éénderde naar de sluiswachter zelf. 

Als aan de sluiswachter zelf een boete werd 
opgelegd, mocht hij uiteraard niet delen in dat 
bedtag en ging het geld half om half naar lands
heer en stad. 

De landsheet van Holland was in die tijd de 
Habsburgse keizer Karel V; vandaar de om
schrijving "keizerlijke majesteit". Loenen-Cro-
nenburghs, Mijnden en de beide Loosdrechten 
vielen sedert de moord op graaf Floris V (1296) 
onder het graafschap Holland. Het wereldlijk 
gezag in den Lande van Utrecht berustte in 
1527 nog bij de bisschop van Utrechr, maar 
niet meer voor lang; in 1528 stond de in hevige 
geldnood verkerende elect-bisschop Hendrik 
van Beieren zijn landsheerlijke macht af aan de 
imperiumbouwer Karel V. 

NOTEN: 

1 A.A. Manten, 2002. De mens zoekt zijn weg. Historisch 

overzicht van de infrastructuur in het Breukelse gebied. 

Bijlage bij Tijdschrift Hisrorische Kring Breukelen, jrg. 

17, 136 blz., daarin blz. 2 1 - 2 3 . 

2 D . T Koen, 1998. Nieuwersluis. Van Srarreschans rot 

Srrafbasrion. Phoenix Publishers, Houren, 80 blz. 

3 Gemeente-archief Weesp, inv. nr. E 14. Verscheyden 

srukken ende munimenten rakende de Ring van 

Amstelland. 

4 Veerdigen = doorvaarr verlenen. 

5 Men was in die tijd niet erg consequent in de spelling; 

doer = doeur = (sluis)deur. 

6 Het was in die tijd heel gewoon om precies aan re geven 

wat in het waterbeheer wel en niet mocht. Zo werd 

duidelijk vastgelegd dat water uit de Heycop niet in 

Amstelland mocht komen en water uit de Bijleveld niet 

in Utrechtse wateren, ook al liepen deze twee watergan

gen in Kockengen evenwijdig en vlak bij elkaar. Het 

eeuwenlange geharrewar over de dam in de rivier de Aa 

kwam ook voorr uit die wens om niet met de warerover -

lastproblemen van een ander bezwaard re raken. 

7 Verlaat = sluis. 

8 Pene = straf, boete. 

9 Een pond Vlaams groor was een zilveren munr mer een 

zilvergewicht van (in eenheden van nu) 4,06 gram. Deze 

munt gold over een groot gebied ook als een geaccepreer-

de rekeneenheid, waarin de waarde van een grore 

verscheidenheid aan andere munten werd omgerekend 

(vergelijk her gebruik van de ECU, voorganger van de 

Euro, binnen de Europese Unie). 
10 Als noot 6. 
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Roeiwedstrijden op de Vecht 

JULIETTE JONKER-DUYNSTEE EN WILLEM MOOIJ 

Voordat de Kronenburgerbrug gebouwd werd 
in 1934, was de Vecht bij Loenen een ideale 
locatie voor roeiwedstrijden. Dit vond ook de 
Utrechtse Studentenroeivereniging Triton. 
De eerste roeiwedstrijden die de heren studen
ten op de Vecht organiseerden, vonden plaats 
op 25 en 26 juni 1926. O p 1 maart van dat 
jaar had Triton aan het gemeentebestuur van 
Loenen verzocht roeiwedstrijden te mogen 
houden op de Vecht tussen Nieuwersluis en 
Loenen. Op 30 maart antwoordde de gemeen
te dat dit verzoek werd ingewilligd. Tevens 
stelde de gemeente een zilveren beker beschik
baar. Het bestuurslid van Triton G.J. Du Mar-
chie Servaas (ab actis) bedankte per kerende 
post de gemeente voor deze geste en verzocht 
de gemeente de prijs ter beschikking te stellen 
onder de conditie "dat zij steeds verroeid zal 

worden, wanneer wederom een roeiwedstrijd 
wordt gegeven binnen de gemeente Loenen". 
Triton verzocht enkele dagen later een tijdelij
ke vlonder te plaatsen aan de westelijk Vecht
oever ter hoogte van het land van Kronenburg. 
Binnen drie dagen kregen zij antwoord van de 
gemeente (dat waren nog eens tijden...): De 
vlonder mocht geplaatst worden. De tweede 
benodigde toestemming, van de Minister van 
Waterstaat, ontving de gemeente op 17 juni 
via de Commissaris van de Koningin van de 
Provincie Utrecht. 

Groot evenement 
De roeiwedstrijd beloofde een groots evene
ment te worden. Het bestuur van de Loenense 
middenstandsvereniging verzocht de gemeente 
om tijdens de wedstrijden de Molendijk voor 

Het gemeentebestuur van 

Loenen ontvangt het bestuur 

van de Utrechtse studenten

roeivereniging Triton op 25 

juni 1926. 

VJ.n.r.: G.J. Dokkum, 

gemeenteontvanger, W.C.Pos, 

wethouder, G Molsbergen, 

wethouder, E.A.H.A. van de 

Velde, burgemeester, 

C.Hengeveld, gemeentesecre

taris, G.J. van Weerdenburg, 

raadslid. 
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Heren wedstrijden voor de 

theekoepel van Oud Over 

nummer I. 

Coll. Universiteitsmuseum te 

Utrecht. 

het verkeer af te sluiten, zodat de auto's van de 
bezoekers daar zouden kunnen parkeren. Ook 
dit verzoek werd ingewilligd. Op de dag van 
de wedstrijden wetd het bestuur van Triton in 
vol ornaat ontvangen door het gemeentebe
stuur (zie foto). De heren staan op het weiland 
van Kronenburg, op de achtergrond is het 
botenhuis te zien van de villa 'Croonenburg'. 
Links daarvan is een bruggetje zichtbaar. Dit 

ligt over het water dat loopt van het gemaal in 
de weilanden ten oosten van de Rijksstraatweg 
naat de Vecht. 

De start en aankomst van de boten ging 
gepaard met het schieten van losse patronen. 
Ook hiervoor was toestemming gevraagd en 
verleend. De beker werd beschikbaar gesteld 
aan de winnaar: nummer Achtriem Gieken 

. \ \ \ \ 
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Stijlroeiwedstrijd van Doms 

8. Of de achtergrond de 

theekoepel va Oud Over 1. 

Coll. Universiteitsmuseum te 

Utrecht. 

Voorpagina van het program

maboekje voor de roeiwei-

strijden m Loenen in 1926. 

Juniores A". Deze tekst werd, met de datum 
van de wedstrijd en het wapen van Loenen, in 
de beker gegraveerd door Koninklijke Begeer. 

Vier jaar later, op 22 januari 1930, vroeg de 
wedstrijdcommissie van Triton wederom toe
stemming tot het houden van een roeiwed-
strijd op de Vecht, op 27 en 28 juni. Deze lus-
trumwedstrijd werd gehouden ter gelegenheid 
van het 50 jarig bestaan van Triton. De raad 
besloot als prijs een verguld zilveren medaille 
van ten hoogste 25 gulden beschikbaar te stel
len. Op 22 mei verzocht Triton om voor de 
toegekende medaille 9 kleinere zilveren 
medailles voor hetzelfde bedrag te laten 
maken. De gemeenteraad stemde hiermee in. 
In 1934 werd de Kronenburgerbrug gebouwd. 
Het houden van roeiwedstrijden op dit gedeel
te van de Vecht was toen niet meer mogelijk: 
het water werd te smal om twee boten naast 
elkaar onder de brug te laten roeien. Triton 
besloot uit te wijken naar het Hilversums 
kanaal, maar vreesde nu de zilveren beker 
kwijt te raken. Deze zou immers alleen uitge
reikt worden als de roeiwedstrijd in Loenen 
zou plaats vinden. 

O p 11 mei 1936 ontving de gemeente dan 
ook een brief waarin werd verzocht de beper
kende bepaling horende bij de beker te laten 
vervallen. De gemeente ging hiermee 
akkoord, en Triton zou eigenaar blijven van 
deze Loenense beker. 
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Een eenvoudige begrafenis 

ELLEN E. BRANDES-DE LESTRIEUX EN JULIETTE JONKER-DUIJNSTEE 

In de hervormde kerk in Vreeland is eind 18de 
eeuw één van de beroemdsre Nederlanders van 
die tijd begraven. Hendrik Hooft Danielszoon, 
oud burgemeester van Amsterdam en bejubeld 
als 'vader des vaderlands' en 'Vader Hooft'. Wie 
was deze man en waarom is hij in Vreeland 
begraven? 

Aanleiding voor dit onderzoek is een prent uit 
1794 waarop de begrafenis van Hooft is afge
beeld. Deze prent sierde acht jaar geleden de 
omslag van de eerste Vechtkroniek. De ritel 
luidt: "Echte afbeelding der eenvoudige begra-
avenis van den alom beminden burgervader H. 
Hooft Dz op het dorp Vreeland den 4 sept 
1794". Daar de naam Hooft een erg bekende 
naam is in Vreeland, zou men denken dat het 
hier één van de ambachtsheren van de familie 
Hooft van Vreeland zou kunnen zijn. Deze 
familie bezat van 1740 tot 1926 de ambachts-
heetlijkheid Vreeland. Het complex van heerlij
ke rechten gaf de ambachtsheren wel de 

F.J. Pfeiffer, 1787, een 

portret van Hendrik Hooft 

Danielszoon, coll. 

