
vechtkroniek
GEMEENTE LOENEN WORDT STICHTSE VECHT

Speciale uitgave van de Historische Kring Gemeente Loenen, 
aangeboden door het gemeentebestuur aan de inwoners van 

Loenen, Loenersloot, IMieuwersluis, Nigtevecht en Vreeland

NAJAAR 2010 - NR. 33 in de serie Vechtkronieken



De Historische Kring 
Gemeente Loenen 
is actief in Loenen 
Loenersloot 
Nigtevecht 
Nieuwersluis 
en Vreeland

REDACTIEADRES; 
Vechtoever 1 
3633 XP Vreeland 
Tel. 0294-232695

REDACTIE:
Mr. D. Baecker
J. Boerstra
Prof. dr. S. Griffoen
Drs. J.J.M.A.M. Jonker-
Duynstee
C.J. de Kruijter
W. Mooij
Mr. drs. H.W.G. van Schalk

SECRETARIAAT HKGL: 
Prof. dr. S. Griffioen 
Rijksstraatweg 77 
3632 AA Loenen 
Tel. 0294-231201

WEBSITE:
www.hkgl.nl

BANKRELATIE;
Rabo-Bank Loenen 
Rek. nr. 31.06.54.017

DRUK:
Dunnebier Print BV 
Nederhorst den Berg

ISSN: 1568-4164

Foto omslag:

De rivier de Vecht is de 
verbindende schakel 
tussen Loenen, Breukelen 
en Maarssen: de nieuwe 
gemeente Stichtse Vecht 
(foto: Frans Ciadder)

Gemeente Loenen wordt Stichtse Vecht

Het gaat nu echt gebeuren: op 1 januari wordt de 
gemeente Loenen opgeheven en ziet de nieuwe 
gemeente Stichtse Vecht het licht. Misschien bent 
u er een groot voorstander van, een felle tegen
stander, of misschien is het u om het even.
Het onderwerp heeft in elk geval het nodige stof 
doen opwaaien. En dat is begrijpelijk, want mensen 
identificeren zich nu eenmaal sterk met de plaats 
waar zij wonen en hechten er grote waarde aan 
dat de lokale belangen worden behartigd.
Hoe deze lokaie beiangen het beste gewaarborgd 
zijn, in een grotere of kleinere gemeente, is een punt 
waar de meningen over verschiiien. In dit verschii 
van mening zit echter iets gemeenschappelijks: 

voor- en tegenstanders van de herindeling wilien beide dat Loenen, Breukeien 
en Maarssen op een zo goed mogeiijke manier bestuurd worden.
Mijn wens voor de komende periode is dat dit gemeenschappelijke uitgangspunt 
een vruchtbare bodem blijkt te zijn waarop de nieuwe gemeente kan groeien.
Vier jaar ben ik met veei piezier waarnemend burgemeester van Loenen geweest.
In deze tijd heb ik de prachtige kernen van de gemeente Loenen en hun inwoners 
leren kennen. Elk dorp binnen de gemeente heeft zijn eigen karakter en dat zal 
ook zo blijven binnen de grenzen van Stichtse Vecht. Deze speciale Vechtkroniek 
bieden wij u graag aan als herinnering aan de gemeente Loenen. Van elk dorp 
is een historische kenschets opgenomen. Ook is er aandacht gegeven aan 
oud-bestuurders van de voormalige gemeenten binnen het huidige Loenen. 
Daarnaast is er een overzicht opgenomen van alle grenswijzigingen en 
herindelingen in dit gebied uit de laatste 200 jaar.
Wij bedanken de Historische Kring voor het samenstelien van deze 
speciale uitgave ter gelegenheid van de herindeiing van onze gemeente.
De geschiedenis van de gemeente Loenen stopt hier, maar de kronieken 
van de Vecht zijn nog lang niet ten einde!

Namens het gemeentebestuur van de gemeente Loenen,
R.G. Boekhoven, burgemeester gemeente Loenen
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Het dorp Loenen

Loenen, Nieuwersluis en Loenersloot^
De gemeente Loenen ontstond in 1811 uit een samenvoeging van het Hollandse 
gerecht Loenen-Kronenburg en het Stichtse Loenen-Nieuwersluis - een samenvoeging 
die voor enige tijd ongedaan werd gemaakt en uiteindeiijk in 1818 bezegeld werd. 
Nieuwersluis en Loenen zijn dus al door een lange geschiedenis verbonden. Loenersloot 
dateert als gemeente vanaf 1815; het deelde de burgemeester met Loenen.
Tot 1850 steeg het inwonertal van deze gemeenten nauwelijks. Het aantal huizen was 
gering en de bewoningsgraad per woning zeer hoog: volgens de gegevens van de 
Topografische Gids van Nederland te\óe Loenen in 1840 1219 inwoners 161 huizen 
(waarvan 33 huizen in Nieuwersluis), en Loenersloot 40 huizen bij 303 inwoners 
(waarvan 15 in Oukoop en 11 huizen in Ter Aa^). De omvang van de gemeentes was 
eveneens bescheiden: De Gemeente Atlas van 1868 vermeldt voor Loenen 1003 
bunders (bij 1200 inwoners) en voor Loenersloot 629 bunders (op 300 inwoners), 
terwijl Baambrugge 1500 bunders groot was (met 1400 inwoners).
Per 31 december 1899 telde Loenen 1386 inwoners en Loenersloot ongeveer 400.
In 1952 kwamen de buurtschappen Oud-Over, Mijnden en Bloklaan bij Loenen.
In 1964 volgde de samenvoeging met Vreeland en Loenersloot (waarbij de buurt
schappen Oukoop en Ter Aa naar Breukelen gingen). Het inwonertal van de 
Gemeente Loenen steeg hiermee van 3380 naar 5553. In 1989 volgde samenvoeging 
met Nigtevecht. Zo ontstond een gemeente van 8207 inwoners.

Loenen in de beleving
Claes Bruin begon in 1719 zijn loflied op 
Loenen met deze regels: ‘We zijn te Loenen, 
o mijn Vrinden! We zijn in ‘t Stichtse para
dijs: kan iemand beter standplaats vinden 
....?’^ Wie te Loenen in de kamer van de 
gemeentesecretaris de ‘Nieuwe kaert van 
Loenen’ bekijkt, die uit die tijd dateertL 
kan moeilijk anders dan Bruin gelijk geven! 
Als de schrijver van het Aardrijkskundig 
Woordenboek van 1846 gelijk heeft, was 
de roem van Loenen toentertijd nog niet 
getaand. Het dorp heet ‘groot en welbe- 
timmerd’, en ook ‘uitnemend aangenaam 
gelegen’. De schrijver maakt gewag van 
‘grote gezelschappen’ die naar dit dorp 
togen om zich te vermaken; hetgeen ‘zeer 
grote neering en welvaart’ met zich mee
bracht. Nadat ook de relatief vele herbergen 
zijn genoemd, volgt een lyrische passage 
over de buitenplaatsen, eindigend met:
‘als er in het geheele land geen prachtiger 
gevonden worden, waarom sommigen niet 
geschroomd hebben Loenen een Aardsch 
Paradijs te noemen.’'’

Maar wat was Loenens zelfbeeid? 
Wonderlijk genoeg wekt de nieuwe 
Gemeente Loenen naar buiten toe de 
indruk alsof de Gouden Eeuw voltooid 
verleden tijd was. In een enquête die door 
de provincie in 1815 werd gehouden komt 
Loenen inderdaad naar voren als behorend 
tot de kleinere plattelandsgemeenten waar
over weinig bijzonders te melden valt.®

De buitenplaats 
‘Rupelmonde’ in 
Nieuwersluis. 
(Coil: W. Mooij)



Een gedeelte van de 
‘Nieuwe kaert van Loenen', 

vervaardigd door 
C.C. Bloemswaerdt, 

circa 1726.

Op de vraag naar ‘voorname buitenplaat
sen en bijzondere gestichten' antwoordde 
het door schout Joh. Sanderson onderte
kende formulier kortweg: ‘nihil'. Voorname 
buitenplaatsen waren er dus volgens deze 
opgave niet. De vraag naar het aantal boer
derijen (incl. ‘keuters en arbeiders-wonin- 
gen’) werd in dezelfde zin beantwoord: 
‘Negen boerderijen nagenoeg van dezelfde 
groote’, terwijl Breukelen hier invulde: ‘94 
middelmatige boerewoningen’. En zo voort. 
Valse bescheidenheid? Een van de vragen 
was hoeveel manschappen in de gemeente 
ingekwartierd zouden kunnen worden.
Met de schrik van gedwongen inkwartie
ring van Franse troepen nog in de benen, 
had de schout er natuurlijk geen belang bij 
Loenen als het Stichtse paradijs voor te 
stellen. Maar er is meer. Ik durf te stellen dat 
de buitenplaatsen aan de Vecht die we 
tegenwoordig met trots aan onze vrinden 
laten zien (net als Claes Bruin in zijn tijd) in 
het zelfbeeld van de Gemeente Loenen tot 
het begin van de vorige eeuw geen rol van 
betekenis speelden. Men moet zich realise
ren dat deze buitenplaatsen tot ruwweg 
een eeuw geleden niet het hele jaar door

werden bewoond; de hoofd-bewoners 
vertoefden hier alleen in de zomermaanden. 
Bovendien waren deze huizen vrijwel 
zonder uitzondering in handen van 
Amsterdamse kooplieden die niet van zins 
waren aan het dorpsleven deel te nemen. 
Uiteraard verschaften de buitenplaatsen 
werk aan locale tuinlieden, koks en huis
houdelijk personeel en oefenden in die zin 
wel degelijk invloed op het dorpsleven uit. 
Maar deze indirecte werking veranderde 
toch niet het beeld van huizen die vanuit het 
dorpsleven gezien met recht buiten-plaat- 
sen waren. Nog in 1943 vinden we dit stukje 
officiële rapportage: ‘In de gemeente 
komen betrekkelijk veel renteniers en 
gepensioneerden voor; een welvarende 
middenstand en eenige villabewoners.’^ 
Ook al waren onder de villa’s mogelijk ook 
de buitenplaatsen begrepen, dan ging het 
toch slechts om ‘enige bewoners’!
We kunnen de vergelijking naar een tweede 
golf van Amsterdammers doortrekken: de 
forenzen die zich in de 20e eeuw in de 
gemeente vestigden. Ook dezen bleven in 
eerste instantie buiten de belevingswereld 
van de Loenenaar. Loenen ontwikkelde zich
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niet tot een villadorp zoals Bussum, Laren 
of Baarn waar forenzen een plaats vonden 
naast locale renteniers en middenstanders. 
De eerste uitbreidingen van Loenen verto
nen een ander patroon. De villa's die aan 
het begin van de 20e eeuw langs de 
Straatweg richting Nieuwersluis verrezen, 
werden door plaatselijke notabelen 
bewoond: de burgemeester (nr. 73-75), de 
gemeentesecretaris (79), terwijl de notaris 
zich in het reeds bestaande pand 81 -83 
vestigde.® De tweede uitbreiding van het 
dorp, langs de Vreelandse weg, vertoont 
meer de aanblik van rentenierswoningen. 
De nieuwkomers van na 1945 konden 
alleen een plaatsje vinden door woningen 
in het oude dorp te verwerven.
Het is inderdaad zo gegaan als architect 
Leicher in zijn parodie op Claes Bruins 
Speelreis langs de Vecht dichtte:

Dorpsstraat, gij straat der straten, 
waar d’allochtoon zijn rustplaats vond, 
zich daar voldaan heeft neergelaten 
op deze bijna heil’ge grond.
De autochtoon daar heeft verdreven...®

Dat Loenen geen villa-dorp werd, lag 
misschien aan het ontbreken van 'woeste' 
grond: alles was hier in cultuur gebracht 
of behoorde toe aan een buitenplaats.
Maar van niet te onderschatten belang 
was ook dat Loenen weinig impulsen van 
de spoorlijn Amsterdam-Utrecht kreeg.
De villa-dorpen hadden hun opkomst aan 
het spoor te danken, maar tot Loenens 
spijt lag het station Nieuwersluis ver 
buiten de dorpskern.
Een andere ontwikkeling die aan Loenen 
voorbij ging was het nieuwe Merwede- 
kanaal. In 1881 was van hogerhand beslo
ten dat het nieuwe kanaal niet verder dan 
tot Nigtevecht zou gaan en dat verder de 
bestaande route via de Vecht zou worden 
‘verbeterd’. Een paar jaar later werd tegen 
de zin van zowel regering als van invloedrij
ke bewoners van de Vechtstreek door de 
Tweede Kamer per amendement beslist 
voor een geheel nieuw traject. De Vecht 
verloor in één klap haar economische bete
kenis.’® Een derde ontwikkeling van deze 
categorie was die van de Loenderveense 
Plas. In de jaren 20' van de vorige eeuw

kwam een al lang lopende discussie over 
een mogelijke drooglegging van de Plas tot 
ontknoping. Loenen was niet onmiddellijk 
partij, want de overkant van de Vecht 
maakte nog deel uit van de gemeente 
Loosdrecht. Wel duidelijk is dat ware tot 
demping besloten, de gevolgen voor 
Loenen weinig minder zouden zijn geweest 
dan de 'normalisering'van de Vecht die 
een veertig jaar eerder had gedreigd.
Zover kwam het evenwel niet vanwege 
bezwaren van velerlei aard en afkomstig 
van vele instanties." De Loenderveense 
Plas bleef, en ... werd drinkwaterplas, 
waardoor een ontwikkeling zoals die zich 
later aan de Breukelse Scheendijk zou 
voordoen, bij voorbaat werd afgesneden.

Een kijkje in de Dorpsstraat. 
(Coii.: W. Mooij)
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De weg naar Vreeland 
bij de Loenderveense sluis.

(Oud-Over)

Ik wil maar zeggen: het besloten karakter 
dat het oude dorp voor de allochtoon, en 
tegenwoordig ook voor de autochtoon, zo 
aantrekkelijk maakt, is aan ontwikkelingen 
te danken waarop de gemeente geen greep 
had. Dat geeft moed voor de toekomst.

Sander Griffioen

NOTEN:
1 Bronnen: A.J. van der Aa, Aardrijkskundig 

Woordenboek der Nederlanden, 7e deel,
Gorinchem: Jacobus Noorduyn, 1846, 389-394; J. 
Kuyper, De Gemeente Atlas van de Provincie 
Utrecht 1868,Leeuwarden: Hugo Suringar; Frank van 
den Hoven, De Topografische Gids van Nederland, 
uitgeverij Filatop, 1997, p. 427. Fenna Brou\A/er, De 
geschiedenis van de gemeente Loenen, 
Vechtkroniek nr. 1, dec. 1994, p. 7-20; René Tukker 
& Kees de Kruijter, Loenen aan de Vecht in crisistijd, 
Vechtkroniek nr. 9, dec. 1998, p. 8-17; Stanny 
Verster, Loenen rond de eeuwwisseling; en 
Fragmenten uit archiefstukken door Willem Mooij, 
Vechtkroniek nr. 11, dec. 1999, 8-12; Hedwig de 
Groot & Juiiette Jonker-Duynstee, Loenersloot: een 
eeuw geleden, Vechtkroniek nr. 11, dec. 1999,13- 
14.

2 Het huidige Ter Aa viel voor een deel onder de ge
meente Ruwlel.

3 Het loflied vergezelde de uitgave De Zegepraalende 
Vecht, met de bekende prenten van D. Stoopendaal.

4 Donkersloot-de Vrij dateert deze kaart door C.C. van 
Bloemswaerdt, met vraagteken, op 1726.

5 Zie het onder noot 1 genoemde werk van Van der 
Aa, p. 390.

6 Het antwoord van Loenen liet tot 1818 op zich 
wachten. Zie: De Utrechtse gemeenten in 1815 in 
vraag en antwoord. Uitgave van de provincie 
Utrecht, 1972, p.76-77.

7 Fenna Brouwer, Vechtkroniek nr 1, dec. 1994, p. 10.
8 Een uitzondering vormde nr. 77: een villa die de 

Amsterdamse architect en aannemer A. Theunissen 
van Manen voor zichzelf ontwierp.

9 J. Leicher, Speelreis langs de Vechtstroom van 
Utrecht tot Muiden, Hoogeveen: Slingenberg, 1999,
p. 62.

10 Geschiedenis van de provincie Utrecht, deel 3, 
Utrecht: Het Spectrum, 1997, p. 195.

11 A.A. Manten, Plannen tot het dempen van de 
Loenderveense Plas, Vechtkroniek nr. 4, mei 1996, 
p. 3-14.



Nigtevecht en haar bestuurders, 
een momentopname

Het jaar 1851, waarin de gemeentewet 
werd vastgesteld, is als ijkpunt gekozen 
voor het begin van de beschrijving van de 
gemeente Nigtevecht. Na de gemeente
raadsverkiezingen van 9 september van dat 
jaar kwam op 22 oktober 1851 de nieuw 
gekozen gemeenteraad van Nigtevecht 
voor de eerste keer bijeen. De leden waren 
gekozen door de 29 kiesgerechtigden.
Deze 29 mannen hadden het kiesrecht 
verkregen door het enkele feit dat ze mini
maal twaalf gulden betaalden in de directe 
belastingen. De raad bestond uit vijf leden 
(mannen), die twee van hen tot wethouder 
kozen. Dat gebeurde onder leiding van 
burgemeester Jan van den Andel, die 
overigens kort daarna zou vertrekken. 
Burgemeester en wethouders en gemeen
teraad bestuurden een kleine gemeente.
De invloed die zij op het dagelijks leven van 
de inwoners konden uitoefenen was echter 
betrekkelijk. Veel activiteiten, die wij nu als 
verantwoordelijkheid van de gemeente 
zouden beschouwen, waren in particuliere 
handen. Zo was het gebouw, waarin de 
openbare school was gevestigd, geen 
eigendom van de gemeente, maar van 
de Hervormde kerk en werd het aan de 
gemeente verhuurd. De woning van de 
schoolmeester was ook van de kerk.
Deze woning werd niet door de gemeente 
gehuurd, maar dat was geen probleem 
omdat de schoolmeester tevens koster was 
en hij het huis in die functie al bewoonde. 
Zelfs de brandspuit van Nigtevecht was 
eigendom van particulieren. De spuit was 
gekocht door een aantal dorpsbewoners, 
die daarvoor onderling geld hadden bijeen
gebracht.’ De bescheiden omvang van de 
gemeente uitte zich ook in het aantal “per
soneelsleden” van de gemeente. Zo rond 
1890 was de enige gemeenteambtenaar 
de ontvanger Jan ten Brink, die bovendien 
winkelier was, een “deeltijder” dus.

Zodoende was er lange tijd geen noodzaak 
een eigen gemeentesecretarie te hebben. 
De ambtenaren van Nigtevecht waren tot in 
de jaren zestig van de vorige eeuw gehuis
vest in de secretarie van Vreeland. Pas toen 
de villa “Oost en Vecht” als gemeentehuis 
werd betrokken, werd door een aanbouw 
een eigen secretarie gerealiseerd.Toch was 
Nigtevecht een zelfstandige gemeente. 
Hoewel Gedeputeerde Staten in deze 
periode al mogelijkheden zochten om

Portret van gemeente

ontvanger Jan ten Brink, 
die in 1894 op 33-larige 
leeftijd overleed.

