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Van grind en overstromingen, 
van een verloren kind en een agent.

Deze goed gevulde Vechtkroniek biedt u weer gevarieerde 
artikelen over diverse onderwerpen uit onze gemeente. 
Velen van u zullen veel elementen uit vroeger tijden her
kennen in het interview dat Anneke Binnerts in 2004 met 
Jan Dolman had. Het biedt een mooi Idjkje in het soms har
de leven van een vervenersfamilie, later handelaren in 
grind en zand. Hard was ook het leven van het dienstmeis
je van hoedenfabrikant Daubanton in 1859 te Vreeland. Zij 
verloor haar te vroeg geboren kindje in het huis van haar 
broodheer en werd als straf gevangen gezet. Mieke Kennis 
maakte aan de hand van archiefonderzoek van Willem 
Mooij weer een prachtig verhaal dat leest als een detective. 
Wilma de Kruijter schreef een boeiend artikel over Theo- 
dorus van Rooijen, die meer dan vijftig jaar veldwachter is 
geweest in Loenen, van 1864 tot 1918. Eind 17de eeuw was 
Abraham van Dorssen werkzaam als herbergier, sluis
wachter en tolgaarder in Nieuwersiuis. Wim van Schaik en 
Piet van Dorssen doken in de geschiedenis van deze man, 
wiens familie teruggaat tot het 13de eeuwse Vreeland. In 
dit boeiende artikel komt de ontwildceling van het zand
en jaagpad tussen Breukelen en Ouderkerk aan de orde, 
evenals de geschiedenis van Nieuwersiuis.
Tot slot leest u in het derde en laatste deel van de serie 
‘overstroming van de Vecht in 1928’ van de hand van Kees 
de Kruijter over initiatieven ter voorkoming van nieuwe 
overstromingen, de werkzaamheden van een actiecomité 
en de aanleg van een gemaal in Muiden. De achterpagina 
is gewijd aan het verdwenen café ‘De Graaf van Orleans’, 
dat gestaan heeft op de hoek Grutterstraat-Dorpsstraat in 
Loenen waar nu sigarenmagazijn ‘De Beurs’ gevestigd is.

Veel leesplezier, 
Namens de redactie, 

Juliette Jonker-Duynstee
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Het verloren kind van Antje Kuiper
DIENSTMEISJE IN HET GEZIN VAN EEN HOEDENFABRIKANT EN EVANGELIST

De psalmen galmden zondag 28 septem
ber 1862 uit de openstaande ramen en 
deuren van het huidige Grutterstraat 5 - 7. 
Ze waren in het hele dorp Loenen te ho
ren, tot zelfs 200 el verder, in de hervorm
de kerk, waar op dat moment een dienst 
was. De eigenaar van het betreffende 
pand was Francois Daubanton, hoedenfa- 
brikant in Amsterdam. Hij had het ge
bouw in Loenen gekocht om er een evan- 
gelisatiepost en christelijke school te 
stichten. Ook werden er zondagsschool en 
bijbellezingen gehouden.' De luidruchti
ge godsdienstoefening was voor de burge
meester van Loenen aanleiding om de 
Officier van Justitie in Utrecht advies te 
vragen hoe hij dit moest aanpalcken.^ Drie 
jaar daarvoor had de burgemeester van 
Vreeland ook al een briefwisseling met de 
Officier van Justitie met betrekking tot de 
familie Daubanton. In de woning van het 
gezin in Vreeland vond in 1859 een drama 
plaats. Hoofdrolspelers waren het 19-jari- 
ge' dienstmeisje Antje Kuiper, mevrouw 
Daubanton en de burgemeester van 
Vreeland. Uit de documenten, die hier
over bewaard zijn, wordt tot in detail de 
toedracht duidelijk. De vraag blijft echter 
hoe dit alles kon plaatsvinden in het gezin 
van een christelijk en maatschappelijk 
geëngageerd fabrikant.