Gemeentearchief Amsterdam 

bevoegdheid burgemeesters aan te stellen, maar 
niet om het ambt zelf te vervullen. En aange
zien de tekst spreekt ovet 'burgervader', betteft 
het hier niet een lid van deze Vreelandse tak van 
de familie Hooft. 

Uit het gedichtje dat bij de prent is afgedrukt, 
blijkt dat het om een Amsterdamse burgemees
ter gaat: 

"Dus heeft de Tekenpen eens waarden 

Nederlanders, 
En het graveerstift van een 

Vaderlandsche maagd, 
Uit Hartelijke Achting een begraavenis 

Waar 't stille Vreeland roem op draagt -
Tis, Amstelaar! Uw Hooft, uw trouwste 

Burgervader 
Bataver! Tis een steun van uwen vrijen Staat 
Die u ontrukt is; treur'. Maar wil meteen 

bedenken, 
Dat door de graven heen den weg ten 

hemelgaat" 

Van Ollefen 

De burgervader Hooft waar het in de tekst om 
gaat blijkt Hendrik Hooft Danielszoon te zijn 
(23 juni 1716 - 31 augustus 1794), telg uit een 
oud Amsterdams regentengeslacht. Al vroeg, 
in 1736, had hij ingezien dat er een einde zou 
komen aan het elkaar toespelen van voordelige 
ambren in regentenkringen en was hij de han
del ingegaan, met name op Frankrijk. Zeer 
succesvol, want hij weid spoedig een van de 
rijkste kooplieden van Amsterdam. Zo rolde 
hij als het ware de stedelijke regering in en 
werd in 1769 tot burgemeester gekozen. -In 
die tijd had Amsterdam vier burgemeesters-. 
In de jaren tot 1787 zou Hooft nog 7 keer her
kozen worden. Deze periode werd getekend 
door de strijd tussen de prinsgezinden, aan
hangers van Willem V en de patriotten. De 
patriotten vormden een democratische bewe-
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De begrafenis van Hendrik 

Hooft Dzn in Vreeland, 

Anna C. Brouwer, 1794, colt 

Utrechts Archief 

ging die in de loop van de 18de eeuw was ont
staan met het doel de burgerij meer politieke 
macht te geven. Aanleiding tot het ontstaan 
van deze beweging waren onder meer onvrede 
over het bestuur van Willem V, denkbeelden 
uit de Verlichting en ontwikkelingen in Ame
rika. Hier was na een revolutie in 1776 een 
onafhankelijke republiek uitgeroepen. Uitein
delijk zou deze patriottische beweging leiden 
tot het uitroepen van de Bataafse Republiek. 
In Amsterdam was Hendrik Hooft Daniels-
zoon een boegbeeld van de patriotten. Daar hij 
voor meer invloed van de burgers op het stads
bestuur was en de burgers in het Nederlands 
toesprak (in plaats van het gangbare, elitaire 
Frans), was hij uirermate populair bij de 
'gewone mens'. De strijd tussen de patriotten 
en de prinsgezinden zorgde voor roerige tij
den. Overal in het land kwamen straatgevech
ten voor, waar soms rake klappen werden uit
gedeeld. Men toonde zijn sympathie voor één 
van beide bewegingen door het gebruik van 
symbolen, die overal in kunst- en gebruiks
voorwerpen- uit die tijd terug te vinden zijn. 
Voor de prinsgezinden was dit een oranje

boom of een mopshond, voor de patriotten 
een keeshond, naar de waakhond van Cornelis 
(Kees) de Gijzelaar, leider van de patriotten. 
De patriotten zochten steun bij het Franse 
koninkrijk, wat in 1785 tot een bondgenoot
schap tussen beide partijen leidde. Om dit te 
vieren werd in 1786 een alliantiemaaltijd 
gehouden in de Garnalendoelen in Amster
dam. Hooft was hier een van de belangrijkste 
aanwezigen. Het werd een geweldig feestmaal 
waar volgens oude kronieken wel 76 gasten 
aanwezig waren, allen gezeten rond een grote 
'ovaal-ronde' tafel. Op de tafel stond ter deco
ratie een Korintische tempel van drie meter 
hoog met daarin een beeldengroep van de 
koning van Frankrijk die de Nederlandse 
maagd de hand reikte. Dit en andere kunst
voorwerpen van zinnebeeldige aard sierden de 
tafel. Honderden kaarsen in wand- en kroon
luchters verlichtten de zaal. Het moet een 
schitterend gezicht geweest zijn toen de Franse 
ambassadeur, Markies de Verac, met zijn 
gevolg de feestzaal betrad. Hij werd verwel
komd door het college van Amsterdamse bur
gemeesters en toegesproken door burgemees-
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ter Hooft. Naar later zou blijken bleef echter 

de toegezegde Franse hulp uit. 

In 1787 werd de kloof tussen de prinsgezinde 
en patriottische regenten steeds groter. De 
conservatieve regenten werden afgezet en de 
patriotten kregen vrij spel. Dit is de tijd waar
in Hooft zijn grote triomfen vierde. Overal 
waar hij kwam werd hij door grote menigten 
toegejuicht, hetgeen op vele prenten is vastge
legd, vaak met hoogdravende lofdichten als 
onderschrift. Een mooie collectie hiervan is te 
vinden in het Gemeentearchief van Amster
dam. Lang kon Hooft niet van zijn bejubelde 
positie genieten. Al aan het eind van 1787 
trokken Pruisische troepen op verzoek van 
WillemV het land binnen. Zelfs in patriottisch 
gezinde steden als Groningen en Delfzijl 
waren de patriotten niet meer welkom; velen 
vluchtten dan ook naar het buitenland, vooral 
naar Frankrijk. Ook Hooft vluchtte in 1788 
naar dit land, waar het politiek overigens ook 
zeer onrustig was. Een jaar later zou immers 
met de bestorming van de Bastille de Franse 
Revolutie uitbreken. In 1790 braken wat 
rustiger tijden aan en keerde Hooft terug 
naar Nederland. Hij bezocht Groningen en 
Deventer waar hij geestdriftig ontvangen 

werd. Naar Amstetdam zou hij echter niet 
meer terugkeren. Als ambteloos burger zou hij 
zijn laatste dagen slijten bij zijn zuster in Loe-
nersloot. Zij bewoonde de buitenplaats 'Valk 
en Heining' en was sinds zes jaar weduwe van 
Wouter Valckenier. 

Hooft werd echter niet vergeten, zoals blijkt 
uit een ooggetuigenverslag van een stevige 
vechtpartij tussen prinsgezinde legerofficieren 
en patriottische burgers die in 1791 plaats
vond in een Amsterdamse kroeg. De Duitse 
dichter August Wilhelm Schlegel verbleef in 
die tijd in Amsterdam en beschreef de vecht
partij: "Die partyen sinds so getrennt als sie 
seyn können [..] Sechs bis sieben Officiere 
trinken Abends zusammen in einer Schenkel 
[...] einige Patriotten, die dort sind, fordern 
sie auf die gesundheits des altes Mannes zu 
trinken. So nennen sie ihren grossen Führer 
'Vater Hooft', dessen Geburtsdag grade an 
dem Tag war. Die Officiere verweigern es 
unter allerley Vorwänden, man insuliert sich, 
sie ziehen die Degen, un vertheidigen sich 
glücklich gegen 50 Menschen von denen viele 
auch Degen haben. Verschiedene Bürger sind 
stark verwundet, die Sache is jetzt in Unter
suchung". [...] 

De alliantiemaaltijd in de 

Garnalendoelen te Amsterdam, 

]. Buys 1786, coll. Gemeente 

archief Amsterdam 
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Op 31 augustus 1794 stierf Hendrik Hooft te 
Loenersloot in de leeftijd van 78 jaar. Angst 
voor oproer leidde er toe de begrafenis niet in 
Amsterdam te laten plaatsvinden, ook al was 
daar het familiegraf. Vier dagen na zijn overlij
den werd hij in Vreeland begraven. Hier had 
zijn neef Daniel Hooft, ambachtsheer van 
Vreeland en zoon van zijn overleden broer 
Gerrit, nog drie onbezette graven in de her
vormde kerk. De begrafenis vond plaats in het 
donker om halfvijf 's morgens. Het zal een 
geheimzinnig en spookachtig schouwspel zijn 
geweest, de stoet die in stilte in het donker, 
bijgelicht door fakkels en lampen, door het 
dorp trok; een feit, waar het graveerstift van 
een vaderlandse maagd geen rekening mee 
hield. De kist, gevolgd door slechts enkele 
naasten, werd door acht dragers naar de kerk 
gebracht. De kerkklokken werden niet geluid. 
Voorwaar een eenvoudige begrafenis. 