(coll. auteur)



Erepoort met stoet van 
feestgangers ter gelegen
heid van de beëdiging van 

burgemeester Schiethart in 
1911. (coil, auteur)

Nigtevecht samen te voegen, eerst met 
Loenen en later met Vreeland, ging dit niet 
door vanwege “verzet der ingezetenen”, 
zoals de Minister in 1854 aan Gedeputeer
de Staten schreef. Uiteindelijk kwam er 
pas in 1989 een einde aan Nigtevecht 
als zelfstandige gemeente.

Groei van de bevolking
Kort na het aantreden van de nieuw geko
zen raad in 1851 werd de toestand van 
Nigtevecht op dat moment beschreven.
De gemeente telde 387 inwoners, verdeeld 
over 94 gezinnen, die samen de 63 aanwe
zige huizen bewoonden. Daarmee behoor
de Nigtevecht tot de kleine gemeenten.
Het inwonertal steeg de driekwart eeuw 
daarna slechts langzaam. In 1880 werd de 
500 bereikt en nog voor het einde van de 
negentiende eeuw de 600. Daarna duurde

het veertig jaar voordat het volgende 
honderdtal werd volgemaakt.
De groei kwam er pas in na de Tweede 
Wereldoorlog, zoals dat in veel Nederlandse 
gemeenten het geval was. In Nigtevecht 
was die groei relatief groot. In 1955 telde 
het dorp 864 inwoners en al enkele jaren 
later, op 19 september 1959 werd de 
duizendste inwoner geboren. Deze jongste 
ingezetene, Jacob van Roemburg, kreeg 50 
gulden en ter gelegenheid van zijn geboorte 
werd de vlag op de dorpstoren uitgestoken. 
Het aantal inwoners bedroeg per 1 januari 
1980 1217 personen en op dit moment telt 
de kern Nigtevecht 1330 inwoners.
De trage groei over anderhalve eeuw 
weerspiegelde zich overigens ook in het 
aantal gemeenteambtenaren.
In 1978 telde de buitendienst gemeente
werken drie medewerkers en de secretarie 
vijf. Het aantal raadsleden bedroeg in dat 
jaar zeven personen, een groei van twee 
in vergelijking met het jaar 1851 
Gelijk met het bevolkingsaantal groeide 
het woningareaal. Een globale telling laat 
zien dat tussen 1948 en 1991 ongeveer 
140 woningwetwoningen en enkele tien
tallen woningen in de particuliere sector 
in Nigtevecht werden gebouwd.
Met die uitbreidingen werd het historische 
bebouwingslint langs de Vecht verlaten.
Het uitbreidingsplan “Dorpskern” leidde 
begin jaren zestig tot de aanleg van een 
aantal nieuwe straten achter de Dorps
straat. Voor het bestemmingsplan “Oost 
en Vecht” (1976) en “Klein Muiden” (1988) 
werden straten verlengd en ook weer 
nieuwe straten aangelegd.^

Middelen van bestaan
Van de vijf raadsleden (mannen), die in 1851 
de gemeenteraad vormden, waren er vier 
veehouder. Het vijfde lid was de plaatselijke 
“genees-, heel- en verloskundige”.
Deze laatste was, samen met een ander 
raadslid, tot wethouder benoemd.
Het grote aantal veehouders duidt gelijk 
aan dat Nigtevecht van oorsprong een 
agrarische gemeente was. De mensen 
leefden grotendeels nog in het ritme van 
de natuur. Het meest illustratief daarvan is 
misschien wel het besluit van de gemeente
raad in juli 1855 om een zonnewijzer aan
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te schaffen. Met behulp daarvan kon de 
schoolmeester dan de dorpsklok gelijkzet- 
ten.* Met andere woorden; de zon gaf de 
tijd aan, de klok volgde!
De veehouders vormden getalsmatig 
een belangrijke groep. Toen in 1894 in 
Nigtevecht mond- en klauwzeer uitbrak 
werd een lijst gemaakt van de in Nigtevecht 
wonende veehouders. De lijst telt 29 
namen, maar belangrijker is misschien wel 
dat de veehouders het grootste deel van 
de oppervlakte van de gemeente in gebruik 
hadden. De jaarlijkse verslagen van “de 
toestand der gemeente” schenken dan ook 
veel aandacht aan de landbouw. Dat betreft 
niet alleen de grote lijn, maar zelfs kleine 
feiten werden genoteerd. Zo vermeldt het 
verslag over 1942 dat in Nigtevecht vier 
“beeren ter dekking” beschikoaar waren. 
Tussen 1 december 1941 en 1 december 
1942 hadden zij 36 zeugen gedekt.
Het verslag vermeldt overigens niet 
hoeveel biggen deze activiteiten hadden 
opgeleverd.®
Toch had Nigtevecht ook een aanmerkelijk 
aantal middenstanders en ambachtslieden, 
zoals een vleeshouwer, klompenmaker, 
smid, wagenmaker, broodbakker, 
metselaar, schilder, timmerlieden, twee 
kleermakers, winkeliers, schoenmakers 
en tuinlieden.
Zij konden hun diensten en producten kwijt 
aan de dorpelingen zelf, maar bovendien 
bood de aanwezigheid van een zogenaam
de “herenoptrek” bij verschillende boerderij
en een mogelijkheid om geld te verdienen.
In de zomermaanden werd een dergelijke 
herenoptrek door de eigenaar van de boer
derij, meestal een grootgrondbezitter uit de 
stad, bewoond. De bewoners van een 
herenoptrek hadden over het algemeen 
geld te besteden en daar konden de 
winkeliers en ambachtslieden van 
Nigtevecht hun voordeel mee doen.
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw 
ging, zoals in veel kleine dorpen, de mid
denstand achteruit. Steeds meer inwoners 
deden hun inkopen in grotere plaatsen.
In een rapport uit 1978 werd met name 
Weesp genoemd als gemeente waarheen 
de “koopkracht afvloeiing” plaatsvond. 
Bovendien waren er nog de dienaren van 
kerk en overheid, zoals de schoolmeester.

predikant, en de molenaar van de enige 
molen die Nigtevecht telde, de watermolen 
aan de Vreelandseweg (de Garstenmolen). 
De verschuiving van veehouderij naar dien
stensector ging in de loop van de twintigste 
eeuw langzaam maar zeker door. Zo was in 
1978 nog 16% van de beroepsbevolking in 
de landbouw werkzaam, 51 % in industrie, 
ambacht en bouwnijverheid en 33% in de 
diensten. Een onderzoek uit 1984 naar de 
werkgelegenheid in kleine kernen meldde 
dat in Nigtevecht 33 bedrijven gevestigd 
waren, die gezamenlijk aan ongeveer 165 
personen werk gaven. Bovendien werd, 
door de ligging aan de sluis, in die tijd 
werkgelegenheid gevonden in de beroeps
scheepvaart en daaraan verwante bedrij
ven, zoals onderhoud en reparatie van 
schepen. Deze iaatste ontwikkeling was 
eigenlijk al ingezet na de aanleg van het

Het voormalige gemeente

huis van Nigtevecht



Het Raadhuis in de 
Dorpsstraat, te herkennen 

aan het gemeentewapen 
boven de voordeur. 
Foto uit circa 1910. 

(coii. W. Mooij)

Merwede-kanaal (thans Amsterdam- 
Rijnkanaal), dat in de jaren 1881 -1892 
tot stand kwam.

Dorpsactiviteiten
Nigtevecht is eeuwenlang een geïsoleerd 
dorp geweest ten opzichte van het omlig
gende gebied. Dat kwam vooral tot uiting 
in de minimale vervoersmogelijkheden over 
land. Afgezien van een aantal landwegen, 
vormde de Vechtdijk eigenlijk de enige ver
binding over land met omliggende dorpen. 
Aan het eind van de negentiende eeuw was 
er wel een regelmatige stoombootdienst 
tussen Utrecht en Amsterdam die ook 
Nigtevecht aandeed. Op die manier kon je 
in één dag naar Amsterdam heen en weer, 
maar dat was wel vijf uur varen.
Door die lastige verbindingen, was het 
nodig dat in Nigtevecht zelf voorzieningen 
waren. De basisvoorzieningen waren er 
dan ook, in het dorp zelf of in de buurt.
De kerkelijk betrokken Nigtevechters kon
den, als ze behoorden tot de Hervormde 
kerk, in het eigen dorp terecht. Datzelfde 
gold voor de Gereformeerden, die vanaf de 
kerkelijke scheiding met de naam doleantie, 
vanaf 1890 hun eigen kerk hadden.

De Lutherse ingezetenen moesten ter kerke 
in Weesp en de rooms-katholieken naar 
Nederhorst den Berg, maar beide groepen 
telden niet meer dan enkele tientallen leden. 
Voor het basisonderwijs was er de openba
re school en in 1890 werd; als gevolg van 
de oprichting van de gereformeerde kerk, 
ook een christelijke school gesticht.
De openbare school werd door ongeveer 
honderd leerlingen bezocht, maar leed een 
fors leerlingenverlies toen de christelijke 
school werd gesticht. Tijdens de eerste 
algemene ledenvergadering van de 
christelijke school werden 29 leerlingen 
ingeschreven, waarvan er één beneden de 
zes en één boven de twaalf jaar oud was.
De eerste onderwijzer was R. Faber.®
Voor de jongere kinderen was er zelfs een 
bewaarschool, die in ieder geval in 1876 al 
bestond. Nigtevecht was klein, eigenlijk te 
klein, als het ging om handhaving of ontwik
keling van alle basisvoorzieningen voor de 
inwoners. De gemeente werkte daarom 
samen met nabijgelegen gemeenten om 
voorzieningen voor de inwoners te realise
ren. Vanaf 1969 werd het huisvuil door de 
gemeente Nederhorst den Berg opgehaald 
en vanaf 1975 door Weesp. Tot die tijd was
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dat gedaan door M. de Bruin sr., die voor 
de gemeente huisvuii en “haardasch” bij de 
inwoners ophaalde/ Aardgas werd geleverd 
door het Gemeentelijk Energiebedrijf van 
Hilversum en de inwoners van Nigtevecht 
hadden “medegebruik” van zwembad 
“Blijwater” in Weesp. Hoewel er in de jaren 
zestig regelmatig over werd gesproken, 
kwam een eigen zwembad (instructiebad) 
niet van de grond.
Vooral in de jaren zestig en zeventig werden 
regelmatig initiatieven op dat gebied 
besproken en soms uitgevoerd.
Genoemd kunnen worden participatie in 
een Dienstencentrum voor huisvesting van 
bejaarden in Weesp, later deelname in een 
overleg inzake stichting van een bejaarden
en verzorgingshuis in Abcoude.
Een en ander betekende niet dat in 
Nigtevecht zelf niets gebeurde. Begin jaren 
vijftig werd een sportterrein aan de 
Vreelandseweg aangelegd. In 1959 werd 
een speeltuinvereniging opgericht en twintig 
jaar later kwam een tennisbaan tot stand. 
Niet alleen op sportief gebied, maar ook op 
cultureel gebied waren er initiatieven, zoals 
de bouw van een muziekkoepel.
Vooral de bouw van het Dorpshuis in de 
jaren zestig betekende een stimulans 
voor het dorpsleven.®

Een terugblik
Anderhalve eeuw geschiedenis van 
Nigtevecht kwam hier in kort bestek aan de 
orde. Het betreft slechts een greep uit de 
voorhanden zijnde bronnen. Hierin was 
niets te lezen over de verkiezingen, niets 
over feesten, niets over ruzies en proble
men in de raad. Een “conclusie” over die 
anderhalve eeuw is daarom nauwelijks te 
geven. Er waren veranderingen en ontwik
kelingen, maar in vergelijking met andere 
gemeenten waren ze niet ingrijpend.
Tot tevredenheid van de bewoners, van 
wie de gevoelens wellicht het best worden 
weergegeven in een citaat uit 1969;
“Bovenal is Nigtevecht een lief dorp, waar 
men nog steeds volop kan genieten van 
de landelijke rust, die men elders veelal 
tevergeefs zal zoeken”.®

Arjan van ‘t Riet

NOTEN:
RHCW; Archief Nigtevecht 1818-1942, inv.nr. 54. 
De gegevens uit deze bron zijn ook verwerkt in het 
vervoig van de tekst.
RHCW; Archief Nigtevecht 1943-1988, inv.nr. 701. 
RHCW; idem, inv.nrs. 13, 228 en 308.
RHCW; Archief Nigtevecht 1818-1942, inv.nr. 3, 
vergadering gemeenteraad 18 juii 1855.
RHCW; Archief Nigtevecht 1943-1988, inv.nr. 380. 
RHCW; Archief Christeiijke Schoolvereniging "Onze 
huipe is in den Heere”, doos 1, notulen 1890. 
RHCW; Archief Nigtevecht 1943-1988, inv.nr. 246. 
RHCW; idem, inv.nrs. 410 en 454.
RHCW; idem, inv.nr. 701, rapport door H. Paalman, 
1969.

Het Dorpshuis 
van Nigtevecht. 
(Foto: Mieke Teeten)
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Het dorp Vreeland

Van kasteel tot dorp
De oudste gegevens over Vreeland dateren 
uit de dertiende eeuw. Meiis Stoke, auteur 
van ‘Historie van Floris V’, maakte 
rondt 290 melding van het dorp dat op 
de grens van het bisdom Utrecht en het 
graafschap Holland lag. Eeuwen eerder 
was er hier ai sprake van een nederzetting 
Dorssen (of Dorsken). Het is niet precies 
bekend waar die lag, maar waarschijnlijk in 
de Dorssewaardpolder. In 1253 begon de 
Utrechtse bisschep Hendrik van Vianden 
met de bouw van een versterkt siot, om 
daarmee het Sticht Utrecht te beschermen 
tegen de aspiraties van de heren van 
Amstel. Zes jaar later werd de bouw 
afgerond. De bisschep verbond aan de 
naam ‘Vredeiand’ de gedachte dat het 
kasteei moest dienen om de vrede aan 
het Sticht van Utrecht te verzekeren. 
‘Vredeiand’ is echter geen land van vrede 
geweest. Belegering van het slot en 
verpanding waren er schering en inslag en 
het slot was dan ook regelmatig strijdtoneel

in de steeds weer oplaaiende grenscon
flicten tussen Utrecht en Holland. Op het 
grasland dat tot in de zeventiger jaren van 
de vorige eeuw in gebruik is geweest als 
voetbalveld van de club Sperwer, stond tot 
in de twintiger jaren van de zestiende eeuw 
dit machtige verdedigingsbolwerk. In die 
tijd was de geestelijke macht overgenomen 
door de wereldlijke macht, in de persoon 
van Karei V. Het kasteel had zijn functie als 
grenspost in het noordwesten van het 
Sticht verloren, omdat deze functie was 
overgenomen door het kasteel Abcoude. 
Bovendien vond de keizer het belangrijker 
om een burcht binnen de stad Utrecht te 
bezitten. Zodoende liet hij het kasteel in 
1529 slopen. Met de sloop van het slot 
daalde ook de stad hoe langer en meer in 
aanzien om uiteindelijk een landelijk dorp te 
worden. Mede hierdoor werd in 1560 door 
de Staten van Utrecht het stadsrecht, dat 
omstreeks 1265 door de bisschep van 
Utrecht aan de burgers van Vreeland 
was verleend, ontnomen.

Prent van kasteel 
Vredeiand van C.W. 

Mieling naar een tekening 
van Johannes Hilverdink 

uit ca. 1895, naar een onbe
kend voorbeeld uit ca. 1500.
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Ligging
Vreeland ontwikkelde zich tussen het 
kasteelterrein en de rechte bochtafsnijding 
van de Vecht met een rechthoekige struc
tuur en haakse wegen. Tot de zeventiende 
eeuw bevond zich hoofdzakelijk bebouwing 
aan de oostzijde van de rivier. Het dorp 
ontwikkelde zich verder rondom de kerk, 
die als parochiekerk annex slotkapel was 
gebouwd. De parochie Vreeland zal 
gevormd zijn na de bouw van de kerk hier 
in het midden van de dertiende eeuw.
De kerk was gewijd aan St. Nicolaas.
De parochie strekte zich uit over de 
gerechtsgrenzen met Nigtevecht en 
Kortenhoef. Dit leidde nogal eens tot 
conflicten, met name waar het ging om 
belastingheffing en -inning. Het gebied 
van de parochie Vreeland viel onder het 
aartsdiakonaat van Oudmunster.
Uit een nummer van de Kerkbode voor de 
Vechtstreek blijkt dat de inwoners zich in 
het verleden soms met zaken bezighielden 
die voor de kerk het daglicht niet konden 
verdragen. Zo werd er lange tijd in de 
maand augustus, de zondag na Maria 
Hemelvaart en nog twee dagen daarna, 
de kermis of jaarmarkt met veel vermaak 
gevierd. De kermis werd met verregaande 
buitensporigheden gehouden; er werd op 
zondag om koek gedobbeld, in de herberg 
op de viool gespeeld en dit alles in aanwe
zigheid van de schout. Dit werd in de acht
tiende eeuw gezien als stoornis van de

De huizen langs het jaag
pad en de daarachter lig

gende kerk worden weer
spiegeld in de Vecht 
(Coll. W. Mooij)

godsdienst en ontering van Gods 
heilige naam.'
De gemeente Vreeland, zoals die na 1813 
vorm kreeg, grensde in het noorden aan 
de gemeenten Nigtevecht en Nederhorst 
den Berg, in het oosten aan de gemeente 
Kortenhoef, in het westen aan het grond
gebied van Abcoude-Baambrugge, in het 
zuidoosten aan Loosdrecht, en in het zui
den aan de gemeente Loenen. Het grond
gebied van de gemeente bestond uit de 
Dorssewaardpolder, de Hoekerpolder, de 
Voorburgse polder en het dorp Vreeland.
De gemeente Vreeland werd ingedeeld in 
twee secties die simpelweg naar hun ligging 
de namen kregen van beoosten de Vecht 
(A) en bewesten de Vecht (B). De dorpskern 
lag op de westoever in sectie B.
De bebouwing aan de overkant van de 
Vechtbrug was er in 1899 grotendeels nog 
niet. Dit deel van het dorp was verdeeld 
in een aantal buurtschappen, waaronder 
de westelijke Vechtdijk. Langs deze dijk 
bevond zich wat lintbebouwing met boer
derijen. In het buurtschap Duinkerken stond 
het huis Schoonoord. Hiernaast stond een 
‘Logement en stalhouderij De Nederlan
den’. Iets verder lagen tussen de weg en 
de Vecht een tiental huizen en werkplaatsen 
van timmerlieden en een wagenmaker.
De buurt tussen Molenvliet en de Vechtbrug 
heette De Boterbuurt. Hier waren een 
koperslagerij, een wagenmakerij en een 
kuiperij gevestigd. In de Blauwe buurt was
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De Vechtbrug metbrug- 
wachtershuisje rond 1903. 