Réveil
Daubanton (15 maart 1825 - 25 sept. 1893) 
stamde uit een familie van franse af
komst. Na zijn huwelijk vestigde hij zich 
in Amsterdam als hoedenfabrikant. Hij 
beperkte zich echter niet tot zijn zaken, 
maar zocht “het zedelijk en godsdienstig wel
zijn des volks”. Zo had hij een zeer werk
zaam aandeel in de oprichting van een 
‘Jongelingsvereeniging onder den wer
kenden stand’, stichtte verschillende zon
dagsscholen en hield bijbellezingen. Zelfs 
in Parijs, waar hij jaarlijks voor zaken was.

evangeliseerde hij onder de Nederlandse 
werldieden. Daubanton was volger van 
het Réveil. Dat was van 1815 tot 1865 een 
internationale opleving (réveil=opwek- 
Idng) van het christelijke denken en han
delen. In Nederland Icreeg de internatio
nale beweging een eigen orthodox-prote- 
stante vorm. Vanaf 1845 kwam de nadruk 
te liggen op maatschappelijke bewogen
heid: armenzorg, strijd tegen alcoholis
me, hulp aan verwaarloosde jeugd, prosti
tuees en zwakzinnigen.
De hoedenfabriek van ‘Daubanton en 
Jansen’ was gevestigd aan de Anjeliers- 
gracht' in het midden van de Jordaan. In 
dit pand met drie verdiepingen woonde 
het gezin Daubanton zelf ook. De echtge
note van Francois was Johanna Carolina 
Poensen (3 febr. 1826 - 23 febr. 1890). Haar 
ouders stonden op hetzelfde adres inge 
schreven, evenals, tot hun huwelijk, de 
twee broers van Johanna Carolina en haar 
zusje, dat trouwde met hoedenmaker

Portret F. Daubanton. 
Centraal Bureau voor 
Genealogie.
(Foto collectie Halwasse)



Modeprent uit het midden 
van de 19 eeuw.

Jansen. Het lijkt een familie met starre 
denkbeelden. Vader Poensen was 40 toen 
zijn oudste kind Johanna Carolina gebo
ren werd, en van beroep provoost, (cipier, 
opzichter van orde en tucht) in het 
Gemeentelijk Werkhuis.® Haar broer was 
Carel Poensen®. Deze was oorspronkelijk 
behanger en werd na een vijjarige oplei
ding bij het Ned. Zendelinggenootschap 
in 1860 door de Raad van de Zending van 
de Nederlands Hervormde Kerk uitgezon
den naar West Java. Hij leidde dertig j aar 
het ressort Kediri, en werd daarna hoogle
raar Javaans aan de Indische Instelling, de 
opleiding voor bestuursambtenaren, te 
Delft.
‘Daubanton en Jansen’ was een van de vele 
hoedenfabrieken in de stad. Voor de arbei
ders was het zeer ongezond werk. Bij fabri

cage van vilthoeden werden kwikverbin- 
dingen gebruikt. Voor de hoedenmakers 
bestonden de toxische effecten uit hersen
letsel, nier-, en longbeschadiging.
Het was desondanks een bloeiende be
drijfstak, want niemand ging toen zonder 
hoofddeksel de deur uit. De hoedenmode 
nam echter in het midden van de 19' eeuw 
vormen aan, die zeer onpraktisch waren. 
Er werden zelfs spotprenten over ge
maakt. Ook de japonnen werden steeds 
extremer, nauwe lijfjes en enorme rokken 
met stroken. De onderroklten werden ver
stevigd met stroken paardehaar (=crine) 
en crinoline genoemd. Daarboven wes
pentailles, geholpen door insnoerende 
corsetten. Al dat uiterlijk vertoon ging sa
men met een enorme preutsheid, de be
kende Victoriaanse’ zeden, die niet zelden 
tot een dubbele moraal leidden.