Na zijn overlijden zijn er vele gedichten en lof
zangen te zijner nagedachtenis uitgebracht. 
Ook ontwerpen voor overdadig gedecoreerde 
monumenten brachten tot uitdrukking hoe 
geliefd deze oud-burgemeester was. 
Zijn overlijden kwam eigenlijk net te vroeg. 
Immers, een paar maanden later in januari 
1795 viel Frankrijk het zuiden van de republiek 
binnen. Beroemd is natuutlijk het verhaal van 
de Franse troepen die over bevroren rivieren en 
over het ijs van de Hollandse watetlinie optrok
ken om Utrecht te bezetten. Willem V vluchtte 
naar Engeland en een revolutionair patriottisch 
comité nam in Amsterdam de macht van de 
burgemeesters over. De Bataafse republiek werd 
een feit. Zou Hendrik zijn overleden nâ deze 
overwinning van de patriotten, dan zou hij 
zonder twijfel met veel eerbetoon en grote 
staatsie in Amsterdam zijn begraven en niet in 
alle stilte in een dorpje aan de Vecht. 

In het sterfboek van de hervormde gemeente is 
de begrafenis als volgt opgetekend: 
"den 4.sept: Begraven in den Kerk alhier Rg.9 
N17 het Lijk van den Weled.Achtb.Heer Hk. 
Hooft Danielsz. Oud burgermeester der stad 
Amsterdam, van Loenersloot, 's morgens om 
half vijf. 
Komt voor Kerker en openen van den deur 3 
gulden 
Kleed, baar en roef 1 gulden 1 stuiver 
12 graden verhoogt 2 gulden 8 stuivets" 

Kleed, baar en roef werden van de kerk 
gehuurd. De roef, een schuinoplopend deksel, 
werd op de kist geplaatst. Hier overheen werd 
een zwart rouwkleed gedrapeerd. Verzakte gra
ven werden opgehoogd en dit bedrag werd van 
de begrafeniskosten afgetrokken, zodat er voor 
de kerk aan begraafinkomsten 1 gulden en 13 
stuivers overbleef. Bij de restauratie van de het-
vormde kerk in 1966 werden overigens geen 
grafstenen van de familie Hooft aangetroffen. 
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Vreeland: schakelstation voor 
telecommunicatie in de 18e eeuw 

GERTJAN VERHAGE 

Wat vooraf ging 
Telecommunicatie is letterlijk vertaalt het com
municeren over afstand. De eerste vorm van 
telecommunicatie is overgeleverd door de Oude 
Grieken. In 490 vóór Christus won een Grieks 
leger een veldslag nabij Marathon. Om dit 
nieuws bekend te maken werd een boodschap
per naar Athene gestuurd. Hij kwam al lopend 
in Athene aan, verkondigde het heuglijke 
nieuws en ... stierf. 

De Indianen hanteetden een andere methode 
om berichten over te brengen. Wanneer de ver
zender op een heuveltop een beticht met vooraf 
afgesproken armgebaren kenbaar maakte, kon 
de ontvanget op een andere heuveltop dit 
bericht correct interpreteren. Naast armgebaren 
bestond in die tijd nog een andere optische 
methode om krijgsverrichtingen wereldkundig 
te maken, namelijk met rooksignalen. De inter
pretatie van deze rooksignalen was, zoals bij elk 

Claude Chappe 
(1763-1805) 

communicatiemiddel, afhankelijk van de voor
af gemaakte afsptaken. De trom of tamtam 
wetkte op een gelijksoortige manier. In dit 
geval was de boodschap geen optisch, maat een 
akoestisch signaal. 

Het vetlangen om boodschappen over langere 
afstanden te verzenden is in de loop van de 
geschiedenis alleen maar toegenomen. Om dit 
mogelijk te maken bedacht men, tot op de dag 
van vandaag, steeds betere communicatiemid
delen. 

De optische telegraaf 
Tussen 1792 en 1794 ontwikkelde de Frans
man Claude Chappe een nieuw communicatie
middel, de optische telegraaf. 
Het onderzoek naar het telegraaftoestel van 
Chappe kwam voort uit petsoonlijke noodzaak. 
Claude Chappe was een geestelijke, die een toe
lage van de ketk ontving waar nauwelijks ver
plichtingen tegenover stonden. Daardoor kon 
hij zich in Parijs aan de wetenschap wijden. O p 
zijn twintigste schreef hij al belangrijke bijdra
gen in het toonaangevende tijdschrift "Journal 
de Physique". De Franse Revolutie van 1789 
maakte echter een eind aan dit comfortabele 
leven; de privileges van de kerk werden opgehe
ven en Claude Chappe's inkomen viel weg. Hij 
verliet Parijs en keerde terug naar zijn ouderlijk 
huis. Daar trof hij zijn broers, Ignace, Pierre-
Francois, René en Abraham aan; ook zij waren 
door de oorlog in één klap hun inkomen kwijt
geraakt. De Chappe's zouden hun leven een 
nieuwe inhoud moeten geven. Onder leiding 
van Claude gingen zij experimenten onderne
men met systemen om snel over een grote 
afstand berichten te kunnen versturen. 

Pendules en deksels 
Bij hun eerste akoestische experimenten 
gebruikten de broers speciale klokken die exact 
gelijkliepen. Die klokken hadden alleen maar 
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een secondewijzer en een wijzerplaat, die in tien 
vakken was verdeeld. De klokken werden op 
een paar honderd meter uit elkaar geplaatst, 
waarbij de ene als zender en de andere als ont
vanger diende. Op het moment dat de seconde-
wijzer een bepaald vak passeerde, werden bij de 
zender twee deksels van pannen tegen elkaar 
geslagen. Bij de ontvanger werd dan het cijfer 
genoteerd dat de wijzer op dat ogenblik aan
wees. Op deze wijze werden cijferreeksen over
gebracht, die met een codeboek in begrijpelijke 
berichten werden omgezet. De klap van de 
tegen elkaar geslagen deksels was echter op een 
afstand van hooguit vierhonderd meter te 
horen en die afstand werd nog minder bij 
tegenwind, nevel of regen. 

Proeven met optische signalen gaven betere 
resultaten. Op de plaats van de zender bouw
den de broers een raamwerk, waarin een draai
baar houten paneel van vier meter hoog was 
gemonteerd. Het paneel was aan de ene kant 
wit en aan de andere kant zwart geschilderd. In 
plaats van de deksels tegen elkaar te slaan werd 
nu het paneel gedraaid. De ontvanger bestond 
uit een sterke verrekijker. Daarmee kon de wis
seling van zwart naar wit worden waargenomen 
op een afstand van vijftien kilometer. De snel
heid van de wisselingen had een bepaalde afge
sproken betekenis. Na enkele proeven durfden 
de Chappe's het aan om op 2 maart 1791 een 
openbare demonstratie te geven. 
Uit het verslag van deze gebeurtenis blijkt dat 
het die dag regenachtig en nevelig was. Omst
reeks elf uur 's morgens verzamelden zich enke
le plaatselijke autoriteiten in Brulon bij René 
Chappe, die de klok en het draaibare paneel 
bediende. Ongeveer veertien kilometer verder
op, in Parcé, stonden Claude en Pierre-François 
bij de andere klok. Eén van de waarnemers stel
de aan René voor om de volgende zin over te 
brengen: 'Si vous réussissez vous serez bientôt 
couvert de gloire' (als u slaagt zult u spoedig 
onder roem worden bedolven). René codeerde 
het bericht en begon te seinen. Vier minuten 
later was de tekst overgeseind naar Parcé en 
daar feilloos ontcijferd. 

Demonstratie 
Intussen was de oudste Chappe, Ignace, geko
zen in de Assemblée Legislative (wetgevende 
vergadering), die op 1 oktober 1791 voor het 

eerst in Parijs vergaderde. Ignace haalde zijn 
broer Claude over om de uitvinding in de 
hoofdstad te demonstreren. Die was intussen 
afgestapt van het systeem met de synchrone 
klokken en experimenteerde nu met nieuwe 
optische signalen: een telegraaftoestel dat ver
schillende seinen kon geven. Elk signaal had 
volgens een vooraf gemaakte afspraak een 
bepaalde betekenis. Het seintoestel was een 
houten constructie, waarvan de 'armen' in een 
groot aantal, van tevoren afgesproken, standen 
kunnen worden gezet. Het seintoestel van 
Chappe bestond in de uiteindelijke versie uit 
vijf belangrijke onderdelen, de ladder (échelle), 
de horizontale balk (régulateur), twee vertikale 
balken (indicateurs) en een bedieningsmecha
nisme (manipulateur). Met behulp van katrol
len en koperen koorden kon met de manipula
teur de régulateur en de beide indicateurs 
onafhankelijk van elkaar in een groot aantal 
standen worden geplaatst. In de praktijk wer
den alleen hoeken van 90 en 45 graden 
gebruikt. Voordat een bericht werd verzonden 
werd een attentiesein verstuurd. Alle stations 
zetten daarop het seintoestel in een vaste stand. 

Constructie 

Chappetelepaaf 
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Verklaring van de codes. 