Het bord met de tarieven 
voor de tol die geheven 

werd wanneer men de brug 
overstak hangt tegen de 

buitenmuur.

in 1891, langs de Molenvliet, de gerefor
meerde kerk gebouwd. In 1912 kwam er 
een bloemenkwekerij met de naam Flora 
et Pomona.
De Pannenbuurt dankte zijn naam aan 
dakpannen- en tegelfabriek ‘De Goede 
Verwachting’ (nu Nigtevechtseweg 17-29). 
De fabriek was hier gevestigd van 1854 tot 
1888. Verder waren er nog de buurtschap
pen Het Hoekerland, De Nes, De Bosch 
(Boslaan) en De Sluis (‘t Sluisje)
Rond de sluis stonden enkele hulzen en 
een wasserij. Er woonden een rietdekker, 
warmoezeniers, veenlieden en de sluis
wachter. Via de oude Vecht kon hier 
geschut worden naar de Dorsscheveense 
polder van Kortenhoef (nu Wijde Blik). 
Tenslotte was er De Dorssewaard.
Deze polder lag tussen de Klelzuwe, de 
oostelijke Vechtdijk en het dorp. In de 
polder stonden tien boerderijen, twee 
fruitkwekerijen en de buitenplaatsen 
‘Vreedenhorst’ en ‘Brugzicht’.

Bevolking en broodwinning
De oudste telling, voor zover bekend, van 
de bevolking dateert uit het jaar 1632.
Toen bedroeg het aantal Inwoners 316. 
Bijna twee eeuwen later, In 1815, was dit 
aantal gestegen naar 612. Hiermee was 
Vreeland een van de minst bevolkte 
gemeenten van Utrecht. Het aantal 
inwoners nam slechts langzaam toe. 
Volgens een verordening van de synode 
moest er in de gemeenten om de tien jaar 
een telling plaatsvinden van lidmaten van

de hervormde gemeenten en wel voor de 
eerste keer in februari 1835. Er waren in 
Vreeland toen 200 lidmaten.
In 1847 bestond de hervormde gemeente 
uit 220 lidmaten (met stemrecht) en 258 
doopleden. In dat jaar telde Vreeland 703 
inwoners, waarbij 478 hervormden, 199 
rooms katholieken, 13 evangelisch luther- 
sen, 2 oud roomsen en 11 Israëlieten.
In 1900 waren er 876 burgers.^*
Aan de hand van volkstellingen uit de 
twintigste eeuw kan het aantal en de 
samenstelling van de bevolking worden 
afgeleid. Volgens een van deze tellingen op 
31 mei 1947 bedroeg het aantal inwoners 
op dat moment 972. Na een dergelijke 
telling in 1960 bleek dat de bevolking was 
gegroeid naar 1342 inwoners.'* In 1963 
tenslotte, een jaar voor de opheffing, 
telde Vreeland 1407 ingezetenen.

Aan de hand van twee lijsten, die rond 
1748 zijn opgemaakt ten behoeve van de 
belastingheffing, kan een beeld worden 
geschetst van de Vreelandse bevolking en 
hun broodwinning. Deze lijsten zijn in het 
archief van het gerecht Vreeland terug te 
vinden en bevatten onder meer de namen 
en beroepen van gezinshoofden.^ Vlakbij de 
Klapbrug woonden twee beschuitbakkers. 
Een van hen was Willem Voorthuijsen.
In 1754 was hij schepen en later burge
meester van Vreeland. Het huis van Willem 
werd in 1795 verbouwd tot hervormde 
pastorie. Verder woonden in de Voorstraat 
de dokter Jan van der Heijden, handwerk
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lieden en winkeliers. Op de Achtergracht 
(nu Lindengracht) tot aan de pastorie op het 
Kerkpiein woonden veei daggelders, een 
schipper, een bode en een joodse hoeden- 
schoonmaker. In de Klapstraat woonden 
veel ambachtslieden. In het kerspel 
Kortenhoef - de Kleizuwe en het Sluisje - 
woonden voornamelijk daggelders, een 
visser, een jager en een kleermaker.
Een eeuw later waren de meeste 
Vreelanders werkzaam in de veeteelt, de 
zuivelbereiding en in mindere mate in de 
veenderij. Verder waren er veel ambachts
lieden. Aan het eind van de negentiende 
eeuw, in 1899, woonden er 861 mensen in 
Vreeland. Een fors aantal van hen was boer 
of werkzaam op een boerderij. De meeste 
van hen waren veehoudende boeren.
Het vee zorgde niet alleen vo r inkomsten, 
maar ook voor problemen. In een publicatie 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
wordt melding gemaakt van gevallen van 
tongblaar (mond- en klauwzeer) in Vreeland. 
Daarnaast verdiende een groot aantal van 
hen de nering door het drijven van een win
keltje of bedrijfje. In het dorp waren onder 
meer vier bakkers, twee slagerijen, zes krui
deniers, twee smederijen, twee metselaars, 
twee schilders, twee schoenmakers, een 
klompenmaker, een kleermaker en een 
zadelmaker gevestigd. Verder waren er 
kleine bedrijven, met name langs de Vecht, 
waarin de plaatselijke bevolking werk vond.

Hiertoe behoorde de uit de zeventiende 
eeuw daterende goudleerbehangmakerij 
aan de Vossenlaan. Aan de Klapstraat was 
de lokale bierbrouwerij gevestigd. In de 
achttiende eeuw was er een katoendrukkerij 
gevestigd op de buitenplaats Vreedenhorst. 
Deze katoendrukkerij van W. van Holst en 
H. de Jong, beiden wonende te Nederhorst 
den Berg, werd in 1814-1815 gesloopt.® 
Daarnaast was er in Vreeland een scheep- 
makerij gevestigd aan de oever van de 
Vecht ten noorden van het dorp, voorbij De 
Nes. De buitenplaats ‘Brugzicht’ belandde 
in 1888 in de handen van een eigenaar van 
een zuivelfabriek. Dit betekende een omme
keer in de geschiedenis van de buiten
plaats. Het huis werd aan de voorzijde uit
gebreid met een serre en in de tuin kwamen 
fabrieksgebouwen tot stand. Nadien volg
den verschillende eigenaren elkaar op.
In 1906 richtte Frans Jurgens er de room
boterfabriek Milka op. Deze fabriek kwam in 
1930 in het bezit van Van Leer’s Verenigde 
Fabrieken, die hier tot de dag van vandaag 
gevestigd is, De zuivelfabriek Concordia, 
voorganger van Milka, speelde overigens 
een belangrijke rol in Vreeland, niet alleen 
wat betreft werkgelegenheid, maar ook wat 
betreft de aanleg van elektriciteit. Tot 1898 
werd Vreeland verlicht door olielantaarns. 
Op 5 januari 1899 verzocht de N.V. 
Nederlandse Zuivelfabrieken ‘Concordia’ 
de openbare elektrische verlichting der

Een visser aan het 

werkbij de Vechtbrug.
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gemeente Vreeland te mogen uitvoeren. 
De aanleg van het elektrische net werd 
binnen een paar maanden gerealiseerd. 
De kosten voor aanleg, vergunningen en 
onderhoud van het net kwamen geheel 
voor rekening van de zuivelfabriek.

tram van Amsterdam naar Utrecht, met 
een zijtak via Vreeland naar Hilversum. 
Robert Mack had op 9 maart 1896 een 
vergunning voor aanleg en exploitatie 
hiervan ingediend. Zijn plannen zijn 
echter nooit uitgevoerd.

Door de eeuwen heen vonden werkzaam
heden plaats die de scheepvaart bevorder
den. Het kasteel Vredeland was gebouwd in 
een scherpe bocht in de Vecht. Ter beveili
ging van het kasteel werd deze bocht afge
graven, zodat het kasteel geheel door water 
werd omringd. In de vijftiende eeuw werd 
deze afgraving verbreed tot vaarwater.
Een eind stroomafwaarts werd in 1630 
eveneens een bocht afgesneden, waardoor 
het eiland De Nes ontstond. De huidige 
loop van de rivier is dus een gegraven en 
geen natuurlijke loop.
Het dorp Vreeland was over land niet 
makkelijk bereikbaar. Dit zou duren tot de 
jaren dertig van de twintigste eeuw, toen de 
provinciale weg (N201) werd aangelegd.
Aan beide zijden van de rivier liep een 
landweggetje met een jaagpad erlangs. 
Naar het oosten was er een verbinding via 
de Kleizuwe, voorheen ook wel Vreelandse 
Zuwe genoemd, die vanaf het kasteelterrein 
richting Hilversum liep. In het begin van de 
negentiende eeuw (1807) werd de 
Vreelandse laan aangelegd door 
Amsterdamse ondernemers en eigenaren 
van buitenplaatsen. Dit om een kortere 
rijweg te verkrijgen naar Loenersloot om 
vanaf daar met de trekschuit naar 
Amsterdam te reizen. Financiers waren 
Cornelis Freijersum en Dirk Jan Voomberg, 
twee Amsterdamse welgestelden die in de 
Vechtstreek hun buitenhuis hadden.
In 1843 werd deze weg doorsneden door 
de Rijnspoorweg van Amsterdam naar 
Utrecht. De Vreelandse laan werd nu ver
bindingsweg van het dorp naar het in 1847 
verrezen stationsgebouw Loenen-Vreeland 
en de naam van de weg werd dan ook 
veranderd in Spoorlaan. De omnibusdienst 
(een rijtuig met lage banken aan de zijkant) 
was een paardenwagen die vier maal daags 
van Vreeland (vertrekpunt De Nederlanden) 
naar station Loenen-Vreeland reed en vice 
versa. Er waren ook plannen geweest voor 
de aanleg van een stoom- of elektrische

In de laatste twee eeuwen is er ten aanzien 
van de omvang van de gemeente weinig 
veranderd. Het gebied was in 1940 nog 
even groot als dat van het gerecht in 1795. 
Na de Tweede Wereldoorlog vond uitbrei
ding van Vreeland plaats aan de westzijde 
van Duinkerken. Iets ten zuiden van de 
Spoorlaan werd tussen 1953 en 1965 de 
wijk Molenvliet gebouwd.
In de Franse tijd was Vreeland steeds zelf
standig gebleven. In 1851 rees het plan om 
Vreeland samen te voegen met Nigtevecht. 
Vier jaar later werden alle plannen in deze 
richting echter afgeblazen vanwege het 
verzet van de inwoners. Pas in 1964 verloor 
Vreeland haar zelfstandigheid. Zij werd als 
zelfstandige gemeente opgeheven en bij de 
gemeente Loenen gevoegd. Ondanks dat 
vele inwoners er ook dit keer niets voor 
voelden om hun eigen identiteit op te ge
ven, was het tij niet te keren en zo kwam op 
1 april 1964 een einde aan het zelfstandige 
bestaan van de gemeente Vreeland.

Bart Jagt

NOTEN
1. Inventaris van de archieven van het gerecht, de mu- 

nicipaliteit en de gemeente Vreeland,
1574-1964, doordrs. F.E. Brouwer en
C.J. de Kruijter, Loenen 2006, lnv.nr.1093.

2. Vechtkroniek; tijdschrift van de historische kring ge
meente Loenen, nr. 11,1999. pag. 18

3. Inventaris van de archieven van het gerecht, de mu- 
nicipaliteit en de gemeente Vreeland,
1574-1964, doordrs. F.E. Brouwer en
C.J. de Kruijter, Loenen 2006, inv.nr. 1093.

4. idem, inv.nr. 416 en 417.
5. idem, inv.nr. 13 en 14.
6 idem, inv.nr.763.

OVERIGE BRONNEN:
Vechtkroniek; tijdschrift van de historische kring ge
meente Loenen, nr. 14, 2001, pag. 10 t/m 18.

Aalderink, FI.J. (red.), Oud-burgemeester van Vreeland 
en Nigtevecht Jhr. J.A.F. Backer vertelt..., Vreeland 
1995.
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Oud bestuurders in “Beeld”

Tussen 1811 en nu waren er nogal wat 
personen als burgemeester actief in het 
bestuur van onze (voormalige) gemeente(n): 
zie de bijlage bij dit artikel. Daarnaast maak
ten ook velen als gemeenteraadslid / wet
houder deel uit van het bestuur. Van al deze 
mensen zijn er enkelen naar wie in onze 
dorpen ook nu nog enige verwijzing bestaat 
in de vorm van een straatnaam, een monu
ment of anderszins. Hoewel dat zeker niet 
betekent dat zij de “beste” bestuurders 
waren, was er kennelijk een reden waarom 
men vond dat hun bestaan voor het 
nageslacht vastgelegd diende te worden. 
Een goede aanleiding om ze hier nogmaals 
te belichten.

Johannes Sandersonhof,
Loenen aan de Vecht 
Mr. Johannes Sanderson 
(1778 - 1846)'
Deze zoon van de Utrechtse notaris 
Christiaan Sanderson, kwam voort uit een 
familie die vele schouten en schepenen 
voor het Loenens bestuur leverde.
Vanaf zijn benoeming als schout van het 
gerecht Loenen-Nieuwersluis in 1803 tot 
zijn overlijden in 1846 was hij achtereenvol
gens als schout, maire en burgemeester 
werkzaam. Naast zijn notarispraktijk werd 
hij burgemeester van de gemeenten 
Loenen, Loenersloot, Nigtevecht, 
Kortenhoef en Nederhorst den Berg.
In de vier laatstgenoemde plaatsen was hij 
ook gemeentesecretaris. Daarnaast maakte 
hij deel uit van diverse polderbesturen en 
van het bestuur van de Hervormde Kerk in 
Loenen. Kortom: een aardige collectie func
ties. Een dergelijke stapeling van functies 
was toen niet ongebruikelijk: zijn collega 
Jan van den Andel combineerde later het 
burgemeesterschap van Vreeland, 
Loenersloot, Loosdrecht, Breukelen - 
Proostdij en Tienhoven met zijn functie als 
belastingontvanger. Sanderson was een 
doortastend bestuurder die zaken snel naar

zijn hand kon zetten. Zo zorgde hij ervoor 
dat een slecht functionerend polderbestuur 
in Kortenhoef in korte tijd werd vervangen 
en stelde hij in Nigtevecht, dat tot 1818 
met Nederhorst den Berg en Ankeveen 
verbonden was geweest, snel orde op 
zaken in de financiële puinhoop die hij daar 
aantrof. Doortastendheid was ook nodig in 
de kwestie Klein Muiden. Dit viel toen, 
hoewel door Weesp en Weesperkarspel 
daarvan gescheiden, onder de gemeente 
Muiden. Een afstand van twee en een half 
uur gaans, bovendien werden de bewoners 
aangeslagen voor de stadslasten van 
Muiden waarvan men weinig profijt had. 
Zowel Nigtevecht als de bewoners van 
Klein Muiden wilden wel van deze toestand 
af. De gemeente Muiden echter niet en een 
van de raadsleden van die gemeente, een 
zekere G. Spruit, woonde in het betreffende 
gebied. Hij zette zijn buurtgenoten dermate 
onder druk dat zij een petitie onderteken
den aan de gouverneur van Noord-Holland 
om de situatie te laten zoals hij was. 
Sanderson wist de besluitvorming dusdanig 
te beïnvloeden dat bij de gemeentelijke en 
provinciale herindeling van 1819 Klein 
Muiden bij Nigtevecht werd gevoegd T

straatnaambordje
Sandersonhof
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Gevelsteen in het 
voormalige gemeentehuis 

van Vreeland aan de 
Raadhuislaan. 

(Gelegd door van Lawick 
van Pabst tot Nijevelt 
Burgemeester. 1862)

Het is voorstelbaar dat Loenen te klein was 
voor iemand met zijn dadendrang. Naast de 
in de Vechtkroniek nr. 30 beschreven dorps- 
rel waar hij bij betrokken was blijkt dat ook 
uit het feit dat hij regelmatig bij de gouver
neur van de provincie meldde dat hij meer
dere dagen afwezig zou zijn. De reizen die 
hij zo maakte voerden hem tot in Duitsland 
toe, een uitzonderlijk feit in die dagen!

Gevelsteen in het voormalige 
gemeentehuis van Vreeland 
Jhr. Diederik Jan Anthonie Albertus 
van Lawick van Pabst tot Nijevelt 
(1828 -1899)
Deze burgemeester van Vreeland en 
Nigtevecht, werd geboren op 7 maart 1828 
in Antwerpen in het toenmalige Koninkrijk 
der Nederlanden waar zijn vader Diederik 
Jacob Adrianus Albertus kapitein der infan
terie was. In 1859 werd hij burgemeester 
van Vreeland en Nigtevecht. Al direct na 
zijn aantreden bleek dat we hier te maken 
hadden met een daadkrachtig bestuurder, 
hij zou het dan ook nog ver brengen.
Toen hij kort na het begin van zijn burge
meesterschap constateerde dat de oostelij
ke helft van de Vechtbrug aan reparatie toe 
was begon hij onmiddellijk plannen te ma
ken om de hele brug inclusief brugwachter- 
woning te vernieuwen. Hij wist ambachts
heer Hooft van Vreeland en de gemeente
raad te overtuigen en reeds op 25 april 
1860 werd tot nieuwbouw besloten.
Helaas niet de gewenste draaibrug maar

op last van de provinciale waterstaat werd 
het toch weer een ophaalbrug. Voor de 
uitvoering werd gekozen voor ijzer, een 
modern en duurzaam bouwmateriaal 
Intussen diende zich een nieuwe uitdaging 
aan: een schrijven van de onderwijsinspec
tie dat het schoollokaal en de onderwijzers- 
woning dringend aan verbetering toe 
waren. Nu was het in die tijd zo dat kleinere 
gemeenten meestal geen gemeentehuis 
hadden maar dat men voor de vergaderin
gen gebruik maakte van gehuurde ruimte 
in het plaatselijke logement. Zo ook in 
Vreeland, waar het gemeentebestuur in 
De Nederlanden vergaderde. Nieuwbouw 
van het schooliokaal bood de burgemeester 
ook de kans om iets aan de huisvesting van 
het gemeentebestuur te doen. Zo gezegd 
zo gedaan en op 8 november 1862 kon de 
burgemeester een feestelijke openingsrede 
uitspreken in het gecombineerde gemeen- 
tehuis/schooigebouw dat voor het, voor 
die tijd, niet kinderachtige bedrag van 
10.950 gulden was neergezet. Natuurlijk 
had de gemeente al het voor deze projec
ten benodigde geld niet in kas, er moest 
dus fors geleend worden. Toch leidde dit er 
niet toe dat er in de latere jaren tekorten op 
de gemeenterekening ontstonden. 
Bestuurlijk een knap stuk werk, de naam 
van de burgemeester werd dan ook vereeu
wigd in een gevelsteen.
In Nigtevecht speelden dezelfde proble
men: een gemeentehuis was er niet en het 
schoollokaal verkeerde in abominabele toe
stand. Het verwerven van een gemeente
huis ging ook hier vrij vlot: ambachtsheer 
Huydecoper van Nigtevecht was bereid een 
pand aan de gemeente af te staan, gelegen 
aan de Dorpsstraat. Het onderhandelen met 
plaatselijke ambachtsheren ging Van Pabst 
kennelijk aardig goed af! Helaas voor hem 
was de gemeenteraad nogal terughoudend. 
Zo was niet duidelijk welke rechten 
Huydecoper op het gebouw zou houden, 
vond men de kosten van de noodzakelijke 
verbouwing en de rente over het te lenen 
geld te hoog. Pas nadat de burgemeester 
op zich nam een eventueel restantbedrag 
uit zijn eigen middelen beschikbaar te stel
len waren ook de raadsleden bereid hun 
medewerking te verlenen.Toen kwam het 
schoollokaal. Nadat Gedeputeerde Staten
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op 30 november 1864 schriftelijk hadden 
laten weten dat de situatie verbeterd diende 
te worden constateerde de burgemeester 
ook dat het lokaal te laag en daardoor 
benauwd was. Probleem was dat de 
Hervormde Kerk als eigenaar van het 
gebouwtje wel iets aan onderhoud wilde 
doen maar geen geld had voor nieuwbouw 
van lokaal en onderwijzerswoning. 
Gedeputeerde Staten lieten het er niet bij 
zitten en vroegen al op 27 december nade
re inlichtingen aan het gemeentebestuur.
Het college van B&W antwoordde en deed 
verder niets. Tot 1868 volgden een aantal 
herhalingen van zetten: G.S schreef aan en 
de gemeente antwoordde niets te kunnen 
doen. Op 13 maart 1868 viel er weer een 
schrijven van G.S. bij het gemeentebestuur 
op de mat. Men kreeg nog één maand 
uitstel, daarna zou de provincie zelf in de 
zaak voorzien. Dat hielp: nadat overleg met 
de kerk wederom niets had opgeleverd ging 
de raad aan het werk. Van Lawick van 
Pabst zou de realisatie van het schoolge
bouw echter niet meer als burgemeester 
van Nigtevecht meemaken. Hij werd op 20 
maart 1868 benoemd tot burgemeester van 
Maarssen en Maarsseveen. Zijn opvolger 
Van Heemstra zou het gebouw op 1 juli 
1870 feestelijk openen. “.. en stelt voor om 
vanwege het gemeentebestuur de jeugd op 
dien dag in de nieuwe school eenige vreugd 
te verschaffen en die te trakteren. De voor
zitter zal de Raad gaarne dien dag op het 
Raadhuis bij zich te koffijdrinken 
ontvangen”. Het vervolg van zijn carrière 
verliep zeer voorspoedig: na zijn burge
meesterschap van Maarssen en 
Maarsseveen werd hij lid van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Utrecht en vanaf 
1884 tot zijn overlijden in 1899 was hij 
burgemeester van Arnhem.