Daarna werd sein voor sein verstuurd totdat het 
eindeberichtsein werd ontvangen. De sein-
toestellen werden dan in een stand geplaatst 
waarin ze voor weersinvloeden het minst 
gevoelig waren, dat wil zeggen met de régula
teur en de beide indicateurs in verticale stand. 
De communicatieafstand kon aanzienlijk ver
groot worden door deze seintoestellen op heu
vels en torens te plaatsen en door gebruik te 
maken van verrekijkers. 

Op 22 maart 1792 mocht Claude Chappe een 
demonstratie verzorgen voor een aantal leden 
van de Assemblee Legislative. Hij verzekerde 
hen dat zijn systeem in staat was een bood
schap van dertig woorden in twintig minuten 
te verzenden over een afstand van honderdvijf
tig kilometer. De interesse van de afgevaardig
den had waarschijnlijk te maken met de 
gespannen situatie die was ontstaan tussen 
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Frankrijk, Oostenrijk en Pruisen. Een snel 
communicatiemiddel zou de coördinatie van 
het Franse leger, zo'n tweehonderd kilometer 
noordelijker, aanzienlijk verbeteren. 
De demonstratie verliep vlekkeloos en Claude 
kreeg geld om een kleine telegraaflijn met drie 
toestellen te bouwen. Dat zijn experimenten 
niet ongevaarlijk waren bleek algauw: toen de 
lijn gereed was, werden de telegraaftoestellen 
door een woedende menigte kort en klein 
geslagen. 

De bevolking van Parijs was door de gebeurte
nissen van de afgelopen tijd uiterst wantrou
wend geworden. Claude Chappe mocht trou
wens nog van geluk spreken: heel wat Fransen 
verloren in dat jaar letterlijk hun hoofd. De 
guillotine, die ongeveer gelijktijdig werd uitge
vonden, maakte overuren. 

De noordelijke lijn 
Aanvankelijk noemde Chappe zijn uitvinding 
"tachygraaf" (snelschrijver), maar de classicus 
Miot de Mélito stelde voor het toestel "tele
graaf" (verre schrijver) te noemen. Het nut 
van de optische telegraaf was inmiddels alge
meen bekend geworden: op 4 augustus 1792 
stelde de Franse overheid geld beschikbaar 
voor de bouw van twee telegraaflijnen: de lig
ne du nord (de noordelijke lijn) liep van Parijs 
naar Rijssel, de ligne de l'est (de oostelijke lijn) 
van Parijs via Metz en Straatsburg naar de ves
ting Landau. De noordelijke lijn kreeg de 
hoogste prioriteit. Zij bestond uit zestien sein
posten met zesendertig man bedienend perso
neel. 

Ignace Chappe, die na het opheffen van de 
Wetgevende Vergadering geen functie meer 
had, hield zich bezig met de samenstelling van 
een codeboek. Claude schreef de instructies 
voor de seinmeesters en Abraham zorgde in 
Rijssel voor de bouw van de noordelijke pos
ten. Claude reisde enkele keren het hele traject 
langs om de beste locaties voor de seinposten 
te kiezen. Daarna kon de bouw beginnen. Die 
ging gepaard met allerlei problemen. De 
financiën bleken al snel ontoereikend; de 
Franse franc devalueerde in korte tijd met 
veertig procent. Er waren administratieve pro
blemen, de materialen voor de bouw kwamen 
niet aan en de burgemeesters en de landeige-
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naren werkten op allerlei manieren tegen. 
Toch lukte het om de zestien stations op de 
tweehonderdtwintig kilometer lange route in 
augustus 1794 te voltooien. 

De overwinning op Condé 
Tot ongenoegen van de Chappe's, die de tele
grafie beschouwden als hun familiebedrijf, 
moesten ambtenaren voor het verzenden van 
officiële boodschappen gebruik maken van het 
door de Franse regering ontwikkelde codering
systeem. Dat was bij de Chappe's niet bekend, 
hetgeen grote vertraging opleverde bij het 
coderen en decoderen van door hen verzonden 
officiële berichten. Toen de gedeputeerde 
Guyot, die als vertegenwoordiger van de rege
ring in Rijssel was aangesteld, naar Parijs werd 
teruggeroepen, bleek zijn opvolger totaal niet 
geïnteresseerd in de telegraaf. Omdat deze de 
enige was die toegang tot de codeboeken had, 
konden een tijdlang geen boodschappen in de 
regeringscode meer worden verstuurd. 
Voor de interne berichten hadden de Chappe's 
echter nog steeds hun eigen codeboek dat ook 
was gebruikt voor regeringstelegrammen. Eind 
augustus 1792 bewees de telegraaf op specta
culaire wijze zijn nut met groot oorlogsnieuws. 
De Oostenrijkse troepen, die eerder voor de 
poorten van Rijssel hadden gestaan, werden 
langzaam teruggedrongen. Begin augustus 
heroverden de republikeinse troepen Quesnoy 
en op 30 augustus Condé. 
Een koerier te paard zou ongeveer twintig uur 
nodig hebben om dit nieuws naar Parijs te 
brengen, maar met de nieuwe telegraaf kon 
dat veel sneller. O m 15.20 uur begon de tele-
graafpost te Rijssel te seinen en een kwartier 
later kon in Parijs de afgevaardigde Lazare 
Carnot het nieuws triomfantelijk bekendma
ken in de Conventie. Na een donderend 
applaus werd voorgesteld de naam van de stad 
Condé te vetanderen in Nord-Libre. Nog 
dezelfde middag werd het besluit van de Con
ventie in Rijssel ontvangen. Opmerkelijk was 
dat de telegrammen die dag niet met de rege
ringscode zijn overgeseind maar met tekens uit 
het codeboek van de Chappe's. Daarmee had
den ze het gebrek aan medewerking in Rijssel 
omzeild. Uiteindelijk werd in oktober van dat 
jaar de codering en de decodering van de tele
grammen aan hen toevertrouwd. 

Verwondering in de straten van Parijs 
Mooier had de telegraaf niet ingewijd kunnen 
worden. De nieuwe uitvinding oogstte veel 
bewondering in binnen- en buitenland. De 
nieuwsgierigheid werd geprikkeld en uit reisbe
schrijvingen uit die tijd blijkt dat de bevolking 
van Parijs vaak een bezoek bracht aan de tele
graaf, die op een koepel van het Louvre stond 
opgesteld. Toen de Duitse reisschrijver Fried
rich Meyer in 1796 de bewegende telegraaf had 
gezien, schreef hij: 'Bekend is de snelheid, wel
ke die van een vogel in volle vlucht vele malen 
overtreft, waarmee van daaruit de berichten 
naar Parijs en weer teruggebracht worden.' 
Bij het gewone publiek wekte het toestel vooral 
verwondering. Vaak klonk het in Parijs: 
'il va' of 'il ne va pas', maar wat er geseind werd 
bleef geheim. De Duitse schrijver Heinrich 
Heine schreef dat met deze nieuwe uitvinding 
de grootste belangen van het volk, oorlog of 
vrede, onzichtbaar door de lucht werden versja
cherd. Naast zijn succes ondervonden de Chap
pe's ook veel afgunst. Anderen maakten aan
spraak op hun uitvinding of kwamen met 

Telep-aafpost voor Condé, 

1794. 
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Communicatie door middel 

van een trom of tamtam. 

Communicatie door middel 

van armmbaren. 

varianten die goedkoper en veel efficiënter zou
den zijn. 

Amsterdam-Venetië 
De eerste telegrafische verbinding tussen Parijs 
en Rijssel in 1794 was het begin van een ster-
vormig netwerk dat de belangrijkste Franse ste
den verbond met de hoofdstad. Kort na de 
oplevering van de ligne du nord waren de werk
zaamheden al begonnen voor de oostelijke lijn, 
die via Metz naar Straatsburg zou lopen. De 
gebroeders Chappe hadden een onderneming 
opgericht om de werkzaamheden vlotter te 
laten verlopen. Met de lijn Parijs-Rijsel hadden 
zij veel expertise verworven. 
Tijdens het bewind van Napoleon bestonden 
vertakkingen naar Italië, Spanje, Duitsland en 
de Nederlanden. Een enorme onderneming was 
de lijn naar Milaan, die in 1809 gereed was en 
die kort daarop zelfs tot Venetië reikte. In 1803 
bereikte de optische telegraaf Brussel. Enkele 
jaren later werd Brussel met Antwerpen ver
bonden en toen ons land in 1810 werd ingelijfd 
bij het Franse keizerrijk, werd de ligne du nord 
doorgetrokken naar Nederland. 

In 1810 komt een aftakking naar Antwerpen en 
Vlissingen. Datzelfde jaar krijgt de oudste btoer 
van Claude Chappe opdracht om de noordelij
ke lijn door te trekken naar Amsterdam. Hij zet 
op een kaart een geschikte route uit, die hij ver
volgens langs reist. 

De Chappe telegraafroute Antwerpen - Amster
dam liep als volgt: 
Antwerpen - Merksem - 's-Gravenwezel -
Brecht - Hoogstraten - Meerle - Bavel - Don-

JSP 

'<•• i 
• 

gen - Sprang - Heusden - Veen - Slot Loevestein 
- Leerdam - Hagestein - Houten - Utrecht -
Westbroek - Vreeland - Ouderkerk aan de 
Amstel en eindigde op de oude Weesperpoort 
in Amsterdam. 

In datzelfde jaar lezen we dan ook in het archief 
van de heerlijkheid Vreeland dat het bovenste 
gedeelte van de torenspits wordt afgebroken en 
dat daarop een telegraaf wordt geplaatst. ') 
Op dat moment kon vanuit Amsterdam via 
Vreeland en andere plaatsen getelegrafeerd wor
den met Venetië! 

Na de nederlaag van Napoleon in 1813 bij 
Leipzig, werden alle optische telegraaflijnen 
buiten Frankrijk opgeheven. In Vreeland werd 
de telegraaf van de spits afgenomen en werd 
de toren met een plat dak dicht gemaakt. ') 

Pas in 1837 gaf de heer van Vreeland, Jacob 
Hooft, opdracht om de torenspits te herstellen 
in de oorspronkelijke staat. Het gemeentebe
stuur was zeer dankbaar en schreef een uitge
breide bedankbrief aan de heer van Vreeland. 
Daarin bedankte het bestuur hem voor zijn 
bereidheid om niet alleen de toren te laten her
stellen maar tevens de schulden van de kerk aan 
de heer van Vreeland, enkele duizenden gul
dens, kwijt te schelden. Ook wordt vermeld dat 
het bestuur van Vreeland de heer van Vreeland 
hartelijk dankte voor het afzien van zijn aan
spraak op de kerktoren zoals die in 1809 door 
Frankrijk was gevorderd. 2) 

De Burgemeester van Vreeland, Hendrik Ruijs, 
trad bij het herstel van de torenspits op als 
opzichter. Het werk werd aangenomen door 
timmerman Wouter Boes. Deze liet het lood
gieters- en leidekkerswerk over aan Hendrik 
Donker en het schilderen en vergulden van het 
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heeft geleverd aan de vooruitgang van de tele- Communicatie door mid 

communicatie waarvan uw GSM-toestel tot nu van rooksignalen. 

toe de laatste ontwikkeling is. 

kruis op de spits aan Hendrik van Hilten, allen 
woonachtig in Vreeland. Bij het herstel van de 
spits werd door timmerman W. Boes een ver
klaring opgesteld welke in een fles boven in de 
spits werd "vastgetimmerd". In deze verklaring 
staat kort samengevat de geschiedenis van het 
plaatsen en verwijderen van de Chappe tele
graaf in Vreeland. Een kopie van de verklaring 
werd opgenomen in het archief van de heerlijk
heid Vreeland.3) 

Op 2 februari 1838 werd er een feestmaaltijd 
georganiseerd. Tijdens deze maaltijd ter ere van 
de heer van Vreeland als dank voor het herstel 
van de torenspits werd een toost uitgebracht 
namens het gemeentebestuur van Vreeland 
door C.M. van Eelde. Hij prees daarin, geheel 
op rijm gezet, de goedheid van de heer van 
Vreeland. Ook memoreerde hij de inval van 
Frankrijk en sprak zijn dankbaarheid uit over 
het vertrek van de troepen. 

Zou de fles met de verklaring, die door de tim
merman in 1837 in de torenspits werd opgeno
men, daar nu na 165 jaar nog altijd aanwezig 
zijn? Het is dan het laatste aandenken aan de 
Telegraaf van Chappe die in de jaren dat hij 
operationeel was in Vreeland een grote bijdrage 
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Uit het Archief 
1 maart 1815: 
In deze gemeente bevinden zich geene fabrie
ken, althans geene waartoe bepaalde gebouwen 
worden gebezigd en waarbij een zeker aantal 
werklieden noodig zijn; doch men is werkelijk 
bezig er eene op Oud Over op het eigendom 
van den Heer Pieter van der Mersch op te rig-
ten tot eene glasblazerij; doch daar dezelve niet 
eerder dan met Mei opgebouwd zal zijn en in 
werking gebragt zal kunnen worden, kan ik 
hieromtrent voor als nog geene verdere infor
matie geven. 

De burgemeester van Loenen. 
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Heren en vrouwen van Kronenburg m 
C.J. DE KRUIJTEREN DRS. H.B.J. PIERON 

Het kasteel Kronenburg, dat tussen Loenen en 
Nieuwersluis aan de Vecht was gelegen, werd 
misschien al in de 12de eeuw gebouwd. Het 
werd herhaaldelijk verwoest en hersteld, totdat 
het uiteindelijk in 1836 in opdracht van de 
toenmalige eigenaar Abraham du Bois geheel 
werd gesloopt ij-
De heren van Kronenburg hebben op de 
geschiedenis van Loenen en omgeving een 
belangrijk stempel gedrukt, belangrijker dan de 
bisschop en later de Staten van Utrecht2). Wie 
waren door de eeuwen heen de heren en vrou
wen van Kronenburg? 

In een aantal afleveringen wil de redactie een zo 
volledig mogelijk overzicht van hen geven. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van enkele ons ten 
dienste staande bronnen (zie onderaan dit arti
kel onder het kopje 'bronnen'). Indien mogelijk 
ontvangt de redactie graag aanvullingen cq. ver
beteringen op de hier gepubliceerde gegevens. 

Kronenburg 
Het slot Kronenburg werd volgens de overleve
ring in 1122 gebouwd door Jan van Cronen-
burgh. Deze overlevering is vrijwel zeker 
onjuisr. Toch is het landgoed Kronenburg erg 
oud. In 1156 wordt het land van Willem van 
Velsen genoemd dat bij Loenen moet hebben 
gelegen 3). Deze Willem zal een voorouder zijn 
van Gerard van Velsen die eind 13de eeuw heer 
van Kronenburg was. Willem van Velsen was 
waarschijnlijk heer van Velsen en Wijkambacht 
in Noord-Holland. Het is niet bekend hoe hij 
in Loenen gegoed raakte, misschien had hij 
zich voor de bisschop van Utrecht verdienstelijk 
gemaakt. De bisschop was heer van half Loe
nen. De andere helft van Loenen behoorde toe 
aan de heer van Amstel. 
Willems opvolget in Velsen en Wijkambacht 
was Albrecht Banjaert I, die in 1162 als een 
aanzienlijk edelman wordt vermeld. Tussen 3 
november 1203 en 18 januari 1223 wordt 
Albrecht Banjaert II genoemd, waarschijnlijk 

de kleinzoon van de vorige. Albrecht Banjaert 
II is berucht uit de Loonse oorlog. Hij steunde 
Willem I van Holland tegen diens nichtje Ada 
en haar man Lodewijk van Loon, die o.a. door 
de bisschop van Utrecht en Gijsbrecht II van 
Aemstel werd gesteund. In 1204 ondernamen 
Abrecht Banjaert II en Wouter van Egmond 
een inval in Amstelland en langs de Vecht. Het 
leek wel of zij de weg daar kenden want zij 
slaagden er in alle versterkingen van hun tegen
standers met de grond gelijk te maken. 
Terwijl Gijsbrecht II en Egbert van Amstel zich 
in het leger van de bisschop in Mijdrecht 
bevonden, werden de huizen van de Amstels in 
Ouderkerk, Muiden en Loenen verwoest. 
De tocht van Albrecht en Wouter eindigde vol
gens de Egmondse Annalen tussen Loenen en 
Breukelen en dit doet vermoeden dat Albrecht 
Banjaert II niet verder wilde optrekken dan zijn 
eigen landgoed bij Loenen. Als er ten tijde van 
de Loonse oorlog al een versterkt huis bij 
Cronenburg heeft gestaan, dan zal het toen 
ongetwijfeld in vlammen zijn opgegaan. 
Albrecht Banjaert II had twee erfdochters. De 
ene trouwde met de heer van Naaldwijk, die 
daardoor het ambacht Velsen verkreeg, de 
andere trouwde met Gerard van Noordwijk, 
die daardoor Wijkambacht en blijkbaar ook 
Kronenburg verwierf. Gerard van Noordwijk 
was de vader van Albrecht van Velsen, die de 
vader was van Gerard van Velsen en die ook 
heer van Kronenburg was. 

Gerard van Velsen en Gijsbrecht van Amstel 
In tegenstelling tot hun voorouders waren 
Gerard van Velsen en Gijsbrecht IV van Amstel 
goed met elkaar bevriend. Hoewel Gijsbrecht 
slechts een leenman van de bisschop van 
Utrecht was, was hij veel machtiger dan de 
bisschop. Toen Gijsbrecht met de bisschop in 
oorlog raakte, vroeg deze de graaf van Holland 
om hulp. In 1280 werd Gijsbrecht in de slag bij 
Loenen verslagen en van 1280 tot 1285 werd 
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hij in de gevangenis van graaf Floris V opgeslo
ten. Om vrijgelaten te worden had Gijsbrecht 
moeten beloven geen enkel nieuw kasteel zon
der toestemming van de graaf van Holland te 
bouwen. Gijsbrecht had echter enkele vijanden 
in de Vechtstreek (de heer van Zuilen, de heer 
van Abcoude en de heer van Loenersloot) en 
wilde daarom een nieuw kasteel bij Loenen 
bouwen ter vervanging van zijn verouderde 
huis Te Velde aan de Loenersloot. Gerard van 
Velsen stelde zijn landgoed Kronenburg bij 
Loenen beschikbaar en Gijsbrecht liet daar in 
1291 een nieuw kasteel bouwen 4). Vijf jaar 
later werd Floris V door Gerard van Velsen, 
Gijsbrecht van Amstel en Herman van Woer
den gevangen genomen en in het Muiderslot 
gevangen gezet. Gijsbtecht en Herman hadden 
nog een rekening met de graaf van Holland 
te vereffenen, maar het is niet helemaal duide
lijk waarom Gerard van Velsen in 1296 aan 
de samenzwering deelnam. Vermoedelijk had 
Gerard twee motieven. Hij maakte aanspraken 
op het ambacht Velsen en die aanspraken 
waren door de graaf afgewezen. Misschien was 
Gerard, die geen zonen had, ook boos omdat 
graaf Floris hem niet toestond dat zijn dochter 
Claris hem niet in zijn lenen mocht opvolgen. 