“Oud burgemeester van Vreeland en 
Nigtevecht Jhr.J.A.F. Backer vertelt...” 
dhr. Joan Anthony Ferdinand Backer 
(1853-1911)''
Zijn ouders waren Jacob Backer (hoewel 
deze uit een oude Amsterdamse regenten
familie stamde werd hij pas in 1897, mede 
vanwege zijn verdiensten voor het land, in 
de Nederlandse adel opgenomen), direc
teur van het grootboek der Nationale

Schuld en jonkvrouwe Maria Petronella van 
Reenen, eigenaresse van de buitenplaats 
Vreedenhoff te Nieuwersluis. Backer werd 
met ingang van 1883 benoemd als burge
meester van de gemeenten Vreeland en 
Nigtevecht. Hoewel hij een kundig en gere
specteerd burgemeester was (zo besteedde 
hij veel aandacht aan de verbetering van de 
kwaliteit van het toen ook in Vreeland niet al 
te beste drinkwater) leeft hij vooral voort 
dankzij zijn publicaties over de dorpen in 
onze gemeente. Hij schreef niet alleen over 
de dorpen Vreeland en Nigtevecht maar 
ook over Loenen en Nieuwersluis.
In 1995 verzorgde de Vreelandse drukker 
Hans Aalderink een uitgave van een aantal 
opstellen van Backer onder de bovenver
melde titel.

Doude van Troostwijkplein,
Loenen aan de Vecht ^
Willem Isaac Doude van Troostwijk 
(1838-1911)
Burgemeester van Loenen van 1886 tot 
1909, was de kleinzoon van de legendari
sche landheer Hendrik Jacob Doude van 
Troostwijk (1783 -1859)6) die bij de aanleg 
van de spoorlijn Amsterdam- Utrecht wist 
te bedingen dat alle treinen bij station 
Nieuwersluis moesten stoppen. Hij werd in 
1886 als burgemeester van de gemeente 
Loenen, waar hij toen al twintig jaar raadslid 
was, benoemd. Tegelijkertijd werd hij ook 
tot burgemeester van de gemeenten

Burgemeester jhr J.A.F. 
Backer op de fiets voor zijn 
woonhuis Slotzigt
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straatnaambordje Boude 
van Troostwijkplein.

Loenersloot en Ruwiel benoemd. Hij werd 
geconfronteerd met de kritischer wordende 
burger die niet meer klakkeloos aannam 
wat het bestuur zei. Met name ten aanzien 
van de drinkwatervoorziening kwamen er 
steeds meer klachten. Voor de bereiding 
van drinkwater werd toen nog in hoofdzaak 
regenwater gebruikt dat in een reservoir 
werd opgevangen en vervolgens gefilterd. 
Via de dorpspomp op het “plein” (ongeveer 
de hoek Rijksstraatweg-Molendijk) konden 
de inwoners er dan over beschikken. 
Aanvankelijk werd verbetering verwacht 
door vervanging van de gebruikte filters 
maar uit herhaald onderzoek bleek dat de 
kwaliteit slecht bleef. Een oplossing was er 
wel, namelijk zelf grondwater oppompen 
met behulp van een zogenaamde norton- 
pomp. In Loenen zou het toch nog tot 1906 
duren voordat de eerste pomp van dit type 
geplaatst zou worden. Een andere nieuwig
heid waarmee Doude van Troostwijk 
geconfronteerd werd was het “kritische 
raadslid”. In september 1889 werd een ze
kere Lantinga als raadslid geïnstalleerd.
Van meet af aan gaf deze te kennen dat hij 
niet van plan was alles te slikken wat hem 
door de burgemeester werd voorgezet.
Zo legde hij in zijn eerste zittingsjaar de vin
ger onder andere op de volgende missers; 
bij de verkiezingen hadden de veldwachter 
en de gemeentesecretaris in het stemlokaal 
getracht kiezers te beïnvloeden, als opzich
ters in het stembureau fungeerden alleen 
wethouders en geen andere raadsleden, de 
burgemeester had de stembus in het stem
lokaal laten staan dus de verkiezing was 
ongeldig, de houten schoorsteenmantel in

de raadszaal was vervangen door een van 
marmer dus er was sprake van geldverspil
ling. Helaas voor hem kreeg hij zijn collega’s 
zelden mee, waardoor hij op termijn wat 
rustiger werd. Toen hij in 1897 de raad ver
liet wegens verhuizing naar elders spraken 
de burgemeester en Lantinga elkaar toch 
wel hartelijk toe.

Mr. Hendrik Jacob Doude van Troostwijk 
(1862 -1925)
Hendrik volgde zijn vader Willem Isaac in 
1909 op als burgemeester van Loenersloot 
en Ruwiel, daarnaast bleef hij ook nog een 
aantal jaren gemeenteraadslid in Loenen.
De gemeente Loenersloot (1818-1964) zat 
merkwaardig in elkaar. Ten noorden van de 
Geuzensloot had je het dorp Loenersloot 
waar naast enkele boerderijen ook een vrij 
grote middenstand aanwezig was.
Het zuidelijk deel van de gemeente omvatte 
de agrarische buurtschap Oukoop en een 
deel van het dorp Nieuwer ter Aa. Zo stond 
de Hervormde pastorie in Ter Aa op grond 
van de gemeente Loenersloot terwijl de 
aangrenzende kerk in de gemeente Ruwiel 
lag. Aan de andere kant lag het kasteel 
Loenersloot merkwaardigerwijze niet in 
deze gemeente maar in Baambrugge (later 
Abcoude)! Omdat het bestuur eigenlijk 
alleen de zorg voor de dagelijkse gang van 
zaken behelsde en er daar in de loop der 
jaren niet veel in veranderde had men wel 
een manier van besturen gevonden waar 
mee te leven viel. Voordeel hierbij was dat 
er nauwe samenwerking met Ruwiel, dat 
naast Nieuwer ter Aa ook Portengen en 
Kortrijk omvatte, bestond. Zo deelde men 
het in Nieuwer ter Aa gelegen gemeente
huis, had men dezelfde burgemeester en 
een gezamenlijke gemeentesecretarie.
Dat drukte de kosten dan weer. Voor een 
Troostwijk bleef hij niet lang in functie.
Daar kunnen verschillende redenen voor 
zijn. Het kan zijn dat hij in Loenersloot te 
weinig tot stand kon brengen (zo mislukte 
zijn poging om bij de halte Oukoperdijk van 
de spoorlijn Aalsmeer - Nieuwersluis een 
verlaadstation voor vee te krijgen). Wellicht 
trok zijn eigenlijke vak, de advocatuur, hem 
meer of wilde hij zijn invalide echtgenote 
ondersteunen. Hoe dit ook zij, in 1916 vroeg 
hij ontslag en dat werd hem eervol verleend.
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Mr Willem Isaac Doude van Troostwijk 
(1894 -1965)
Deze zoon van Hendrik Jacob was, evenals 
zijn grootvader, burgemeester van Loenen, 
Loenersloot en Ruwiel. Hij volgde in maart 
1934, dus midden in de crisistijd, zijn popu
laire voorganger Van de Velde, waarover 
hieronder meer, op en was daarom zo 
verstandig dit in alle soberheid te doen. 
Zelfs al zou hij dat gewild hebben, was er 
van het ontwikkelen van grootse beleids
plannen In die jaren geen sprake: men had 
wel iets anders aan zijn hoofd. Toch werd er 
een eerste uitbreidingsplan, “Cronenburg”, 
op het weiland waar het voormalige kasteel 
ooit stond, vastgesteld. Dit is echter nooit 
uitgevoerd. Toen men voorzichtig begon 
na te denken over het na de oorlog gereali
seerde uitbreidingsplan ‘Rijzicht’ werden op 
bevel van de bezetter na 27 juli 1941 geen 
raadsvergaderingen meer gehouden.
In een brief van de secretaris generaal 
van Binnenlandse Zaken ® werd de burge
meesters verzocht “te bevorderen dat de 
normale gang van zaken in het gemeente
lijke landsbestel zoveel mogelijk worde 
hersteld”, tevens werd het vertrouwen 
uitgesproken dat “de burgemeester ten 
strengste ervoor zal waken dat taal en 
inhoud der beraadslagingen niet tot 
aanstoot aanleiding kan geven”.

Dat deed Troostwijk tot 5 september 1944. 
Op die dolle dinsdag weigerde hij nog lan
ger bevelen van de bezetter op te volgen 
en moest hij onderduiken'". Na de oorlog 
hervatte hij zijn taak tot zijn pensioen in 
1964. De raadsvergaderingen werden op 
15 november 1945 hervat. In de daarop 
volgende jaren had met name de volkshuis
vesting de aandacht. Ondersteund door de 
energieke gemeentesecretaris Gerrit van 
Hofwegen, die begreep dat een kleine 
gemeente slechts dan zelfstandig kon 
blijven als men de woningbouw voortvarend 
ter hand nam, werd als eerste uitbreidings
plan van Loenen het plan Rijzicht gereali
seerd. Een succes was ook wel dat in de 
plaats van de dorpsbrug die in 1945 
gesloopt was om vernieling door de 
Duitsers te voorkomen in 1956 een 
nieuwe in gebruik kon worden genomen.

Hendrik Jacob Doude van Troostwijk 
(1898-1978)
Hendrik was de broer van Willem Isaac en 
koos in de oorlog de andere kant, hij was 
overtuigd “fout”. Hij was een aantal jaren 
kringleider van de NSB in de Vechtstreek 
en nam tijdens de oorlog het burgemeester
schap waar in plaatsen waar de “goede” 
burgemeesters ontslagen waren, zoals in 
Kockengen, Wilnis en Mijdrecht.
Op 17 april 1945 liet hij zich ook als zodanig 
benoemen in de gemeenten Loenen, 
Vreeland en Nigtevecht. Naar wat iemand 
bezielde om zich in zijn eigen plaats in 
deze functie te laten benoemen terwijl de 
bevrijding duidelijk in aantocht was kan 
men slechts gissen. Erg gelukkig zal hij niet 
geweest zijn: op het gemeentehuis had hij 
altijd zijn pistool onder handbereik.
Na de oorlog werd hij veroordeeld tot onder 
andere vijf jaar gevangenisstraf en voor zijn 
familie bestond hij niet meer. Pas enkele 
jaren voor zijn dood was er daar weer 
sprake van enige toenadering, zijn laatste 
jaren woonde hij zelfs weer in Nieuwersluis.

Burgemeester Van de Veldebank, 
Loenen aan de Vecht 
Ernest Abraham Henri Adolphe van de 
Velde (1882- 1933)^
Van de Velde kende het ambt van binnen 
uit: zijn vader Henri Adolphe van de Velde

Burgemeester W.l. Doude 
van Troostwijk in gesprek 

met G. van Hofwegen, ge

meentesecretaris van 
1945-1961 tijdens de ope

ning van de winkel in ma

nufacturen en kleding van 
PA. de Jong. Deze had de 
zaak op de hoek van de 
Dorpsstraat en de 
Bredestraat (nu: 
Bredestraat 1) overgeno

men van Bertha Morree, 
(coll. \N. Mooij)
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De Burgemeester Van de 
Velde bank aan het jaagpad.

was burgemeester van achtereenvolgens 
Bodegraven en Loosduinen, waar hij ook 
zelf zijn carrière begon als volontair.
Zijn moeder was jonkvrouwe Jacoba Clara 
Frederika van Reenen en via deze familie, 
waarvan het hoofd de titel “Heer van 
Loenen en Kronenburgh” voerde, was hij 
geparenteerd aan burgemeester jhr. J.A.F. 
Backer van Vreeland en Nigtevecht. Van de 
Velde had oog voor wat de nieuwe eeuw 
vroeg en ging daar direct na zijn benoeming 
als burgemeester van Loenen in 1909 
energiek mee aan de gang. Waar het in de 
tijd van Doude van Troostwijk in de Raad, 
ondanks herhaalde verzoeken, nog niet 
bespreekbaar was ruimte langs de 
Rijksstraatweg vrij te maken voor de aanleg 
van een tramlijn Amsterdam - Utrecht 
beijverde Van de Velde zich om een spoor
lijn aan te leggen van Nieuwersluis naar 
Hilversum. Uiteindelijk is dit niet gelukt, de 
halteplaats zou ook vrij ver van het dorp 
Loenen af komen te liggen, maar de gees
ten werden wel rijp voor dit soort nieuwe 
ontwikkelingen. Het was niet altijd makke
lijk. Gedurende de Eerste Wereldoorlog was 
het gemeentehuis door het Ministerie van 
Oorlog gevorderd als commandocentrum 
en dus voor de gemeente niet bruikbaar. 
Ook moest de distributie van levensmidde
len en brandstoffen georganiseerd worden. 
Het feit dat hij deze dagtaak extra deed 
zonder daarvoor betaling te willen verschaf
te hem veel waardering in het dorp.

Een ander succes was de realisatie van de 
nieuwe brugverbinding tussen het zoge
naamde Krakeellaantje en de Bloklaan, de 
huidige Cronenburgherbrug. Zijn hoofdpijn
dossier moet de drinkwatervoorziening 
geweest zijn. Toen men er eindelijk uit was 
dat er nortonpompen moesten komen om 
eigen drinkwater op te pompen kwam het 
probleem dat eigenlijk niemand zo’n ding 
voor zijn deur wilde hebben. Na veel regio
naal overleg kwam men uiteindelijk in 1925 
samen met een aantal andere gemeenten 
tot de oprichting van Stichting 
Drinkwatervoorziening Noord West Utrecht. 
Beter ging het met de elektriciteitsvoorzie
ning: al in 1917 kon er een gemeentelijk 
elektriciteitsbedrijf opgericht worden dat 
zorgde voor de administratie van de 
aansluitingen en de financiering van de 
aanleg van een leidingnet. De aanleg zelf 
en de stroomlevering geschiedde door 
de Provinciale Utrechtse Electriciteits 
Maatschappij. Als blijk van waardering voor 
alles wat Van de Velde voor de gemeente 
had gedaan wilde men hem bij zijn 25-jarig 
ambtsjubileum een bank aanbieden.
Helaas overleed hij vlak voordat het zover 
was. De bank stond oorspronkelijk op de 
T-splitsing Bloklaan-Rijksstraatweg.
Hier vormde hij na 20 jaar een obstakel 
voor het steeds drukker wordend verkeer, 
waardoor de bank in 1953 verplaatst werd 
naar de huidige locatie, aan het eind van 
het jaagpad, in de bocht naar de 
Cronenburg herlaan.

P.N. Kruiswijkstraat, Loenersloot 
Pieter Nicolaas Kruiswijk (1881 - 1956)
Kruiswijk werd op 2 september 1919 in 
Loenersloot als raadslid beëdigd, in 1920 
werd hij wethouder. Hij zou dit tot zijn 
overlijden in 1956 blijven, vanaf 1939 was 
hij loco-burgemeester. Over het wethouder
schap zo dadelijk meer, eerst even iets over 
zijn persoon. Pieter Nicolaas was boer, 
zowel van de kant van zijn vader, Joost 
Kruiswijk, als van zijn moeder, Evertje van 
der Paauw, stamde hij uit vooraanstaande 
boerenfamilies en daarnaast had hij aardig
heid in het besturen van organisaties.
Hij begon als voorzitter van de Christelijke 
Jongelingsvereniging Immanuel in Loenen 
en later zou hij vele jaren deel uitmaken van
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het bestuur van het waterschap Holland, 
Sticht en Voorburg, van zijn landbouw
organisatie en van de kerkvoogdij ven de 
Hervormde Kerk in Loenen ®. Hij was een 
zakelijk bestuurder met een portie gezond 
verstand. Als wethouder kreeg hij vóór 
1940 met name te maken met de komst 
van elektriciteit en drinkwaterleiding.
Hoewel Loenersloot redelijk voorop liep 
bij de drinkwatervoorziening bleef hij zich 
inspannen voor het slaan van goede pom
pen in plaats van de toen ook hier nog wel 
gebruikte regenputten, hij was ook jaren
lang bestuurslid van de Stichting 
Drinkwaterleiding Noord West Utrecht (een 
van de voorgangers van Vitens). Toen de 
PUEM in 1923 het gemeentelijk elektrici
teitsbedrijf (ook Loenersloot had inmiddels 
zo’n bedrijf opgericht) wilde overnemen had 
hij “eenige vrees voor het grootbedrijf” en 
eiste de garantie dat de tarieven omlaag 
zouden gaan. Die garantie kwam er niet en 
de overdracht werd uitgesteld. Een andere 
zaak was de zondagsluiting van de winkels 
en de cafés. Regelmatig werden in de Raad 
verzoeken behandeld om met het oog op 
het toenemende toerisme de openingstij
den te versoepelen. Dit leidde tot verhitte 
discussies. De volgende passage uit de 
raadsnotulen is kenmerkend voor 
Kruiswijks opstelling in dit soort kwesties: 
“Het is treurig dat de gemeente een wet als 
hier bedoeld zou moeten uitvaardigen om 
de kinderen in bescherming te nemen, het

is te betreuren dat de ouders de macht niet 
over hen hebben. Het is beter mensen te 
overtuigen dan allerlei dwangbepalingen op 
te leggen. Ik ben ook een groot voorstander 
van zondagsrust. Wanneer wij die echter in 
zijn geheel willen doorvoeren laten wij dan 
zelf beginnen om op zondag de melk niet te 
verwerken. Zulks kan een voorbeeld zijn.” 
Van 27 augustus 1941 tot 20 november 
1945 werden er geen gemeenteraads
vergaderingen gehouden en moest de bur
gemeester de gemeente alleen besturen.
Dit ging moeizaam zodat informele steun 
van de oude wethouders (met name door 
Kruiswijk, zijn collega Van Dam was pas in 
juli 1941 gekozen en dus nog onervaren) 
nodig was. Op 20 november 1945 kwam er 
weer een, voorlopige, gemeenteraad bijeen

straatnaambordje 
P.N. Kruiswijkstraat

De gemeenteraad van 
Loenen in 1923. V.i.n.r.:

Mr. H.J. Doude van 
Troostwijk (de vader van de 
iatere burgemeester W.l. 
Doude van Troostwijk),

J.G. van Weerdenburg, mr. 
£ van Beusekom (wethou

der), burgemeester 
E.A.H.A. van de Velde, J. 
van Dijk (wethouder), P. 
Post VV.C. Pos en gemeen

tesecretaris C. Hengeveld. 
(Fotocollectie RHCW te 
Breukelen)
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Wethouder AdriAmesz 
tijdens een vergadering, 

(links naast de bloemen)

onder voorzitterschap van de waarnemend 
burgemeester mr. W.l. Doude van 
Troostwijk; de wethouders konden weer 
officieel aan het werk. Naast het woon- 
ruimtebeleid dat na de Tweede 
Wereldoorlog de aandacht opeiste waren 
er ook nieuwe plannen van hogerhand, in 
casu Gedeputeerde Staten die de gemoe
deren bezighielden, om de zelfstandigheid 
van kleine gemeenten te beperken.
Al in 1946 was er het plan om de eigen 
gemeentesecretarie in Ter Aa op te heffen 
en over te brengen naar Loenen.
Uiteraard leidde dit tot een furieuze reactie 
van de raad, burgemeester Doude van 
Troostwijk werd onder druk gezet om dui
delijk stelling te nemen ten opzichte van 
G.S. In 1947 was het weer raak: G.S. eiste 
dat de benoeming van een eigen gemeen
teontvanger ongedaan zou worden ge
maakt, Loenersloot weigerde en G.S. haal
de bakzeil. In 1952 werd geëist dat het 
Bouw- en Woningtoezicht samengevoegd 
zou worden met Breukelen en Loenen. 
Ondanks hevige protesten moest men hier 
toch aan meedoen. Later, in 1958, zou nog 
een (mislukte) poging gedaan worden de 
gemeente op te heffen, in 1964 zou het er

uiteindelijk toch van komen. Maar dat is 
lang nadat Pieter Nicolaas Kruiswijk op 
28 september 1956 zijn laatste raads
vergadering had bijgewoond.

Adri Ameszpark, Nigtevecht 
Adriaan Jacobus Barnardus Amesz 
(1948 - 1986)
Amesz werd op 2 november 1948 geboren 
als zoon van Pieter Johan Amesz, hoofd 
van de openbare lagere school in 
Nigtevecht en Marrigje Helmers.
Hij was een duidelijke vertegenwoordiger 
van de stroming die in de jaren zeventig 
actief was om de politiek dichter bij de 
kiezers te brengen. Dit leidde tot de oprich
ting van de partij Nigtevecht Plus waarvan 
Adri als lijsttrekker bij de verkiezingen in 
1974 in de gemeenteraad werd gekozen. 
Actiepunten waren onder andere: de 
bevolking via hoorzittingen betrekken bij 
uitbreidings- en saneringsplannen, inspraak 
voor de publieke tribune bij raadsvergade
ringen, zondags gedurende een aantal uren 
afsluiten van een aantal wegen en het 
verbod van autorally’s op de Vechtoevers, 
milieuzorg, betaalbare woningbouw.
Vooral het voorstel om genoemde 
buitenwegen af te sluiten voor autoverkeer 
maakte nogal wat emoties los, de tegen
standers lieten hun mening duidelijk weten 
via raambiljetten. Adri constateerde opge
wekt dat hierdoor de betrokkenheid van de 
dorpspolitiek in ieder geval vergroot was.
Blij was hij er overigens niet mee: de door 
hem zo gewenste saamhorigheid van 
“echte” en “import” Nigtevechters kwam 
er behoorlijk door onder druk te staan.
Een succes voor hem was dat de afslui- 
tingsplannen in een openbare hoorzitting 
besproken zouden worden. Ook zijn voor
stel om een commissie in te stellen om te 
onderzoeken hoe de inspraak van burgers 
tijdens raadsvergadering kon worden ver
groot haalde het. Ook kon hij zich bijzonder 
opwinden als de gemeenteraad voor 
voldongen feiten werd gesteld. Zo werd 
op 3 februari 1976 in de raad gestemd over 
een kasgeldlening ten behoeve van het 
saneringsplan Vechtoever. Na de stemming 
bleek dat de lening reeds op 16 januari was 
afgesloten. Amesz geeft lucht aan zijn ver
ontwaardiging door aan te kondigen in het
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vervolg vóór de stemming de vergadering 
te verlaten.
In februari 1980 wordt hij wethouder, 
aanvankelijk tijdelijk als derde wethouder 
om het “burgemeesterloze tijdperk” te 
overbruggen dat ontstond na het vertrek 
van burgemeester Verkerk, na de volgende 
verkiezingen definitief in een coalitie van 
zijn partij met het CDA. Dat het in dat 
college niet altijd koek en ei was bleek op 
30 maart 1982 toen een motie in stemming 
kwam om de kernbewapening van de 
N.A.V.0. af te bouwen (iets dat in die tijd 
in vele plaatsen ter sprake kwam).
De burgemeester ontraadde de motie met 
kracht maar zij werd toch aangenomen.
De manier waarop Amesz inhoud gaf aan 
de wijze waarop de gemeente bestuurd 
werd sloeg duidelijk aan: bij de raadsver
kiezingen van april 1986 kreeg zijn partij er 
een derde zetel bij en werd de grootste in 
de Raad. Zijn portefeuille omvatte naast 
onderwijs en milieu ook het bestuurlijk 
overleg met Loenen om tot integratie van 
beide gemeentes te komen. Hoewel hij 
vond dat ze het in Nigtevecht met 1.200 
inwoners best aardig deden en dus geen 
10.000 inwoners, wat toen de norm werd, 
nodig hadden, zag hij wel in dat samenvoe
ging niet te vermijden was. In de laatste 
raadsvergadering waar hij aanwezig was, 
die van 11 november 1986, verdedigde 
hij de plannen inzake het uitbreidingsplan 
Klein Muiden en ook het streven om 
bedrijven vanuit de woonomgeving over 
te brengen naar bedrijfsterreinen.
Toen hij de volgende dag volkomen onver
wacht overleed was de consternatie in het 
dorp groot. “Nigtevecht verslagen na 
overlijden A.Amesz”, kopte de Gooi- en 
Eemlander. De uitvaartdienst en begrafenis 
werden dan ook door honderden mensen 
bijgewoond. Op 3 februari 1987 besloot de 
gemeenteraad het parkje aan de Vecht de 
naam “Adri Ameszpark” te geven.

NOTEN:
1. Meer over Johannes Sanderson in: Wim van Schaik: 

Het gemeentebestuur van Loenen ten tijde van bur
gemeester Sanderson, Vechtkroniek 30.

2. Bij dezelfde herindeling werden Loenen- 
Nieuwersluis en Loenen-Kronenburg definitief sa
mengevoegd en bij de provincie Utrecht ingedeeld.

3. Deze werd in 1945 door de Duitsers opgeblazen, de 
huidige brug werd van Weesperkarspel (Driemond) 
naar Vreeland verplaatst.

4. H.J. Aalderink, Oud burgemeester van Vreeland en 
Nigtevecht Jhr.J.A.F. Backer vertelt...”. Vreeland 
1995, zie hiervoor ook: A.J.A.M. Lisman, De buiten
plaats VreedenHoff aan de Vecht, Hilversum 1999 en 
Juliette Jonker - Duynstee en Willem Mooij, 
‘Geschiedschrijvers van Vreeland’, Vechtkroniek 
nr.29.

5. Bij de realisatie van het uitbreidingsplan Driehoven 
werd het plein genoemd naar burgemeester mr. W.l. 
Doude van T roostwijk (1894-1965)

6. In feite was de naam Doude van Troostwijk uitge
storven, deze Willem Isaac nam de familienaam van 
zijn grootvader over, zie hiervoor E. Munnig 
Schmidt, ‘Adriaan Paets van Troostwijk’. Uit hem 
kwam het geslacht Doude van Troostwijk voort. 
Jaarboekje oudheidkundig genootschap Niftarlake 
1993.

7. Meer over de persoon Van de Velde en de Van de 
Veldebank in: Stanny Verster, ‘Een bank voor de 
burgemeester’, Vechtkroniek nr. 1.

8. Zijn naam is ook terug te vinden op de gedenksteen 
die in het kerkgebouw werd aangebracht na de res
tauratie van het gebouw na de brand van 1945,

9. Door de afwezigheid van de regering in Nederland 
werden de zaken waargenomen door deze topamb
tenaren van de ministeries.

10. Voor een meer uitgebreide beschrijving: Kees de 
Kruijter en Ruurd Ubels, ‘Burgemeesters in oorlogs
tijd’, Vechtkroniek nr. 2

BRONNEN:
Archief gemeente Loenen 1819-1943, RHCW 
Archief gemeente Vreeland 1811 -1964 , RHCW 
Archief gemeente Nigtevecht 1818 -1942 , RHCW 
Archief gemeente Loenersloot 1818-1964 , RHCW 
Gesprek met mw. C. Kruiswijk - van den Berg te 
Loenersloot
Gesprek met dhr. en mw. H.G, van Lindenberg - Kroon 
te Loenen

Wim van Schaik

25



rTi

‘ao
LIJST VAN BURGEMEESTERS SINDS 1811

Gemeente Loenen
1811 - 1846 mr. J. Sanderson 
1846- 1850 J.Volkmaars 
1851 - 1853 mr.Y.J.H. de Koek
1853- 1854 mr.W. Nierstrasz
1854- 1869 J.P.C. baron van Reede tot Ter Aa 
1869 - 1871 A.M.C. van Bommel
1871 - 1872 A.C.Th. Gevers Leuven
1872 - 1886 J.A. van Hengst
1886- 1909 W.l. Doude van Troostwijk 
1909- 1933 E.A.H.A. van de Velde 
1934- 1964 mr. W.l. Doude van Troostwijk 
1964- 1980 W.A. van Schaijck 
1980- 1989 A.H.M.Mulder 
1989- 2002 M.C. Boevée 
2002- 2004 J.J.Gieskens 
2004 - 2006 P.J.M. Rombouts 
2006- 2010 R.G. Boekhoven

Gemeente Vreeland
1811 -1849 H.Ruijs 
1850-1852 J. van den Andel
1852- 1853 W.F.H.Greup
1853- 1855 mr.C.Fock
1855- 1856 H.A.C. de Bassecour Gaan
1857- 1868 jhr mr. D.J.A.A. van Lawick van Pabst 
1868- 1875 mr. H.H.J. baron van Heemstra 
1875- 1882 J.G.E. baron van Ittersum 
1883- 1911 jhr. J.A.F. Backer 
1911 - 1946 LSchiethart 
1946- 1964 F.D.Sprenger

Gemeente Loenersloot
1815-1818 J.vanVeeren 
1818 -1846 mr. J. Sanderson 
1847-1849 H.C.Brasz 
1850-1852 J. van den Andel
1852- 1853 mr.Y.J.H. de Koek
1853- 1854 mr. W. Nierstrasz
1854- 1869 J.P.C. baron van Reede tot Ter Aa 
1869-1871 A.M.C. van Bommel
1871 -1872 A.C.Th. Gevers Leuven
1872 - 1886 J.A. van Hengst
1886- 1908 W.l. Doude van Troostwijk 
1909- 1916 mr. H.J. Doude van Troostwijk 
1916- 1929 mr.A.M.0.van Boetzelaar 
1929-1946 J.J.G. vor der Hake 
1946-1964 mr. W.l. Doude van Troostwijk

Gemeente Nigtevecht
1818-1843 mr. J.Sanderson 
1843- 1852 J. van den Andel
1852- 1853 W.F.H.Greup
1853- 1855 mr.C.Fock
1855- 1856 H.A.C de Bassecour Caan 
1857- 1858 jhr. mr. J.J. de Geer van Rijnhuizen 
1859- 1868 jhr. mr. D.J.A.A. van Lawick van Pabst 
1868- 1875 mr. H.H.J. baron van Heemstra 
1875- 1882 J.G.E. baron van Ittersum
1883- 1911 jhr. J.A.F. Backer 
1911 - 1946 LSchiethart 
1946- 1968 F.D.Sprenger 
1969- 1974 mr. dr. J. Hazenberg 
1974- 1980 J. Verkerk 
1981 - 1988 H.Spoelstra

Het gemeentebestuur van 
Loenen ontvangt het 

bestuur van de Utrechtse 
Studentenroeivereniging 

Triton op 25 juni 1926.

V. i.n.r.: G.J. Dokkum, 

gemeenteontvanger,
W. C, Pos, wethouder, 

G. Moisbergen, wethouder,

E.A.H.A. van de Velde, 
burgemeester, 

C. Hengeveld, gemeente
secretaris en G.J. van 

Weerdenburg, raadslid. 
(ColLRHCW)
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BURGEMEESTERS-VROUWAAN HET WOORD

Mevrouw A. Sprenger-den

Op 31 maart 1998 interviewden Hiide de 
Haan en Riek Arink van de interviewwerk- 
groep mevrouw A. Sprenger-den Uijl, 
woonachtig in een aanieunwoning bij 
woonzorgcentrum ‘t Kampje. Mevrouw 
Sprenger (1916) was de vrouw van burge
meester Sprenger, die van 1946 tot 1964 
burgemeester van Vreeiand was. Haar 
verhaai over de roi van een burgemeesters
vrouw in een dorp als Vreeland voegt een 
persooniijke tint toe aan dit herindeiing- 
nummer van de Vechtkroniek.

Mevrouw Sprenger, over welke periode 
spreken we dat uw man burgemeester 
was en in welke dorpen?
Mijn man was burgemeester van 1946 
tot 1964 van de dorpen Vreeiand en 
Nigtevecht. Vreeiand werd 1 juni 1964 
geannexeerd bij Loenen en Nigtevecht 
bieef vooriopig zeifstandig, maar is iater 
ook bij Loenen gekomen.

Solliciteerde u w man naar deze baan?
Ja, mijn man soiliciteerde. Voordien was

hij ambtenaar in Ouderijn, maar hij 
ambieerde eigenlijk het burgemeesterschap 
dus hij was erg biij met zijn benoeming!
In Vreeland werd hij in 1946, net na de 
ooriog, geïnstaiieerd en dat was een groot 

feest. Wij werden ingehaaid bij de grens 
van Loenen en Vreeland, aan de Alam- 
bertskade, in een open Landauer met 
twee ruiters voorop. Bij het gemeentehuis 
aan de Raadhuislaan gekomen zong de 
zangvereniging een weikomstiied en door 
genodigden werden enkele toespraken 
gehouden. Daarna volgde een receptie 
in hotei De Nederianden, waar o.a. de 
middenstanders kwamen kennismaken.
Er waren toen nog drie bakkers, drie 
kruideniers, twee groenteboeren, twee 
slagers, twee manufacturiers en één 
meikboer. Deze melkboer regelde alles 
zelf, wij hadden in die tijd nog bonkaarten 
en hij beoordeelde wat je daarop kreeg!
In Nigtevecht werden wij ingehaaid door 
het fanfarecorps en schoolkinderen 
zongen voor ons ook een weikomstiied.
Er was daar geen receptie.

De zojuist als burgemees
ter benoemde Sprenger 

luistert naar een speech 
van zijn voorganger 
Schiethart.
Rechts naast Sprenger zit 
zijn echtgenote.
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Mevrouw Sprenger krijgt 
bloemen van Florentine de 

Gelder bij de start van de 
inhuldigingstocht van de 
heer Sprenger als burge
meester. Startlocatie was 

het begin van de gemeente, 
bij de Alambertskade.

Weet u iets te vertellen over de inhoud 
van de burgemeestersfunctie zoals uw 
man die invulde?
Mijn man was burgemeester, secretaris 
en ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 
dus drie functies in één en er waren drie 
ambtenaren in dienst voor twee dorpen. 
Zoiets is nu haast ondenkbaar! Tevens was 
hij hoofd van de politie en brandweer.
De énige industrie in Vreeland was Van 
Leers vatenfabriek. Deze bood werkgele
genheid en door het aantrekken van perso
neel ontstond er woningnood. Het was de 
tijd van de wederopbouw van Nederland 
dus betekende industrie... werk, daarom 
moesten er huizen komen. Zelfs privé, aan 
huis, kwamen mensen vragen om een 
woning. Ik deed dan open en zei dat ze zich 
op het gemeentehuis moesten vervoegen. 
Sommigen werden dan boos en ik ben 
éénmaal bedreigd met de woorden;
“wij zullen de Koningin schrijven als u 
uw man niet haalt!”.

1/l/as u beiden betrokken bij het 
verenigingsleven ?
Ja, zoals bij de opening van het voetbal
veld, het inhalen van Sint Nicolaas, het 
bijwonen van de festiviteiten op Koningin
nedag. We moesten ook personen die een 
hoge leeftijd hadden bereikt bezoeken en

op sommige recepties present zijn. 
Nieuwjaarsrecepties werden toen nog 
niet gehouden.

Hoorde uw man, zoals men dat toen 
noemde, bij de notabelen van het dorp?
De bevolking noemde de burgemeester, 
de dokter de notaris en de geestelijken; 
notabelen. Een notaris was er niet in ons 
dorp. Met de dokter waren we goed maar 
niet meer dan met andere mensen.
Wij waren niet ‘kerks’, dus die titel vonden 
wij niet van toepassing. Mijn man was voor
al zeer betrokken bij de Kerkrestauratie die 
in 1964 werd voltooid, net voor het afscheid 
van mijn man. In die tijd is ook de speciale 
burgemeestersbank afgeschaft.
Dat was een aparte bank voor ons, maar 
dat vonden wij ‘poppenkast’. Mijn man 
bemoeide zich ook nooit met de 
benoeming van een dominee.

Hoe waren de normen en waarden 
in die tijd?
Het waren andere tijden dan nu, onver
gelijkbaar en toch ook weer vergelijkbaar. 
De criminaliteit lag op een ander vlak door 
de armoede maar er was ook drankmis
bruik, dieverij, burenruzies, echtelijke ruzies 
enzovoorts. Men kwam daarmee ook 
‘s avonds bij ons aan huis om ‘recht te
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halen’. Mijn man ging soms met hen mee 
naar huis om te overieggen en hij probeerde 
dan de mensen tot elkaar te brengen.
Daar hebben we nu specifieke instanties 
voor die aileen tijdens kantooruren wer
ken... Er waren ook echte dorpsfiguren 
die meestal een bijnaam hadden, zoais 
‘Kromme Gerrit’, hij was zo iui dat hij meer 
iag dan zat, iaat staan dat er iets uit zijn 
handen kwam. In ons gezin zeiden wij ais er 
iemand lui bij zat: “Je bent Kromme Gerrit 
niet”. Zo waren er meer bijnamen en bijzon
dere personen, maar die noem ik liever niet.

zelf goed kunnen handwerken, voorlichting 
geven over iectuur en andere bezigheden, 
maar dat had niet mijn belangsteiiing. 
Coilecteren deed ik graag zeif, want als 
burgemeestersvrouw mocht je altijd binnen
komen en dan zag je de mens in zijn/haar 
omgeving. Bij de één zat je in de pronkka
mer en bij de ander moest de ezei worden 
ieeggemaakt, zodat je een plaatsje had.
(de ezel noemde men een stoel vol was
goed). Ik kreeg ook bij iedereen geld want 
de burgemeestersvrouw stuurde je niet 
met lege handen weg!