Floris V werd op de vlucht door Gerard van 
Velsen gedood. Amstel en Woerden weken toen 
het land uit, maar Velsen bleef met enkele 
samenzweerders op Cronenburg achter 5). Tot 
die samenzweerders behoorde Cosijn van 
Boternesse, een leenman van de heer van 
Amstel. Cosijn bezat ook land bij Cronenburg, 
hetgeen doet vermoeden dat hij door Gerard en 
Gijsbrecht tot kastelein van Cronenburg was 
aangesteld 6). Na een belegering moesten alle 
samenzweerders zich over geven. Gerard van 
Velsen en enkele anderen werden ter dood 
gebracht. Het huis Cronenburg werd door de 
nieuwe graaf van Holland geconfisceerd evenals 
alle goederen van Amstel en Woerden. 

Loenen was vanouds in twee delen verdeeld. 
Het gebied langs de Vecht werd Stichts Loenen 
genoemd, de bisschop van Utrecht was tevens 
heer van Stichts Loenen. Het gebied langs de 
Loenersloot en de Angstel had tot de heerlijk
heid van Amstel behoord. Slechts op één punt 
liep Amstels Loenen tot aan de Vecht, namelijk 
bij de kerk van Loenen. De heren van Amstel 
hadden vanouds het patronaatsrecht (collatie-
recht) van de kerk van Loenen in bezit 7). 
Waarschijnlijk claimden zij dat deze kerk, die 

et HïTIS te KnONENXUMG- 'ftehrant-

Kasteel Kronenburg in volk 

glorie, situatie vóór 1672. 

Coll. W.Mooij 
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aan Sint Liudger was gewijd, door hun voorou
ders was gesticht. In de 13de eeuw hadden de 
heren van Amstel het patronaatsrecht in Loe-
nen in leen gegeven aan een zijtak van hun 
geslacht, de heren van Mijnden, die aan de 
overkant van de Vecht woonden. 

Willem van Henegouwen 
Het kasteel Cronenburg lag eigenlijk in Stichts 
Loenen, maar omdat het nu ook in handen van 
de graaf van Holland was gekomen, werd het 
met Amstels Loenen verenigd. Beide gebieden 
kregen samen de nieuwe naam Hollands Loe
nen. Het door de belegering beschadigde kas
teel Cronenburg werd een korte tijd in handen 
gegeven aan Splinter van Loenersloot 8). Nadat 
graaf Willem III de Amstelse goederen in 1317 
definitief aan Holland had toegevoegd gaf hij 
Cronenburg aan zijn bastaardzoon Willem van 
Henegouwen. Ondanks zijn bastaard afkomst 
was Willem ridder, dat blijkt ook uit het feit 
dat hij zich kon permitteren een vogelaar op 
het slot te houden. Men beoefende daar in 
1342 de valkenjacht 5). Willem was gehuwd 
met een dochter van Jan van Polanen van der 
Lecke. Willem sneuvelde in 1345 bij Stavoren 
tegen de Friezen samen met zijn halfbroer graaf 
Willem IV. Voor de bisschop van Uttecht was 
dit een opluchting, want graaf Willem IV en 
zijn mannen vormden een voortdurende 
bedreiging voor het Sticht Utrecht. 
Omdat Kronenburg een recht leen was kon het 
het na het overlijden van Willem van Henegou
wen niet overgaan op zijn enige dochter Aleid 
van Cronenburgh. Het slot en de heerlijkheid 
vielen terug aan de graaf van Holland. 

Familie van Cronenburch 
Graaf Willem V van Holland beleende op 19 
maart 1354 Dirk Claeszoon (ovl. tussen 1359 
en 1362) met het huis en de heerlijkheid van 
Cronenburg, met het hoge recht (het recht om 
de doodstraf uit te mogen spreken) in Loenen 
en met 24 zaten, groot 373 morgen land, tus
sen Kronenburg en Vreeland I0). Dirk Claes
zoon werd dus heer van heel Hollands Loenen. 
De belening vond plaats op voorwaarde dat het 
kasteel Cronenburg zo snel mogelijk door Dirk 
Claeszoon hersteld zou worden. De graaf van 
Holland had het kasteel namelijk nodig in zijn 
strijd met de bisschop van Utrecht. Vanaf zijn 

belening ging Dirk Claeszoon zich Dirk van 
Cronenburch noemen u ) . Dirk Claeszoon was 
niet de eerste de beste. Zijn vader was Claes van 
de Gheyne, ook wel Nicolaas van Henegouwen 
genoemd. Deze Nicolaas was ook een bastaard
zoon van graaf Willem III. Toen Dirk het 
huis Cronenburg herbouwd had gaf hij het op 
4 juni 1359 in lijftocht aan zijn vrouw 
Elisabeth, dochter van Jan van Leeuwenhart. 
Elisabeth bleef kinderloos. Ook het tweede 
huwelijk van Dirk van Cronenburch met 
Elisabeth Hendriksdochter van Heemskerk 
bleef kinderloos. Dirk overleed vóór 8 decem
ber 1362. Kasteel en heerlijkheid Kronenburg 
gingen over op zijn jongere broer Willem. 

Willem van Cronenburch Claeszoon (ovl. 
1397), ridder, was heer van Kronenburg van 
1362-1397. Willem verkreeg in 1363 van de 
graaf van Holland ook een leen van 60 morgen 
in Ouderkerk aan de Amstel. Bij dit Hofland 
had een voormalig kasteel van de heren van 
Amstel in Ouderkerk gestaan 12). Het was 
inmiddels een gewoonte geworden om de ver
woeste kastelen van de heer van Amstel aan bas
taards van het Henegouwse huis in leen te 
geven. De verhouding tussen de graven van 
Holland en de bisschop van Utrecht waren nog 
steeds slecht, want ook de bisschop maakte nog 
aanspraak op voormalig Amstelse goederen. In 
1374, in een oorlog met Utrecht, liep het kas
teel Kronenburg grote schade op 13). 
Willem van Cronenburch trouwde met Elisa
beth van Heemskerk, de weduwe van zijn 
oudere broer. Na haar dood hertrouwde hij met 
Aleid Daniëlsdochter van de Merwede. Aleyd 
werd in 1421 en 1426 vrouwe van Cronen
burch genoemd. Uit het huwelijk van Willem 
van Cronenburgh en Elisabeth van Heemskerk 
werden twee zonen geboren, Jan van Cronen
burch en Hendrik van Cronenburch de oude. 

Jan van Cronenburch (ovl. 1421), ridder, heer 
van Kronenburg en Loenen van 1397 tot 1421, 
erfde na het overlijden van zijn vader in 1397 
het slot en de heetlijkheid Kronenburg. Hij 
huwde Catherina van Drongelen, dochter van 
Jan van Drongelen, heer van Meeuwen en 
Etten. Hun huwelijk bleef kinderloos. Na zijn 
overlijden in 1421 zouden het slot en de heer
lijkheid van Kronenburg officieel weer terug-
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vallen aan de graaf van Holland. Dat was toen-
dertijd Jacoba van Beieren, gravin van Holland 
en Henegouwen. 

In de praktijk werd Jansbroer ridder Hendrik 
van Cronenburch de oude (ovl. 1437), heer van 
Kronenburg en Loenen. Hij huwde met Cathe-
rina van der Lecke. Uit dit huwelijk werden 
onder meer Hendrik van Cronenburch de jon
ge geboren en Margriet van Cronenburch 14), 
gehuwd met Amelis van Amstel van Mijnden, 
heer van Mijnden (1423-1436). Hendrik van 
Cronenburch de oude stond tijdens zijn leven 
slot en heerlijkheid van Kronenburg af aan zijn 
zoon Hendrik van Cronenburch de jonge (ovl. 
1461). Hendrik de jonge was in 1426 door 
Jacoba van Beieren tot ridder geslagen en werd 
in 1430 met Kronenburg en Loenen beleend. 
In 1439 verkocht Hendrik de oude het Hof
land in Ouderkerk aan de Amsterdamse poor
ter Jan Jan Heinenzoon. De verkoop werd door 
Hendriks zonen Hendrik de jonge en Willem 
bevestigd. 