Heeft ooit iemand van het Koninkiijk Huis 
Vreeland bezocht?
Ja. Prins Bernhard, in 1947. De Oranjever
eniging en B&W hadden zijn ontvangst ver
zorgd en onze dochter An mocht de prins 
een tabakspot aanbieden, gemaakt door de 
Vreelandse kunstenaar Pieter van Geiden

Hoe was uw rol als burgemeestersvrouw 
in het dorp?
In Ouderijn waren de drie oudste kinderen 
geboren en in Vreeland kwamen er nog drie 
kinderen ter wereld, dus ik had en druk ge
zin. Toch was ik ook bij het dorp betrokken. 
Zo hielp ik bijvoorbeeid op bazaars, organi
seerde ik collectes voor het goede doel en 
woonde ik uitvoeringen van verenigingen 
bij. Ik was ongeschikt om de 
Meisjesvereniging te leiden, je moest dan

Had u wel een echt privéleven?
Ja, ik ging mijn eigen weg, maar dat past 
ook bij mijn karakter. Ik maak me niet druk 
over ‘kieinzieligheden’ en heb gelukkig de 
nodige humor, bijvoorbeeid over de vroege
re ‘neringziekte’. Dat wilde zeggen dat je als 
burgemeestersvrouw bij aile winkeliers 
moest kopen en niet steeds bij dezelfde, 
daar werd speciaal op gelet. Je hoorde dat 
niet zelf maar ik hoorde het over de domi
nee, die niet eens bij hen kocht terwijl ze 
toch Hervormd waren, hij hoorde dat waar
schijnlijk op een andere manier over ons. 
Toch had ik er wel begrip voor, want men 
moest letterlijk ‘vechten voor zijn brood’.

Bij de dokter werd ik wei ais burgemees
tersvrouw behandeid, ik mocht altijd apart 
komen want in de wachtkamer vroegen

F.D. Sprenger met Prins 
Bernhard ter gelegenheid 
van diens bezoek aan 
Vreeland op 25 mei 1949.
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mensen mij rustig wat ik mankeerde en 
dat vond ik moeiiijk. Dokter Hamming was 
de huisarts, tandarts en dierenarts tegelijk, 
hij nam nooit een biad voor zijn mond.
Toen ik een keer de bek van onze hond niet 
goed openhield vond hij mij een stom 
mens! Met Sint Nicoiaas moest hij het 
bezuren, want we zetten een speculaaspop 
achter de heg met het bijschrift ‘wat een 
stom mens’!. Hij heeft het goed begrepen 
en wij hadden reuze schik.

Hoe hebben uw kinderen het ervaren om 
uit een burgemeestersgezin te komen?
Ze vonden het niet prettig, vooral op de 
middelbare school niet. Mijn man was eens 
bij een veekeuring en dat gebruikte mijn 
dochter op school met de woorden: “zie 
je wel dat mij vader gewoon een boer is”. 
Toch spreken ze over een fijne jeugd, wij 
probeerden ze zoveel mogelijk ‘vrij te laten’ 
en als gezin veel met elkaar te ondernemen. 
Ze maken het allen goed.

ging woonden wij nog steeds aan de 
Voorstraat in Vreeland. Er kwamen nieuwe, 
soms belangrijke mensen in het dorp 
wonen die het interessant vonden om 
nog met mijn man kennis te maken.
Zijn antwoord was dan: “Ik hoef geen 
kennissen meer, ik heb voldoende 
mensen gekend”. En dan moest ik 
keurig ‘afzeggen’.
Mijn man is 4 januari 1986 in Vreeland 
overleden, hij is 83 jaar geworden.
Later ben ik naar een aanleunwoning in 
Loenen gegaan, het huis was voor mij 
alleen veel te groot. Aan beide dorpen 
heb ik goede herinneringen en bij speciale 
gelegenheden word ik nog altijd uitgeno
digd. Toen ik wegging uit Vreeland zeiden 
de mensen: “We zullen uw voetstap 
missen”. Wat een mooi besluit!!

Interviewwerkgroep: 
Hiide de Haan en Riek Ahnk

Evaiuatie: ais u terugkijkt op uw leven, 
wat komt er dan spontaan bij u op?
Wij hebben het als gezin fijn gehad en ik 
kijk ook op een prettige manier terug naar 
de inwoners van beide dorpen. Toen mijn 
man ouder werd en lichamelijk achteruit

Redactie: 
Juliette Jonker-Duynstee

Het echtpaar Sprenger in 

een open koets tijdens de 
inhuldigingstocht in 

Vreeland.
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Geschiedenis van de gemeentegrenzen 
Loenen, Loenersioot, Nigtevecht en Vreeland

1798 - 2011

“Gemeentegrenzen zijn allerminst stabiel; 
integendeel, ten gevolge van politieke, 
economische en sociale factoren in de 
19e eeuw waren zij veel in beweging.
De motieven die tot een grenswijziging 
leiden veranderen ten dele met de tijds
omstandigheden. Zo zal het in de 19e eeuw 
gebezigde argument van een bepaalde 
grenswijziging ten einde smokkelarij tegen 
te gaan nu niet meer gehoord worden. 
Bepaalde motieven, die thans veel gehoord 
worden, waren vroeger ook actueel.
Zo werd er reeds vroeg gestreefd naar 
rationele en goed bestuurbare eenheden, 
zij het ook dat een eeuw geleden uiteraard 
in een andere schaal gedacht werd dan 
thans”. Ir. P. Kluyver, uit het woord vooraf in: 
W.A.G. Perks, ‘Geschiedenis van de 
gemeentegrenzen in de provincie Utrecht’.^

Inleiding
Vanaf de Franse Tijd (1795) zijn de grenzen 
van de gemeenten vele malen gewijzigd.
Bij verandering van de politieke situatie - en 
dat kwam in de tijd van de Franse bezetting 
regelmatig voor - richtten de landelijke en 
provinciale overheden zich ook op reorgani
satie van de plaatselijke besturen. De reden 
daarvoor was bijvoorbeeld vereenvoudiging 
van de administraties, meestal met het oog 
op kostenbesparing. Zo werd in 1812 voor
gesteld om bepaalde combinaties gemeen
ten een gezamenlijke secretaris te geven. 
Een voorbeeld hiervan is de combinatie 
Breukelen, Maarssen, Maartensdijk, 
Tienhoven, Vleuten, Westbroek en Zuilen. 
Door beëindiging van de Franse overheer
sing in 1813 kwam er niet veel van dit plan 
terecht. Naderhand zijn er nog vele pogin
gen gedaan om gemeenten samen te voe
gen, maar niet al die voorstellen zijn gereali
seerd, vooral door verzet van de ingezete
nen. Vanaf omstreeks 1855 tot aan de 
Tweede Wereldoorlog bleef het rustig op het

front van de gemeentelijke reorganisaties. 
Na 1945 deed de noodzaak zich voor om 
de bestuurskracht van de gemeenten te 
vergroten, vooral omdat de gemeentebe
sturen steeds meer betrokken werden bij 
de uitvoering van wettelijke regelingen.
Flet besturen van gemeenten werd steeds 
ingewikkelder. In de 20ste eeuw zijn de 
taken van de gemeenten fors uitgebreid. 
Denk maar aan het beoordelen van bouw- 
aanvragen (bouwvergunningen) en de 
uitvoering van de milieuwetgeving (hinder
wetvergunningen). De laatste tijd vroeg de 
uitvoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) de volle aandacht 
van de gemeenten. Al deze zaken vereisen 
grote deskundigheid van het ambtenaren
apparaat. De samenvoeging van gemeen
ten was en is bedoeld om hieraan tegemoet 
te komen.
De in de Franse Tijd (1795-1813) gestarte 
wijzigingen in de bestuurlijke indeling van 
ons grondgebied duren voort tot op de 
huidige dag. In dit artikel worden de 
achtereenvolgende grenswijzigingen van 
de dorpen Loenen, Loenersioot, Nigtevecht 
en Vreeland in de loop van meer dan twee
honderd jaar op een rij gezet.
Opdat wij maar zullen weten, dat de huidige 
herindeling van onze gemeente misschien 
ook nog niet de laatste is!

Oorspronkelijke gebiedsindeling van 
Loenen
In de tijd van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden (voor 1795) lag het dorp 
Loenen op de grens van de provincies 
Utrecht en Holland; een deel van het dorp 
lag in Utrecht (Loenen-Stichts geheten) en 
een deel in Holland (Loenen-Kronenburg 
geheten): zie de kaart 1 en 5.
Deze situatie dateerde van 1297, toen de 
heren van Amstel -die de macht in Loenen 
bezaten- de strijd tegen de Hollandse

31



graven verloren. Hun goederen, waaronder 
het kasteel Kronenburg, werden verbeurd 
verklaard en bij Holland ingelijfd. Vanaf die 
tijd bestond Loenen dus uit twee gedeelten 
met elk een eigen bestuur. Het Utrechtse 
gedeelte - het gerecht Loenen-Stichts - 
omvatte het grootste deel van het dorp 
Loenen, de vesting Nieuwersluis en ook 
de meeste buitenplaatsen. De situatie was 
ingewikkeld, want kasteel Kronenburg lag 
als een Hollandse enclave op Utrechts 
grondgebied en de oude dorpskerk - gewijd 
aan Sint Ludgerus - op Hollands gebied. 
Loenen-Nieuwersluis (Stichts) was verre
weg het belangrijkste gerecht. Loenen- 
Kronenburg, een Hollandse enclave in het 
Utrechtse gebied, bevatte behalve de kerk 
slechts enkele verspreide huizen.
Het betrekkelijk kleine dorp Loenen kende 
dus twee gerechten (met schout en

schepenen als bestuurders) en ook twee 
rechthuizen: het oude gemeentehuis van 
Loenen (Rijksstraatweg 104), daterend 
van 1720, was tot 1811 het rechthuis van 
Loenen-Nieuwersluis; schuin daartegenover 
bevond zich het raad- of rechthuis van 
Loenen-Kronenburg (Rijksstraatweg 
113-115, bekend als het raadhuis van 
Kronenburg, omstreeks 1700 gebouwd in 
opdracht van de heer van Kronenburg).
Voor de inwoners was deze verdeling van 
het dorp vaak zeer verwarrend, niet in de 
laatste plaats omdat de voorschriften en 
belastingen heel verschillend waren.^

Van dorpsgerechten naar gemeenten 
Tegen het einde van de achttiende eeuw 
omvatte het gewest (de provincie) Utrecht 
vijf steden (Utrecht, Amersfoort, Rhenen, 
Wijk bij Duurstede en Montfoort) en circa

Kaart 1: Op deze kaart is te 
zien dat het Croonenburghs 

Geregt(Loenen- 
Kronenburg) als een encla

ve in het gewest (de pro
vincie) Utrecht (het Sticht) 

iigt Hetzeifde geidt voor 
‘Huys te Croonenburgh 

(het voormaiige kasteei van 
de heren van Kronenburg). 
Tekening naar een ontwerp 

van mevrouw E.E.

Brandes-de Lestrieux.

T EU

STICHTS HOLLANDS
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140 dorpsgerechten (plattelandsgemeenten 
zouden we nu zeggen). Naast de bovenver
melde gerechten Loenen-Nleuwersluls 
(Loenen-Stichts) en Loenen-Kronenburg 
(Croonenburghs gerecht) waren dat ook 
de gerechten Loenersloot-Oukoop-Ter Aa, 
NIgtevecht, Vreeland, Oud-Loosdrecht en 
Mijnden. Aan het hoofd van elk gerecht 
stond het college van schout en schepe
nen, geassisteerd door een secretaris.
In die tijd had een gerecht de functies van 
bestuursorgaan en rechtscollege. Deze 
situatie bleef bestaan tot 1811, toen de 
rechterlijke taken overgingen naar nieuw 
In het leven geroepen rechtscolleges en de 
bestuurlijke taken bij de gemeentebesturen 
bleven. Vanaf die tijd spreken we ook van 
gemeenten In plaats van gerechten.
Met de komst van de Fransen in 1795 
moesten de oude dorpsbesturen worden 
afgezet en nieuwe besturen worden geko
zen door grondvergaderingen van burgers, 
die vanaf die tijd hun eigen vertegenwoordi
gers in de besturen mochten kiezen.
Dat proces verliep niet overal even 
vlekkeloos. In sommige dorpen vond 
geen afzetting plaats of kwam het oude 
gerechtsbestuur na de afzetting gewoon 
weer terug. De gerechten In onze omgeving 
behielden in de periode 1795-1798 nog 
hun oude grenzen.

Staatsregeling van 1798
De Constitutie (grondwet) van 1798 brak 
met de oude gewestelijke indeling (het 
provincialisme) van de Republiek en bracht 
een centralistisch bestuur tot stand met als 
gevolg dat van bovenaf voor het gehele 
land wettelijke regelingen doorgevoerd 
konden worden. Het land werd verdeeld in 
departementen met geheel andere grenzen 
dan de voormalige gewesten (provincies), 
zodat soms drie of vier stukken van ver
schillende gewesten tot één departement 
werden samengevoegd. Elk departement 
was verdeeld in zeven ringen. Elke ring was 
weer onderverdeeld in gerechten (de latere 
gemeenten), waarvan het bestuur door de 
stemgerechtigde burgers werd gekozen.
Het aantal dorpsgerechten, dat voordien 
circa 140 bedroeg, werd teruggebracht tot 
69. Voor onze omgeving had dat vrijwel 
geen gevolgen. De oude gerechten Loenen-

Stichts (Loenen-Nieuwersluis), Nigtevecht 
en Vreeland werden omgevormd tot 
zelfstandige bestuurseenheden, zonder 
dat er grenswijzigingen plaatsvonden. 
Loenersloot kreeg wel te maken met een 
grenswijziging: het vroegere gerecht 
Loenersloot-Oukoop-Ter Aa werd zodanig 
opgesplitst, dat Loenersloot-Oukoop 
(zonder Ter Aa) in 1798 zijn samengevoegd 
met Abcoude-Baambrugge, terwijl Ter Aa 
werd gecombineerd met een gedeelte van 
Ruwiel, namelijk Nieuwer ter Aa.

Staatsregelingen van 1801 en 1805
De reorganisatie van 1798 heeft niet lang 
geduurd: in 1801 zijn Loenersloot-Oukoop- 
Ter Aa weer herenigd tot een zelfstandige 
bestuurseenheid. In 1801 herkregen de 
oorspronkelijke gerechten namelijk hun 
onafhankelijkheid terug, zodat het aantal 
gerechten in de provincie Utrecht weer op 
het oude getal van circa 140 kwam.
Door wijzigingen van de provinciegrens van 
Utrecht met de gewesten Gelderland en 
Holland werd het aantal gerechten bij de 
staatsregelingen van 1801 en 1805 zelfs 
verhoogd tot 151. Deze regelingen hadden 
- op de eerdervermelde hereniging van het 
gerecht Loenersloot-Oukoop-Ter Aa na - 
geen directe gevolgen voor de grenzen van 
de andere gerechten in onze omgeving.

Inlijving bij Frankrijk (1810-1813)
Nadat in 1810 de Noordelijke Nederlanden 
als Koninkrijk Holland bij het Franse keizer
rijk waren ingelijfd, werd ook in ons land 
met ingang van 1 januari 1811 de Franse 
administratieve organisatie van kracht. 
Sindsdien stond aan het hoofd van de 
gemeente de ‘maire’ (burgemeester), die 
werd bijgestaan door twee ‘adjoints’ 
(wethouders) en een ‘conseil municipale’ 
(gemeenteraad). De taak van de gemeenten 
werd verzwaard, onder meer door het 
bijhouden van de in 1811 ingevoerde 
Burgerlijke Stand. Om de kosten van de 
administratie te verlagen bracht 
Gouverneur-Generaal Lebrun in 1812 het 
aantal gemeenten terug van 151 tot 55.
Als gevolg van deze maatregel ontstond 
een nieuwe gemeente Loenen, bestaande 
uit de voormalige gerechten Loenersloot- 
Oukoop-Ter Aa, Ruwiel (gedeeltelijk).
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Kaart 2: Deze illustratie 
geeft een duidelijk beeld 

van de grenscorrectie, die 
in 1828 tot stand kwam. 
Op het linker kaartje is te 

zien dat de gemeente 
Loenersloot-Oukoop-Ter 

ha uit drie afzonderlijke ge

deelten bestond. Op het 
rechter kaartje zien we, dat 

de nieuwe gemeente 
Loenersioot vanaf de 

grenscorrectie van 1828 
tot één geheel is samenge

voegd.
Tekening naar een voor

beeld van kaartjes uit het 
RHCVVteBreukelen.

Breukelerwaard, Mijnden, Loenen- 
Kronenburg en Loenen-Stichts.

Herstel van de onafhankelijkheid 
(1813-1819)
Na de bevrijding van de Franse bezetter in 
1813 zag de bevolking met verlangen uit 
naar herstel van de situatie van voor 1795. 
Door de achtereenvolgende maatregelen 
van het Franse regime was de gemeentelij
ke organisatie gedesorganiseerd. Van een 
totale terugkeer naar de oude toestanden 
kon echter geen sprake meer zijn. In het 
nieuwe koninkrijk onder de regering van 
koning Willem I werden nieuwe grondwet
ten (1814 en 1815) ingevoerd. Deze legden 
de grondslag voor een nieuwe organisatie 
van de gemeentebesturen. Daarbij is ook 
gekeken naar de grenzen van de gemeen
ten. Bij Koninklijk Besluit van 14 november 
1815 werd het voorstel van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht goedgekeurd, waarbij 
het platteland van de provincie opnieuw is 
ingedeeld. Voor onze omgeving betekent 
dit dat Loenen-Stichts, Loenen- 
Kronenburg, Vreeland met de polder

Dorssewaard, Nigtevecht en Loenersloot- 
Oukoop-Ter Aa weer zelfstandige gemeen
ten werden. De buurtschappen Oud Over 
en Mijnden vielen toen - korte tijd - onder 
Loenen-Kronenburg (Loenen-Flollands).
De wet van 19 mei 1819 bracht wijzigingen 
in de grens tussen de provincies Utrecht en 
Noord-Flolland; naar Noord-Flolland gingen 
onder meer over: Nederhorst den Berg, 
Ankeveen en Kortenhoef; aan Utrecht 
werden toegevoegd de polder Klein Muiden 
(thans bij Nigtevecht), Loenen-Kronenburg 
en Mijnden. Met ingang van 1 oktober 
1819 werden de beide gemeenten Loenen- 
Kronenburg en Loenen-Nieuwersluis defini
tief samengevoegd tot één gemeente 
Loenen, die vanaf dat moment geheel on
der de provincie Utrecht ressorteerde.
De buurtschappen Oud Over en Mijnden 
werden verenigd met Oud- en Nieuw 
Loosdrecht en vielen daarmee onder 
de provincie Noord-Holland.^

Grenscorrectie van 1828
De gemeente Loenersloot-Oukoop-Ter Aa 
(de laatste niet te verwarren met Nieuwer



ter Aa) bestond tot nog uit drie afzonderlijke 
delen. De rijksoverheid stelde zich na 1820 
ten doel kleine gemeenten te verenigen en 
daarmee de administraties te vereenvoudi
gen. Ook wilde zij verbetering aanbrengen 
in moeilijke grensverlopen die niet erg werk
baar waren. Dat gold in ieder geval voor 
Loenersloot-Oukoop-Ter Aa. Het kadaster “ 
maakte deze situatie aanhangig bij de 
rijksoverheid. Bij een Koninklijk besluit uit 
1828 kwam de gewenste grenscorrectie 
tot stand, zodanig dat door grondruil met 
Loenen en Breukelen de nieuwe gemeente 
Loenersloot kon ontstaan, waarmee de 
combinatie Loenersloot-Oukoop-Ter Aa 
kwam te vervallen: zie kaart 2. De grenzen 
van de gemeente Ruwiei, die eveneens uit 
drie van elkaar gescheiden gebiedsdelen 
bestond (zie hiervoor de kaarten 3 en 4), 
bleven toen nog ongemoeid. Aan deze 
eigenaardige gebiedsindeling kwam pas 
een einde bij de herindeling van 1964.

Grondwet van 1848
De grondwet van 1848, tot stand gekomen 
onder invloed van minister J.R. Thorbecke 
(1798-1872), eiste een algemene wettelijk 
regeling voor de gemeenten. Het legde 
nieuwe beginselen vast, zoals bijvoorbeeld 
rechtstreekse verkiezing van de raad door 
inwoners, verkiezing van de bestuurders 
voor een bepaald aantal jaren (dus niet 
meer voor het leven) en financiële zelfstan
digheid van de gemeenten behoudens 
toezicht van het provinciaal bestuur.
Deze en andere bepalingen werden 
uitgewerkt in de gemeentewet van 1851, 
die ook een einde maakte aan het verschil 
tussen stedelijke en plattelandsgemeenten. 
In de gemeentewet waren tevens bepalin
gen opgenomen over samenvoegen en 
opheffen van gemeenten. De rijksoverheid 
wilde onder andere tot een goedkopere 
bestuursvoering komen door een aantal 
gemeenten samen te voegen. Hiervoor was 
vanaf 1846 al geen volstrekte instemming 
van de gemeentebesturen meer vereist.
Wel moest hun advies worden ingewonnen 
en werden voorwaarden gesteld aan het 
treffen van de noodzakelijke financiële 
regelingen.
Als gevolg van deze ontwikkeling verzocht 
de minister van Binnenlandse Zaken op

6 november 1848 aan de gouverneur van 
de provincie Utrecht een plan te ontwerpen 
om door vereniging van gemeenten tot 
vereenvoudiging van de administratie te 
komen. In januari 1849 deelde de minister 
mee dat hem de vorming van grote 
gemeenten voor ogen stond, zoals deze 
reeds bestonden in Friesland. Door deze 
ontwikkeling kwamen in de jaren na 1848 
verschillende plannen tot samenvoeging 
van gemeenten ter sprake, maar de meeste 
daarvan haalden niet de eindstreep.
We beperken ons nu tot de gemeenten 
in onze omgeving.
De gouverneur van de provincie stelde in 
1849 aan de minister en het college van 
Gedeputeerde Staten voor om de gemeen
ten Loenen, Loenersloot-Oukoop-Ter Aa, 
Nigtevecht, Vreeland en Ruwiei te verenigen 
tot een nieuwe gemeente Loenen.
Toen hierover geen overeenstemming kon 
worden bereikt met de betrokken partijen, 
kwam het college van Gedeputeerde Staten 
in 1851 met het voorstel aan de gemeente
besturen van Loenen en Loenersloot om te 
verenigen. Dit voorstel werd in 1853 nog 
eens herhaald, maar in 1855 berichtte de 
minister van Binnenlandse Zaken, dat de 
voorgestelde combinatie niet tot stand kon 
komen door verzet van de ingezetenen.
Na de mislukking van het voorstel uit 1849 
stelde het college van Gedeputeerde Staten 
in 1851 aan Vreeland en Nigtevecht voor 
om samen één gemeente te vormen, maar 
in 1854 moest de minister tot de conclusie 
komen dat de voorgestelde combinatie niet 
tot stand kon komen, ook weer vanwege 
verzet van de ingezetenen.

Na 1855
Van 1855 tot aan de Tweede Wereldoorlog 
vonden er geen wijzigingen in de gemeen
tegrenzen meer plaats. Zie kaart 3 voor 
de gemeentelijke grenzen na 1857 in de 
westelijke helft van de provincie Utrecht.
Wel kwam in 1882 van de kant van de 
ingezetenen van Loenersloot nog een 
voorstel om met Ruwiei verenigd te mogen 
worden, maar ook dit plan werd niet gereali
seerd. Vanaf die tijd tot aan de Tweede 
Wereldoorlog bleef het rustig op het gebied 
van de gemeentelijke herindelingen in onze 
omgeving. De eerste activiteiten op dit
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Kaart 3: De gemeentelijke 
grenzen in de westelijke 

helft van de provincie 
Utrecht vanaf 1857, dus na 

de grenswijzigingen uit 
voorafgaande jaren. Deze 

grenzen zijn tot vlak na de 
Tweede Wereldoorlog on

gewijzigd gebleven. 
Tekening naar een voor

beeld van een kaart uit het 
RHCW te Breukeien.

terrein begonnen in het najaar van 1940, 
toen provincie en rijk plannen maakten 
voor herindeling van onder meer 
Nigtevecht: zie hiervoor onder het kopje 
‘Nigtevecht bij Loenen (1989)’. De oorlog 
was amper afgelopen, of de inwoners van 
Oud Over en Mijnden maakten zich sterk 
voor een grenscorrectie.

Oud Over en Mijnden bij Loenen (1952)
De buurtschappen Oud Over en Mijnden 
zijn per 1 januari 1952 afgescheiden van de 
gemeente Loosdrecht en samengevoegd 
met Loenen. Voor die tijd was de Vecht de 
grens tussen Loenen en Loosdrecht.
Omdat de inwoners van de buurtschappen 
aan de oostkant van de rivier voor hun 
voorzieningen meer betrokken waren op 
Loenen dan op Loosdrecht en de afstand 
tot het gemeentehuis van Loosdrecht 4 tot 
5 km. bedroeg, namen zij in 1945 zelf het

initiatief om te verenigen met de gemeente 
Loenen. Op hun verzoek schreef mr. dr. 
N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello, 
advocaat te Amsterdam, en woonachtig in 
huize ‘Kalorama’ in Oud Over, in september 
van dat jaar voor hen een rekest voor het 
college van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Utrecht. Daarin verzochten zij te 
mogen overgaan naar Loenen met als 
voornaamste argument, “dat zij cultureel 
en economisch met Loenen één geheel 
uitmaken en het een zonderlinge situatie 
is, dat zij staatkundig daarentegen bij 
Loosdrecht behooren, waarmede zij van 
nature geen betrekkingen onderhouden.”

Een dergelijke procedure duurt als regel 
lang, zoals we ook hierna nog enkele malen 
zullen zien. Veel overleg en geschrijf is 
nodig tussen de verschillende bestuurs
lagen om tot een grenswijziging te komen.



Zo ook deze keer; de provincie overlegde 
met de beide gemeentebesturen, woog de 
verschillende argumenten pro en contra en 
kwam tot een conclusie. Daarna volgde 
overleg met het ministerie van Binnenland
se Zaken. In januari 1951 machtigde de 
minister het provinciaal bestuur om een 
ontwerpregeling voor de grenscorrectie

op te stellen. Ondanks verzet van 
Loosdrecht loodste de minister zijn wets
ontwerp in het najaar van datzelfde jaar 
door het parlement. De wet betreffende 
deze grenswijziging werd op 14 november 
1951 aangenomen, zodat de inwoners van 
Oud Over en Mijnden per 1 januari 1952 - 
vooruitlopend op de latere herindeling van 
de gehele Vechtstreek - konden overgaan 
naar de gemeente Loenen, waarop zij al zo 
lang georiënteerd waren: kerkelijk, cultureel 
(verenigingsleven) en economisch.^

Herindeling van de Vechtstreek (1964)
Na de samenvoeging van de gemeenten 
Breukelen-Sint Pieters en Breukelen- 
Nijenrode in 1949 startte het provinciaal 
bestuur van Utrecht een onderzoek naar 
herziening van de gemeentelijke indeling 
van de gehele Vechtstreek. De provincie 
deed dit in het kader van het streven om 
grotere gemeenten te vormen, die geacht 
kunnen worden over voldoende bestuurs
kracht voor een plaatselijke gemeenschap 
te beschikken. In mei 1958 zette het provin
ciebestuur hiertoe een eerste stap door het 
voorstel te doen tot herindeling van het 
gebied van de gemeenten Breukelen, 
Kockengen, Loenen, Loenersloot en

Mr. dr N.J.C.M. Kappeyne 
van de Copello.

(Call. \N. Mooij)

Een kijkje in de 
Mijndensedijk vanaf 
de kruising met de 

Biokiaan.
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Kaart 4: Overzichtskaart be

horende bij de gemeentelij

ke herindeiing van de 
Vechtstreek in 1984. 

RHCW, Archief gemeente 
boenen (1944-1984), inv.

nr. 14.

Ruwiel, niet in de laatste plaats om de 
situatie van Ruwiel, bestaande uit drie van 
elkaar gescheiden gebiedsdelen (volgens 
het provinciebestuur “een uitzonderlijk 
eigenaardige aardrijkskundige vorm”), 
eveneens op te lossen. Ten aanzien van 
Loenen achtte de provincie het wenselijk, 
dat Vreeland en NIgtevecht bij de gemeente 
Loenen zouden worden gevoegd en 
bovendien enkele grenscorrecties zouden 
plaatsvinden met Abcoude, Breukelen en 
Loenersloot.

Gevolg van dit voorstel was jarenlang over
leg tussen de provincie en de betrokken 
gemeenten. Het overleg met Nigtevecht 
leidde tot de conclusie, dat de positie van 
deze gemeente later moest worden bezien 
in samenhang met de aangrenzende 
Noordhollandse gemeenten (Weesp en 
Nederhorst den Berg) en dus voorlopig

buiten de herindeling van de Vechstreek 
moest worden gehouden. Nigtevecht bleef 
op dat moment dus nog zelfstandig.
Voor Vreeland was er - ondanks de felle 
tegenstand van het gemeentebestuur en 
de inwoners - geen ontkomen meer aan. 
Vlak voor de behandeling van het wetsont
werp in de Eerste Kamer schreef dagblad 
Trouw, dat de bevolking van Vreeland zich 
nooit met Loenen zal verzoenen.
In het artikel kwam ook de burgemeester 
van Vreeland en Nigtevecht, F. D. Sprenger, 
aan het woord die zijn mening als volgt ver
woordde: “Het blijft toch maar broddelwerk, 
deze samenvoeging van gemeenten. Als ze 
nu perse enkele gemeenten willen opheffen, 
laten ze het dan in één keer goed doen en 
één gemeente Vechtstreek oprichten, 
waarin alle kleine gemeenten uit deze 
streek opgaan. Loenen en Vreeland alleen 
is een heel slechte combinatie, omdat de 
bevolking van deze plaatsen elkaar totaal 
niet ligt.” (Trouw van 5.11.1963).

Op 20 november 1963 werd de wet tot 
gemeentelijke herindeling van de Vecht
streek van kracht. Met ingang van 1 april 
1964 zijn onder meer de volgende grens
wijzigingen doorgevoerd: Vreeland werd 
samengevoegd met Loenen tot de nieuwe 
gemeente Loenen. Loenen stond een 
gedeelte aan de zuidwestkant van haar 
gebied af aan Breukelen en kreeg aan de 
noord westkant kleine gedeelten van 
Abcoude (ten oosten van het Amsterdam- 
Rijnkanaal) en van Loenersloot (ten oosten 
van rijksweg 2) erbij; de gemeenten 
Loenersloot en Ruwiel worden opgeheven 
en voorzover niet toegevoegd aan Loenen 
verdeeld over Breukelen en Kockengen: 
zie hiervoor kaart 4 (overzichtskaart 
herindeling 1964).®

Nigtevecht bij Loenen (1989)
De plannen voor herindeling van Nigtevecht 
begonnen reeds in het najaar van 1940.
Het college van Gedeputeerde Staten van 
de provincie Noord-Holland richtte zich in 
een circulaire van 9 oktober van dat jaar 
tot diverse gemeentebesturen met twee 
voorstellen:
a. samenvoeging van de gemeenten 
Nederhorst den Berg, Ankeveen,
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Kortenhoef en ‘s-Graveland of b. samen
voeging van de gemeenten Nederhorst den 
Berg, Vreeland, Nigtevecht, Ankeveen (ge
deeltelijk) en Weesperkarspel (gedeeltelijk). 
Gedeputeerde Staten waren van mening 
dat “in de huidige omstandigheden meer 
dan ooit aanleiding bestaat te overwegen, 
in hoeverre door samenvoeging van nood
lijdende of steunbehoevende gemeenten 
met financieel sterkere gemeenten, levens
krachtiger bestuurseenheden in het leven 
kunnen worden geroepen”. Burgemeester 
en Wethouders van Nederhorst den Berg 
schreven in een preadvies aan de gemeen
teraad positief te staan tegenover dit plan, 
maar variant a. af te wijzen met het oog op 
het grote verschil in geaardheid en karakter 
van de bevolking en de verschillen in struc
tuur van de betreffende gemeenten.
Het college stelde voor variant b. te aan
vaarden, omdat deze gemeenten een een
heid vormen in geografisch, geologisch, 
sociaal, historisch, cultureel en economisch 
opzicht (o.m. dezelfde bestaansbronnen). 
Aan de provincie Noord-Holland werd mee
gedeeld, dat de gemeente zou meewerken 
aan een samenvoeging van Nederhorst den 
Berg, Vreeland, Nigtevecht, Ankeveen 
(gedeeltelijk) en Weesperkarspel (gedeel
telijk), maar dit voorstel is uiteindelijk niet 
gerealiseerd. In de jaren 1970 en 1971 is 
een ontwerp-regeling opgesteld voor sa
menvoeging van de gemeenten Nederhorst 
den Berg en Nigtevecht, maar ook dit plan 
heeft de eindstreep niet gehaald.'

Op provinciaal en rijksniveau was men in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw tot de 
overtuiging gekomen, dat gemeentelijke 
herindeling streeksgewijs aangepakt moest 
worden, met name voor het verkrijgen van 
een regionaal beeld en een sanering die 
voor circa 25 jaren toereikend zou zijn.
De provincie Utrecht stelde drie werkgroe
pen samen: voor Utrecht-Zuidwest. 
Utrecht-Middenwest en Utrecht-Noord- 
west, die gezamenlijk in 1981 het rapport 
‘Gemeentelijke herindeling in het westelijk 
deel van de provincie Utrecht’ uitbrachten. 
Daarin kwam de variant voor om Abcoude, 
Nigtevecht en Loenen te combineren. 
Nigtevecht had inmiddels uitgesproken zich 
te kunnen verenigen met een indeling bij de

provincie Utrecht, omdat het voorstel voor 
een aparte provincie voor het Gooi en de 
Vechtstreek niet realiseerbaar bleek te zijn.
In het daaropvolgende overleg veranderden 
de plannen. Bij de Herindelingswet Utrecht- 
West van 15 september 1988 is ten aanzien 
van Nigtevecht een definitieve beslissing 
genomen, waarbij onder meer besloten 
werd per 1 januari 1989 de nieuwe gemeen
te Loenen te vormen door samenvoeging 
van de opgeheven gemeenten Nigtevecht 
(1.270 inwoners) en Loenen (met 6.922 
inwoners, w.o. Vreeland). Tevens vonden 
enkele grenscorrecties plaats, waaronder 
het overdragen van enkele gedeelten van 
de Loosdrechtse plassen (het recreatie
centrum Mijnden, de Mijndense Sluis en 
een klein stukje plassengebied) aan de 
gemeente Loosdrecht.®

Ontstaan van de gemeente Stichtse 
Vecht(2011)
Ruim tien jaar na de herindeling van 1989, 
waarbij Nigtevecht bij de gemeente Loenen 
werd gevoegd, begon op provinciaal- en 
rijksniveau de discussie over een “urgente 
bestuursproblematiek” van de gemeenten 
Breukelen, Abcoude en Loenen (de zgn. 
BAL-gemeenten). De gemeenten zouden 
afzonderlijk over te weinig bestuurskracht 
beschikken om in de toekomst de plaatse
lijke gemeenschappen voldoende van 
dienst te kunnen zijn. De voor de hand 
liggende conclusie was om deze drie 
gemeenten samen te voegen, al of niet in 
combinatie met een grote buurgemeente. 
Op 14 mei 2009 besprak de Tweede Kamer 
een wetsvoorstel van de staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, drs. A.Th.B. Bijleveld- 
Schouten, tot samenvoeging van de ge
meenten Abcoude, Breukelen, De Ronde 
Venen en Loenen tot de gemeente ‘Vecht 
en Venen’. Omdat voor dit herindelings- 
voorstel niet voldoende draagvlak bestond, 
zegde de staatssecretaris de Tweede 
Kamer toe met de betrokken gemeenten 
en met de gemeente Maarssen te willen 
onderzoeken of er alternatieven mogelijk 
zouden zijn.
Uit het overleg met de gemeentebesturen 
kwamen de volgende alternatieven naar 
voren:
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Kaart 5: Kaart waarin de 
grens van de huidige grens 
van de gemeente Loenen is 
aangegeven met daarin ge

tekend de voormalige 
dorpsgerechten. 

Tekening gemaakt naar een 
tekening uit het archief van 

de gemeente Loenen (pe
riode 1964-1988), inv. nr. 

87 en het ontwerp van AM. 
Fafianie, gepubliceerd in 

Ton Fafianie e.a., Loenen, 
geschiedenis en archifec- 

tuur, uit de serie 
Monumenten-inventarisatie 

provincie Utrecht, Zeist 

2000.
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Combinatie 1: Samenvoeging Breukelen en 
Loenen zonder en in samenwerking met 
Maarssen en samenvoeging Abcoude en 
De Ronde Venen;
Combinatie 2: Samenvoeging Breukelen, 
Loenen en Maarssen en samenvoeging 
Abcoude en De Ronde Venen;
Combinatie 3: Samenvoeging Abcoude, 
Breukelen en Loenen.
Voor de gemeenten Breukelen en Maarssen 
had combinatie 2 de eerste voorkeur; voor 
de gemeente Loenen was deze combinatie 
haar tweede voorkeur. Het gemeentebe
stuur van Loenen had als eerste voorkeur 
samenvoeging van Breukelen en Loenen.
De gemeente Abcoude hield vast aan het 
oorspronkelijke plan tot de vorming van een 
gemeente ‘Vecht en Venen’, eventueel 
uitgebreid met Maarssen.