De familie had blijkbaat financiële problemen, 
want Hendrik de jonge verkocht in 1436 het 
slot en de heerlijkheid van Kronenburg aan zijn 
zwager Amelis van Amstel van Mijnden. Op 21 
februari 1452 droeg hij al zijn rechten in Kro
nenburg en Loenen over aan Amelis IV van 
Amstel van Mijnden. Hendrik de jonge was 
ongehuwd, maar hij liet bastaardkinderen na 
bij Aelken van der Eem. 

Sinds 1452 kwamen Kronenburg en Loenen 
dus definitief in handen van de familie Van 
Amstel van Mijnden. In plaats van het Huis 
Mijnden, dat omstreeks 1525 werd afgebroken, 
werd Kronenburg toen de hoofdzetel van dit 
geslacht. Zij noemden zich in de 15de eeuw 
heer van Amstel van Mijnden, heer van Cro
nenburch, Loenen, de Loosdrechten, Loener-
sloot, Oucoop en Ter Aa. Ook het kasteel 
Ruwiel bij Breukelen was in het bezit gekomen 
van deze familie. Omdat de verbannen hoofd
tak van het geslacht van Amstel inmiddels in 
mannelijke lijn was uitgestorven, probeerde 
Amelis IV van Mijnden in 1446 ook het Hof
land in Ouderkerk terug te krijgen. Deze eis 
werd afgewezen, maar Amelis kreeg van Philips 
van Bourgondië wel toestemming om zijn 
wapen te wijzigen in dat van het oude wapen 
van de Van Amstels. Na een intetmezzo van 

twee eeuwen hadden de van Amstels het dus 
toch weer voor het zeggen in Loenen en om
streken. 

(wordt vervolgd) 
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Duizend jaar kerkgeschiedenis 
in VOgelvlUCht (Reacties en aanvullingen) 

Op het artikel 'Duizend jaar kerkgeschiedenis 
in vogelvlucht' in Vechtkroniek nr. 16 van mei 
2002 (zie pag. 3 t/m 15) zijn enkele reacties 
binnengekomen, die interessante aanvullingen 
opleverden. Onderstaand geven wij ze aan u 
door. 

Willibrord, Bonifatius en Liudger 
De geschiedenis van de christelijke kerk in 
Nederland begint bij de evangeliepredikers 
Willibrord, Bonifatius en Liudger. Zij hadden 
invloed op de kersrening van de Vechtstreek. 
Door toedoen van Bonifatius ontstond in Breu-
kelen de eerste christelijke parochie ten noor
den van Utrecht. De in de Vechtstreek geboren 
Liudger ontwikkelde vele zendingsactiviteiten. 
Wie meer over de beginperiode van de kerken 
in onze omgeving wil weten, vindt hierover uir-
gebreide informatie in: Arie A. Manten, Breu-
kelen en omgeving tussen 400 en 1200. Breu-
kelen 2001, pag. 49 t/m 88. 

Patroonheilige van de kerk in Nigtevecht 
In de middeleeuwen waren de parochiekerken 
gewijd aan een heilige. Van de kerk in Nigte
vecht is ons nier bekend wie de patroonheilige 
was. De heer A.J.A.M. Lisman wees ons er op, 
dat in deel II van de uitgave 'Utrechtse Kerke
lijke Outheeden' uit 1719 bij de kerk van Nig
tevecht onder meer het volgende te lezen staat: 
"In dezelve parochi-kerke was eene Vikary 
gesticht aan 't altaar van de H. Maagd Maria" 
en verder "Ook was er een Broederschap van 
Sint Antonius". Hieruit kan echter nog niet 
worden afgeleid aan wie de kerk was gewijd. 
Wie kan ons helpen aan de naam van de 
parroonheilige van de kerk in Nigtevecht? 

Doopsgezinden (mennisten) in Loenen 
Mevrouw dr. A.M.L. Hajenius te Bilthoven 
zond de redactie enkele gegevens over bekende 
doopsgezinden in de Vechtstreek. Zij gaf de 
volgende namen door van leden van de 

KEES DE KRUIJTER 

Utrechrse doopsgezinde gemeente: 
Hindrick Jansen te Loenen, ged. 29 december 
1653, 

Maria Petronella de Neufville te Loenersloot, 
Maria Roskam te Breukelen, ged. 1726, 
Jan Schuijt te Loenen, vertrokken in 1763 naar 
Zaandam, 

Cornelis Stoelematter te Loenen, vertrokken in 
1767 naar Amsterdam, 
Hester Veroom te Breukelen, 
Auke van der Waaij, vertrokken in 1760 naar 
Uithoorn en in later rijd: 

juffr. Linneman re Nieuwersluis (buitenlid in 
1820). 
Lid van de Amsterdamse gemeente (Lam en 
Toren), die in Utrecht voor het avondmaal wer
den uitgenodigd, waren de volgende personen: 
François de Haan te Breukelen, overleden 
1762, 

Susanna de Haan-de Clercq re Breukelen, over
leden 1764, 

Maria de Neufville te Loenersloor, 
Kornelia Bierens te Loenen.') 
Voorts verwees mevr. Hajenius naar een arrikel 
over de doopsgezinden in onze omgeving in het 
tijdschrift van de Historische Kring Loos-
drecht, nr. 9, jaargang 9, pag. 1-8: G. Marx, 
Landgoederen verdwenen ... glorie aan de 
Vecht bleef. Doopsgezinden leefden er eens in 
de "Mennistenhemel". 

Klooster in Loenen 
Zuster Antonine Wouters in Heythuysen deel
de ons enkele aanvullende gegevens mee over 
het klooster 'Mater Dei' aan de Dorpsstraat in 
Loenen (thans het gemeentehuis Beek en Hof): 
"In februari 1938 kwamen de zusters uit 
Noordwijk aan Zee. Op 29 november van dat 
jaar werd de nieuw gebouwde kapel in gebruik 
genomen. De plechtige inwijding van het 
klooster vond plaats op 19 februari 1939. Eind 
april 1944 werd als geschenk aan de zusters in 
de tuin een Mariabeeld in een nis geplaatst. 
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Enkele maanden later werd door de heer Van 
Seumeren uit Utrecht de grot in de tuin 
gebouwd. Familie van één van de zusters heeft 
toen het beeld 'Maria van Lourdes' geschon-
ken".2) 

Paauweanen 
Er wordt wel beweerd dat de oud-gereformeer-
den in Loenen volgelingen zouden zijn van ds. 
Jan Pieter Paauwe (1872-1956). Dat is niet 
juist. Wel is het zo dat in onze omgeving paau
weanen voorkomen. Wat zijn dat voor mensen 
en wie was ds. Paauwe? 

Paauwe was aanvankelijk predikant van de 
Nederlandse Hervormde Kerk in de gemeenten 
Yerseke en Bennekom. In laatstgenoemde 
plaats kwam hij in conflict met het provinciale 
kerkbestuur, omdat Paauwe weigerde elders 
bevestigde vrijzinnige hervormden als lidmaten 
in te schrijven. Hij werd in 1914 afgezet, ver
huisde naar Den Haag en sloot zich niet aan bij 
een bestaand kerkverband. Paauwe vormde een 
kring van geestverwanten. Vanuit zijn woon
plaats ging hij voor in verschillende plaatsen, 
zoals Bennekom, Utrecht, Delft, Rotterdam, 
Schiedam en IJsselstein. Ook moet hij wel zijn 
opgetreden in Mijdrecht en omgeving. Na zijn 
overlijden in 1956 bezochten vele volgelingen 
geen kerk meer. Zij hielden huisgodsdienstoefe-
ningen. Preken van ds. Paauwe worden nog 
steeds herdrukt.3) 

Tenslotte ... 
Tijdens de opening van de expositie over de 
kerken in de gemeente Loenen (juni 2002) 
sprak mw. ds. R. Abma, predikant te Vreeland, 
onder meer de volgende woorden: "Een aardig 
gegeven is ook dat er bij de Duitse arbeiders 
rond de glasfabriek op Oud Over een lutherse 
gemeente ontstond. Ze maakten gebruik van 
het hervormde kerkgebouw in Loenen: het is 
een mooi voorbeeld van een immigrantenge
meenschap voor wie religie in hun nieuwe land 
een bindende factor was, vergelijkbaar met de 
functie van de moskee voor veel Turken en 
Marokkanen nu. Katholieken in de Vechtstreek 
hebben ook veel beleefd. Na de Reformatie 
werden zij niet langer gedoogd en moesten zij 
ondergronds gaan. Ze kwamen van 1578 tot 
1652 bijeen in een boerderij genaamd Het 
Honderd in de polder bij Nieuwer ter Aa. Moet 

u zich voorstellen dat generaties katholieken 
het volhielden om daar lopend naar toe te gaan 
om in een boerenschuur de mis te vieren! Met 
hun boeltje verhuisden ze later nog vele malen: 
het volk Israël dat met de ark rondsjouwde in 
de woestijn was er niets bij 

N O T E N : 

1. Deze gegevens zijn ontleend aan aantekeningen van ds. J. 

Cuperus, doopsgezind predikant te Utrecht van 1758-

1777, die zich in particuliet bezit bevinden, en aan 

notulen van de doopsgezinde gemeente te Utrecht 

2. Brief van zuster Antonine Wouters aan dr. S.G. de Vries, 

d.d. april 2002. 