Op basis van de voorkeuren van de ge
meentebesturen stelde de staatsecretaris 
op 18 november 2009 in een gewijzigd her- 
indelingsvoorstel Vecht en Plassengebied 
aan de Tweede Kamer voor om te komen 
tot twee herindelingen, enerzijds samen
voeging van de gemeenten Breukelen, 
Loenen en Maarssen en anderzijds samen
voeging van de gemeenten Abcoude en 
De Ronde Venen. In de toelichting bij de 
herindeling Breukelen, Loenen en Maarssen 
staat te lezen, dat hiermee “een grote 
Vechtgemeente ontstaat met ongeveer 
62.000 inwoners, die het Utrechtse stroom
gebied van de Vecht bestrijkt. De gemeente 
wordt verbonden door de Vecht met haar 
cultuurhistorische en recreatieve functie. 
Maarssen heeft een meer stedelijk karakter 
dan Breukelen en Loenen, met de opgaven 
die daarbij horen, waaronder stedelijke 
vernieuwing. Gedeelde opgaven liggen in 
de bescherming van het Vechtlandschap, 
de problematiek die samenhangt met de 
grote verkeersdruk (sluipverkeer, luchtver
vuiling, vermindering autogebruik).””
Het gewijzigde wetsontwerp is op 5 juli 
2010 aangenomen door de Eerste Kamer. 
De herindeling gaat in op 1 januari 2011.
De plattegrond van de nieuwe gemeente 
Stichtse Vecht is op de achterkant van 
deze publicatie afgedrukt.

NOTEN:
1. Uit het woord vooraf in: W.A.G. Perks, ‘Geschiedenis 

van de gemeentegrenzen in de provincie Utrecht van 
1795-1940’, in: Provinciale Aimanak voor Utrecht 34. 
Alphen aan den Rijn 1962, 3-81. (1962). Deze publi
catie is ook de voornaamste bron voor de periode 
1795-1940 van dit artikel.
De gegevens voor dit gedeelte zijn ontleend aan:
Drs. F.E. Brouwer, Inventarissen van de archieven 
van de gemeente Loenen (1547) 1595 -1943 (1956), 
Loenen aan de Vecht 1993,17 en 19.
Idem.
Zie over de totstandkoming van het kadaster:
Loenen in 1832. Grondgebruik en eigendom. Tekst, 
Kadastrale atlas provincie Utrecht 14, 
Utrecht/Loenen 2007, 9-17.
Ontleend aan: Zwannie Hageman en Kees de 
Kruijter, ‘Grenswijziging tussen Loosdrecht en 
Loenen. Herindeling van Oud Over en Mijnden’, in: 
Vechtkroniek, nummer 25 (november 2006), 3-15.
De gegevens voor dit gedeelte zijn ontleend aan: 
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te 
Breukelen (RHCW), Archief gemeente Loenen 
(1944-1964), inv. nrs. 13 en 14 en archief gemeente 
Vreeland, inv. nrs. 337-340.
De gegevens voor dit gedeelte zijn ontleend aan: 
RHCW, Archief gemeente Nigtevecht 1943-1988, 
dossiernummer 11.
De gegevens voor dit gedeelte zijn ontleend aan: 
RHCW, Archief gemeente Loenen (1964-1988), inv. 
nrs. 80 en 87.
Ontleend aan het wetsontwerp van 18 november 
2009 tot samenvoeging van de gemeenten 
Breukelen, Loenen en Maarssen en van de gemeen
ten Abcoude en De Ronde Venen.

De kaarten 1,2, 3 en 5 zijn vervaardigd door ingenieurs
bureau De Kruijter Openbare Verlichting te Doorn.

2)

5.

9.

Kees de Kruijter
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Gezicht op Loenen 
vanaf Oud-Over. 

(Call. W. Mooij)

Overzicht grenswijzigingen
van 1798 tot 2011
Loenen
1798: (Loenen en Nieuwersluis) en Loenen- 

Kronenburg bleven zelfstandige ge
rechten.

1812: Loenen Stichts, Loenersloot-
Oukoop-Ter Aa, Ruwiel (gedeeltelijk), 
Breukelerwaard, Mijnden en Loenen- 
Kronenburg worden verenigd tot de 
gemeente Loenen

1815: Loenen-Stichts wordt weer zelfstan
dige gemeente.

1819: Loenen-Kronenburg gaat over van 
de provincie Noord-Holland naar de 
provincie Utrecht; Loenen- 
Kronenburg en Loenen-Stichts wor
den verenigd tot een nieuwe ge
meente Loenen; Oud Over en 
Mijnden worden bij Loosdrecht ge
voegd.

1828; De grenzen van Loenen, Loenersloot 
en Ruwiel worden zodanig gewijzigd, 
dat Loenersloot niet langer uit drie af
zonderlijke gedeelten bestaat.

1952: De buurtschappen Oud Over en 
Mijnden worden afgescheiden van 
Loosdrecht en bij Loenen gevoegd.

1964: Vreeland wordt bij Loenen gevoegd.
1989; Nigtevecht wordt bij Loenen ge

voegd.
2011; Opgeheven en samengevoegd met 

Breukelen en Maarssen tot de ge
meente Stichtse Vecht.

Loenersloot
1798; Loenersloot-Oukoop wordt samen

gevoegd met Abcoude- 
Baambrugge; Ter Aa (uit de combi
natie met Oukoop en Loenersloot) 
wordt samengevoegd met Nieuwer 
ter Aa (uit het gerecht Ruwiel).

1801: Loenersloot-Oukoop-Ter Aa wordt 
weer gecombineerd tot een zelfstan
dig gerecht.

1812: Loenen Stichts, Loenersloot-
Oukoop-Ter Aa, Ruwiel (gedeeltelijk), 
Breukelerwaard, Mijnden en Loenen- 
Kronenburg worden verenigd tot de 
gemeente Loenen

1815: Loenersloot-Oukoop-Ter Aa wordt 
een zelfstandige gemeente.

1828: De grenzen van Loenen, Loenersloot 
en Ruwiel worden zodanig gewijzigd, 
dat Loenersloot niet langer uit drie af
zonderlijke gedeelten bestaat

1882; Verzoek van de ingezetenen om met 
Ruwiel verenigd te worden; niet 
doorgegaan.

1964: Opgeheven: het grondgebied is ver
deeld over de gemeenten Breukelen 
(grootste gedeelte) en Loenen (klein
ste gedeelte)

Nigtevecht
1798: Zelfstandig gerecht.
1812; Nigtevecht en Overmeer samenge

voegd tot de gemeente Nederhorst 
den Berg.

1815: Opnieuw zelfstandige gemeente.
1819: Klein Muiden van de provincie Noord 

Holland afgescheiden en bij 
Nigtevecht gevoegd.

1989: Opgeheven en samengevoegd met 
Loenen tot de nieuwe gemeente 
Loenen (bestaande uit de kernen 
Loenen, Loenersloot, Nieuwersluis, 
Nigtevecht en Vreeland).
Zie verder Loenen.

Vreeland
1798: Zelfstandig gerecht.
1812: Zelfstandige gemeente.
1815: Zelfstandige gemeente.
1964: Opgeheven en samengevoegd met 

Loenen tot de nieuwe gemeente 
Loenen.
Zie verder Loenen.
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De wapens van de gemeente Loenen

Bij de Hoge Raad van Adel wordt hard 
gewerkt aan de ontwikkeling van een ge
meentewapen voor de nieuwe gemeente 
Stichtse Vecht. Hiermee wordt de traditie 
voortgezet van het ontwerpen van een 
nieuw wapen bij de samenvoeging van 
meerdere gemeentes. Ook de gemeente 
Loenen kent een traditie van diverse 
gemeentewapens. De kernen Vreeland, 
Loenersloot en Nigtevecht kenden ieder 
hun eigen wapen, totdat zij bij Loenen 
werden gevoegd in respectievelijk 1964 
en 1989.
De Hoge Raad van Adel was bij Soeverein 
Besluit d.d. 24 juni 1814 - nog voordat het 
Koninkrijk der Nederlanden in 1815 tot 
stand zou komen- opgericht en had een 
halfjaar later de opdracht gekregen om 
‘de wapens te bevestigen van alle steden, 
dorpen en heerlijkheden, districten en 
corporatiën’. Vanaf 1816 houdt de Raad 
een register bij van de sinds die tijd 
bevestigde, verleende en gecorrigeerde 
wapens. Naast de besohrijvingen, zoals 
deze in de Koninklijke besluiten zijn 
opgenomen, worden hierin ook de 
wapens geschilderd, zoals deze op de 
uit te reiken diploma’s zijn afgebeeld.'

Loenen en Vreeland
Het gemeentewapen van Loenen werd 
op 12 juni 1816 vastgesteld. Zoals op 
afbeelding 1 te zien is, was het ontwerp 
blauw van kleur met gouden/gele strepen, 
officieel beschreven als:
“Van lazuur beladen met 6 dwarsbalken 
van goud en eene band van ‘t zelfde 
brocherende over het geheel. ” Dit wapen 
was het wapen van de heerlijkheid Loenen 
en werd in verschillende versies gevoerd 
door de heren van Cronenburgh.
Zo was er een variatie met zilveren en 
zwarte dwarsbalken met een gouden 
schuinbalk. Het aantal dwarsbalken 
varieerde van 6 tot 10.
Twee jaar later, op 30 september 1818,

werd het wapen van Vreeland vastgesteld; 
“Van zilver beladen met een tweetorenige 
burg in natuurlijke kleur, het dakwerk van 
lazuur, van boven een rood schildje bela
den met een gouden kruis, van onderen 
St. Joris den draak doorstekende.”
De ‘tweetorenige burg’ bevat links een 
kerktoren en rechts een kasteeltoren en 
toont zo de verbinding tussen de kerkelij
ke en de wereldlijke, militaire macht.
De Raad van Adel had echter een fout 
begaan door Sint Maarten te verwisselen 
met Sint Joris. Sint Maarten was al afge
beeld op de oudst bekende afbeelding 
van het stadszegel van Vreeland, uit 1415. 
Misschien dateert het wapen dan ook wel 
van 1265, het jaar waarin Vreeland stads
rechten kreeg van bisschep Hendrik van 
Vianden. Sint Maarten was immers de 
patroonheilige van de Domkerk van het 
sticht waartoe Vreeland (en Loenen) 
behoorde. Het schildje met het kruis dat 
boven het kasteel is afgebeeld, is het 
wapen van het sticht Utrecht.
Hoe de verwisseling van beide heiligen 
tot stand was gekomen is niet bekend.
De verwisseling is wellicht ontstaan door 
de gelijkenis tussen beide afbeeldingen: 
beide heiligen zitten te paard en hebben 
hun wapen getrokken.^ Hoe dan ook. 
Burgemeester Backer maakte bezwaar 
tegen de verwisseling van de heiligen, 
waarna op 17 mei 1889 de wijziging werd 
aangekondigd waarbij de plaats van Joris 
die de draak doorboort ingenomen werd 
door Sint Maarten die zijn mantel door
midden snijdt voor een bedelaar.^
De nieuwe beschrijving luidt dan alsvolgt: 
“Doorsneden, het eerste van zilver bela
den met een burcht of kerk met klok en 
kijktoren van keel en dakwerk van azuur, 
waarboven een schildje van keel, beladen 
met een kruis van zilver; het tweede van 
lazuur beladen met St. Maarten te paard, 
met zijn zwaard een pand van zijn mantel 
afsnijdende ten behoeve van een hem
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IVapen van Loenen 
tot 1972

Loenen 1816

Wapen van Vreeland tot 
1889 met Sint Joris

Vreeland 1818

Wapen van Vreeland 
1889-1972 

(zonder bekroning) 

met Sint Maarten

Wapen van Loenersioot 
1941-1972

Wapen van Loenen van 
1972-2010 (met bekro

ning), met Sint Maarten

Wapen van Nigtevecht 
1976-1989

Loenersioot 1941

n
m

Loenen 1972

Vreeland 1889 Nigtevecht 1976
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volgenden gebrekkigen bedelaar, alles 
van goud. ”
Opvallend is dat het oude wapen met Sint 
Joris, zelfs decennia na de wijziging, nog 
steeds voorkwam op allerhande goede
ren, zoals op sigarenbandjes, koffiever
pakking, prentbriefkaart en suikerzakjes 
Zelfs op de t-shirts en poloshirts die op 
Koninginnedag in Vreeland werden ver
kocht stond het oude gemeentewapen.

Nieuw wapen voor Loenen
Acht jaar nadat Vreeland, tezamen met 
Loenersloot, bij een gemeentelijke herin
deling in 1964 bij Loenen was gevoegd, 
vond een wijziging plaats van het wapen 
van Loenen. Na enige discussie over het 
al of niet overnemen van het Stichtse wa- 
penschildje nam de gemeenteraad het 
wapen van Vreeland in een iets strakkere 
vormgeving over. Het aureool rond het 
hoofd van de heilige verdween en Sint 
Maarten werd meer als een ridder weer
gegeven. De kerktoren kreeg een steilere 
spits en het schip een roosvenster in het 
midden. Ten slotte werd een bekroning 
van een kroon met drie bladeren en twee 
parels toegevoegd. “

Loenersloot
Tegelijk met Vreeland werd in 1964 een 
gedeelte van Loenersloot toegevoegd aan 
de gemeente Loenen. Het wapen van 
Loenersloot bevatte een roden (keel) Sint 
Adrieskruis tegen een gouden achter
grond, zoals vermeld staat bij de toewij
zing van 12 maart 1941. Later werd het 
wapen uitgebreid met ‘een gouden kroon 
van 3 bladeren en 2 parelpunten’.
Dit wapen wordt al genoemd als het 
wapen van Dirk Splinter, heer van 
Loenersloot in 1246. Het komt ook voor 
in het Wapenboek van heraut Geire voor 
Splinter van Loenersloot, sinds 1372 
eigenaar van het kasteel. In dit boek 
waren alle Europese heraldische wapens 
bijeengebracht, zodat edelen op toernooi
en -waar zij hun wapen op hun schild 
voerden- van elkaar onderscheiden kon
den worden. Het wapen werd ook door de 
heerlijkheid en later door de gemeente tot 
1941 gevoerd, maar was nooit officieel 
bevestigd. Opvallend is dat het wapen

van Ridderhofstad Oudaen te Breukelen 
vrijwel gelijk is aan dat van Loenersloot.
Dit wapen heeft als enige toevoeging een 
zilverkleurige barensteel boven het kruis. 
Oudaen was dan ook lange tijd in bezit 
van -en waarschijnlijk zelfs gesticht 
door- de heren van Loenersloot.

Nigtevecht
De laatste gemeente die toegevoegd werd 
aan Loenen was Nigtevecht, in 1989.
Het wapen van Nigtevecht, twee naast 
elkaar geplaatste sleutels, werd op 
14 augustus 1976 toegekend en beschre
ven als “Gedeeld: I in azuur een sleutel 
van zilver, II in zilver een omgewende sleu
tel van sabel. Het schild gedekt door een 
gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels” 
Het wapen is identiek aan het voormalige 
heerlijkheidswapen, zoals dat al aan het 
begin van de 18e eeuw werd gevoerd.
Het wapen werd gevoerd als hartschild op 
het wapen van het geslacht Huydecoper 
van Nigtevecht, dat tevens een variant 
voerde met de velden omgedraaid.
De familie kwam in 1721 in het bezit 
van de heerlijkheid.
De gemeente voerde het wapen al enkele 
tientallen jaren. In 1972 werd echter pas 
verzocht het wapen officieel te laten verle
nen. Er was namelijk geen duidelijkheid 
over de kleuren van de velden, zilver
blauw of blauw-zilver. De gemeente had 
tot dan toe geen actie tot nader onder
zoek ondernomen, omdat er een dreiging 
was dat de gemeente bij Nederhorst den 
Berg gevoegd zou worden. Toen bleek 
dat de samenvoeging niet door zou gaan, 
werd besloten om alsnog een wapen aan 
te vragen.
De oorsprong van het wapen was niet 
bekend. Het wapen komt al voor op een 
wapenbord uit 1675 van het 
Hoogheemraadschap Amstelland, waar
van Nigtevecht een van de districten 
vormde. Op dit wapenbord en ook op een 
geveisteen uit 1609 blijkt dat het (heral
disch) rechterveld blauw zou zijn. Dit werd 
door een verfanalyse bevestigd, het was 
niet overgeschilderd. Toch komt later het 
wapen voor met de omgekeerde velden 
in het wapen van de familie Huydecoper. 
Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door
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het feit dat het familiewapen ook een 
blauw rechter veld voerde, dit kwam 
de herkenbaarheid niet ten goede.
Toen vast was komen te staan dat het 
rechterveld historisch blauw diende te 
zijn, werd het wapen aangevraagd en 
overeenkomstig in 1976 verleend.

Juliette Jonker-Duynstee

NOTEN:
1. Informatie over de Hoge raad van Adel: www.ho- 

geraadvanadel.nl, Informatie over alle gemeente
wapens: www.ngw.nl

Zie ook: Portengen, J.A., ‘St Maarten of St Joris?’, 
Jaarboekje Niftariake 1915 
Zie voor de geschiedenis van het wapen van 
Vreeland: Cruysheer, Drs. A., ‘Het wapen van 
Vreeland’, Vechtkroniek 27, juni 2007.
De beschrijving van dit wapen, d.d. 20 april 1972, 
luidt: “Gewelfd doorsneden: I in zilver een kerk tus

sen 2 gekanteelde torens, die ter rechterzijde ge
dekt, die ter linkerzijde van 3 verdiepingen, alles 
van keel, verlicht van sabel, de daken van azuur en 
boven vergezeld van een schildje van keel met een 
kruis van zilver; II in azuur de H.Martinus te paard, 
zijn mantel doorsnijdend voor een hem volgende, 
op een kruk steunende bedelaar, alles van goud. 
Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bla

deren en 2 parels.".
Bron: www.ngw.nl

Het besluit van de Hoge 
Raad van Adel inzake 

het verlenen van het 
gemeentewapen aan 

Loenenin 1972.

DE HOGE RAAD VAN ADEL,

Qelet op hei ^'(oninielyk besluit van ao april

VERKLAART,

dat daari^ aan de femeerjfe Éoenetl verleend is hei onderstaande wapen , 

waanan de beschrijving luidt als voi^t:

doorantd*n;X in zilver een Itmrlt 

luaaen iwe» fehonieelée lerens,dieter 

recMerxtfdefedeltfydieierliniterzyde nan 

drie verdiepin^n,allet van keet, vtrliehi' van 

aabeidedakentfonazuurenbeven vergezeld 

vaneen eehildjevenieelinefeen bruis ven zilver j

H in azuur een beeld vandeMtfeJfariiniis 

ie paard, lyn manietdoorsnifdend teer eert hem 

vellende, op een brui sieunende bedelaar, 

allee van^ad.

Wel schild gedekt mei een Remden iroan 

van drie bladeren en twee parela .

(^daan te 's-(Jravenha§e. zs juni 1972.

DE HOGE RAAD VAN .ADEU.
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Dorpsgezicht 
Loenersloot. 1938.

Vindt u dit een mooi tijdschrift?
Spreekt de historie van Loenen, 
Vreeland, Nieuwersluis, Nigtevecht 
en Loenersloot u aan?

Word dan lid van de Historische 
Kring Gemeente Loenen!
Voor € 16,- per jaar ontvangt u twee 
Vechtkronieken, drie nieuwsbrieven 
en kunt u gratis of met korting naar 
diverse lezingen of excursies.
Kijk voor meer informatie op 
www.hkgl.nl of meld u aan als lid 
bij Peter Nagtegaal: 233759.

hkgl
De Graaf van Orléans, café op 

de hoek van de Grutterstraat en 
de Dorpsstraat, nu de tabaks

winkel, in de Jaren 1920 
(coll. W. MoolJ)

Illustratie achterzijde: 
Kaart van de nieuwe 

gemeente Stichtse Vecht
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