3. Zie verder over hem: Mr. J.H. Koolschijn, Leven en werk 

van Ds. J.P. Paauwe, Den Haag 1981. 

Uit het Archief 
Gouda, 29 augustus 1898 

Aan de burgemeester van Nieuwersluis, gemeente 
Loenen. 
Hedenmorgen vervoegde zich bij mij Paul Karl Wil
helm Struckhoff, kappersbediende wonende alhier, 
mededeelende dat hij, komende met de trein van 
Amsterdam, die om 7-39 uur te Nieuwersluis stopt, 
plaats had genomen in een coupé 3de klasse, waarin 
een persoon zat, gekleed als heer, uiterlijk van een 
kunstschilder met tamelijk lange haren, van om
streeks 30 jaren of iets ouder; dat die heer bij vertrek 
uit Amsterdam ging slapen, althans deed alsof hij die 
rust ging genieten en toen de trein te Nieuwersluis 
stopte, ijlings de coupé verliet en de deur dichtsloeg; 
dat Struckhoff wakker wordende, zijn zilver cilindre 
horloge met los hangende ketting, alsmede een lede
ren portemonnaie met overslaande klep inhoudende 
circa ƒ 27,50 vermiste; dat hij dien persoon willende 
volgen, met zijn hand beklemd raakte tusschen de 
deur die juist door de wegvluchtende werd dicht 
geslagen, waardoor die hand verwond raakte, zoodat 
hij geen aangifte aan de heer stationchef te Nieuwer
sluis kon doen. 

Onder mededeeling van het vorenstaande heb ik de 
eer UedelAchtb. beleefd te verzoeken à costy een 
onderzoek naar het ontvreemde te willen doen instel
len en mij den uitslag daarvan te willen melden. 

De Commissaris van Politie te Gouda. 
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Literatuursignalering 
JAAP BERGHOEF 

In de rubriek literaruursignalering wil de redac
tie van de Vechtkroniek de lezer in kennis stel
len van reeds langer bestaande of nieuw ver
schenen publicaties met betrekking tot Loenen, 
Nigtevecht, Vreeland e.o. Door de bibliografi
sche informatie van de boeken te vermelden en 
de inhoud kort te bespreken verwacht de redac
tie in een behoefte bij de lezer van de Vechtkro
niek te voorzien. 

FOCUS OP LOENEN AAN DE VECHT / 
Juliette Jonker-Duynstee en Willem Mooij. — 

Zaltbommel : Europese bibliotheek, 2002. — 

ISBN 90-288-3 706-x 

Eindelijk weer een fotoboek over Loenen aan de 
Vecht. Op initiatief van de uitgeverij Europese 
Bibliotheek wordt al een aantal jaren in de serie 
Focus op. . . een reeks fotoboeken uitgegeven 
van plaatsen in Nederland gedurende de perio
de van de wederopbouw in de jaren vijftig en 
zestig van de vorige eeuw. Door de inspannin
gen van de auteurs ligt nu ook het deel over 
Loenen aan de Vecht in de winkel. Een feest 

LOENEN AAN DE VECHT 

van herkenning noemen de auteurs het boekje 
in de inleiding. Dat is het zeker, zowel voor de 
oude als voor de nieuwe inwoners van Loenen 
aan de Vecht. Veel thema's over het leven in deze 
naoorlogse gemeente worden belicht. De foto's 
zijn voorzien van zeer informatieve teksten. 

."IV' 

m •••• : :- •• 
P A U L I N E M I C H E E L S 

De vatenman 
Bernard van Leer (1883-1958) 

UrTGEFERl/ CONTACT 

DE VATENMAN: 
Bernard van Leer (1883-1958) I Pauline 

Micheels. — Amsterdam/Antwerpen : Contact, 

2002. -ISBN90-254-1536-9. 

De naam Van Leer is nauw verbonden met 
Vreeland. Onlangs verscheen een biografie over 
deze markante industrieel over wie al eerder een 
artikel verscheen in de Vechtkroniek nummer 
15 van december 2001. Een belangrijke bron 
voor de totstandkoming van dit boek zijn de 
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tientallen interviews met personen die Van Leer 
en zijn familie gekend hebben. Daardoor staat 
ook dit boek weer bol van anekdotes over de 
wonderlijke Bernard Van Leer. 

DE MENS ZOEKT ZIJN WEG. 
historisch overzicht van de infrastructuur in het 
Breukels gebied I Arie A. Manten (met een voor
woord van ir. G.J. van Eijk). - Breukelen/Utrecht: 
Historische Kring BreukelenlRijkswaterstaat Di
rectie Utrecht, 2002. 

Op dit moment vinden er enorme infrasrructu-
rele veranderingen plaats in het gebied rond de 
gemeente Breukelen in verband met verbreding 
van wegen en spoorlijnen. Rijkswaterstaat en de 
Historische Kring Breukelen vonden dit een 
goede aanleiding één en ander in historisch per
spectief te plaatsen. Arie Manten geeft in deze 
publicatie een uitgebreid overzicht van de 
water-, land- en spoorwegen door de eeuwen 
heen, beginnend bij de eerste bewoning tot aan 
de huidige situatie. Veelvuldig komen ook de 
ontwikkelingen van het verkeer en vervoer 
rondom Loenen en Vreeland aan de orde. De 
gedetailleerde tekst en de grote hoeveelheid 
foto 's maken van deze publicatie weer een zeer 
informatief en lezenswaardig Mantenboek. 

ISSN Vm 1247 

T>e mens zoekt zijn weg 

•Historisch overzicht 

van de infrastructuur in fict 'BreuëeCseße&ied 
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TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN 

Sc-ptcml*.'r 21X12 

LOOSDRECHT OP DE VALREEP: 
een gemeente op de grens van Utrecht naar Hol

land I Historische Kring Loosdrecht (met een voor

woord van ].]. Gieskens). - Loosdrecht: Histori

sche Kring Loosdrecht, 2001. -

ISBN 90-803846-3-1 

De geschiedenis van Loenen is altijd nauw ver
bonden geweest met die van Loosdrecht. Vroe
gere grenswijzigingen tussen de beide gemeen
ten maken bijvoorbeeld historisch onderzoek 
niet altijd even gemakkelijk. Bij de laatste wijzi
ging van de gemeentegrens werd Loosdrecht 
toegevoegd aan de nieuwe gemeente De Wijde 
Meren. De Historische Kring neemt afscheid 
van Loosdrecht met een fotoboek. De auteurs 
noemen het een vermenging van heden en ver
leden, roerend, onroerend en vastgoed door 
elkaar. Afwisselend zwart/wit dan wel kleur. 
Het is een zeer globaal geordend ratjetoe van 
gegevens. Wellicht is dat de charme van dit 
boek. Naast een wel zeer kort overzicht van de 
geschiedenis van Loosdrecht zijn het vooral de 
honderden afbeeldingen die ook zeker de lezers 
van de Vechtkroniek als directe buren zullen 
boeien. 
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"Fijne Vleeschwaren en Comestibles 
in de Grutterstraat 

}) 

JULIETTE JONKER-DUYNSTEE EN WILLEM MOOIJ 

We zien hier één van de vele winkeltjes die 
Loenen rijk was in de eerste helft van de twin
tigste eeuw. "Fijne vleeschwaren en Comesti
bles" staat -slecht leesbaar op de foto- op een 
houten bord boven de ingang. Dit was de win
kel van Johan Limburg aan de Grutterstraat. 
Johan Limburg (1893-1953) was een Loos-
drechtse timmerman. Hij trouwde op 27 mei 
1921 met Grada van Dorrestein, dochter van 
een seinhuiswachter bij de spoorweg van 
station Loenen-Nieuwersluis. 
Het jong getrouwde stel ging wonen in de 
Btugstraat in Loenen. Na een paar jaar kocht 
Limburg op 19 februari 1925 voor fl. 5.100,-
het winkelwoonhuis, toen wijk B 31, tegen
woordig Grutterstraat 8. Na een verbouwing 
begon het echtpaar Limburg een winkel in 

diverse waren, waaronder bier, wijn, kaas, fijne 
vleeswaren, koffie, thee en eieren. Mevrouw 
Limburg stond in de winkel, Johan werkte als 
timmerman bij de aannemer C.J. Elema. 
De winkel deed in de jaren dertig mee aan de 
etalagewedstrijd, ter gelegenheid waarvan deze 
foto is genomen. De etalage en de voordeur 
zagen er zeer verzorgd en gevuld uit, met 
onder meer een grote weegschaal, diverse fles
sen wijn en bier en voor velen van u ongetwij
feld nog herkenbare reclame-uitingen als die 
van Kahrels thee, Maggi en Douwe Egberts 
koffieblikken. 
Eind jaren dertig werd de concurrentie te 
groot en sloot Limburg de zaak. Het pand 
werd onder meer verhuurd als opslagplaats en 
woning. Tegenwoordig is het een woonhuis. 