Duinkerken
De familie Daubanton had (of huurde?) 
een bescheiden tweede woning in 
Vreeland, huis nr lOA aan het huidige 
Duinkerken, recht tegenover de Vecht- 
brug. Hun naaste buren waren Jan Jacobie 
en Alijda Cornelia Tresoor. Dit echtpaar, 
waarvan de kinderen al volwassen waren, 
woonde volgens het bevolkingsregister op 
de boerderij naast het logement, huis nr. 
10, het huidige Duinkerken 5 en 7. In huis 
nr. 11 woonden achtereenvolgens diverse 
renteniers. Dit moet Schoonoord zijn, het 
huidige Duinkerken 11. De familie 
Daubanton zou dan in lOA op de plek van 
het huidige Duinkerken 9 gewoond heb
ben. ® Het gezin bestond in 1859 uit vader 
Francois, moeder Johanna Carolina, die 
op dat moment 33 jaar was, vijf jonge kin
deren “ en het dienstmeisje Antje Kuiper. ” 
Deze Anna Elisabeth Kuiper was 1.57 m 
lang, had een ovaal gezichtje met een 
breed voorhoofd, blauwe ogen, lichtbruin 
haar en wenkbrauwen, ronde kin en een 
ordinaire mond en neus. Het woord ordi
nair is niet in onze huidige betekenis ge
bruikt, maar men bedoelde er in de 19e 
eeuw zoiets mee als ‘gewoon’, of onopval
lend. Dit signalement van Antje werd op 5 
juni 1859 opgeschreven door de directeur 
van de strafgevangenis aan het Wolven
plein in Utrecht. “
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Warme doek
Ruim een week daarvoor, op vrijdag 27 
mei 1859, werd Antje om zes uur ‘s mor
gens gewekt door haar mevrouw. Een uur 
later l<cwam ze beneden, Idagend over 
buikpijn. Mevrouw Daubanton gaf haar 
in de loop van de ochtend warme melk en 
water en verwarmde een doek voor haar, 
om op haar buik te leggen. Het meisje 
gooide die doek echter van de ketel en zei 
dat het niet zou baten. Om twee uur ‘s 
middags kreeg Antje permissie om weer 
naar bed te gaan, in haar kamertje, dat 
was afgeschot op zolder.
De gebeurtenissen op deze dag zijn zeer 
gedetailleerd genoteerd in het procesver
baal “ dat werd opgemaalct door de burge
meester van Vreeland, Jonkheer DJ AA. 
van Lawickvan Pabst tot Nijevelt “. De bur
gemeester kreeg 27 mei des namiddags 
ten acht ure bezoek van Abraham Gijsbert 
de Bruijn oud 45 jaren, van beroep ge
nees-, heel- en verloskundige te Vreeland. 
Deze verklaarde dat hij, “circa zeven ure te 
zijnent komende, heeft vernomen dat men hem 
ontboden had om geneeskundige hulp te verle
nen ten huizen van den heer Daubanton.”
Hij werd ontvangen door mevrouw

Daubanton, die verklaarde dat haar 
dienstmaagd de hele dag over hevige buik
pijnen had geldaagd en dat zij haar daar
voor reeds Eau des Carmes “ had toege
diend, hetgeen zonder uitwerking was ge
bleven. Dat zij rond vier uur, tijdens en na 
het middagmaal, haar dienstmaagd op 
het sekreet heeft zien zitten. Dat zij haar 
heeft gemaand er af te komen, maar dat 
deze dat weigerde. Toen ze eindelijk daar
aan gehoor gaf zag zij dat niet alleen de 
dienstmaagd geheel met bloed bevlekt 
was, maar ook het sekreet en de vloer.
Dit ‘selcreet’ is de voorloper van de huidi
ge wc, een houten kist met een ronde bril 
boven de beerput. Het woord komt van se
cretie = afscheiding.

Dokter de Bruijn onderzocht Antje, die op 
de vraag of zij zwanger was toestemmend 
antwoordde “en wel reeds sedert vier maan
den”. Bij zijn onderzoek ontdekte de arts 
echter dat nog slechts de moederkoek 
aanwezig was en hij “verleende de vereischte 
verloskundige hulp”. Omdat hij vermoedde 
dat er reeds een kind geboren was, deed 
hij aangifte bij de burgemeester.

Duinkerken, Vreeland. 
Het huis rechts (huis
nummer 9) naast 
‘Schoonoord" was de 
woning van het gezin 
Daubanton 
(Foto: Aieid Smid)



Terstond besloot de burgemeester ‘zich der
waarts te begeven’ met dokter De Bruijn. Op 
last van de burgemeester werd het selo-eet 
opengebroken door Klaas Scheepmaker, 
daggelder en Jan Koper'’, metselaarslmecht. 
Zij vonden een pasgeboren Idnd van het 
vrouwelijk geslacht. De heer deskundige, 
dolcter De Bruijn, verldaarde dat er geen 
tekenen van leven meer waren. Bovendien 
verklaarde hij in zijne kwaliteit “dat het on
raadzaam was om gemelde dienstmaagd te 
verhooren, aangezien haren toestand zulks niet 
toeliet, wilde men geen krankzinnigheid of he
vige ongesteldheid veroorzaken."

Glad als een aal
De burgemeester liet het lijkje door veld
wachter David Scheepmaker en de bri
gadier overbrengen “naar eene geschikte 
gemeentebewaarplaats, behoorlijk verze
geld en gesloten.’Vervolgens wees hij dok
ter De Bruijn aan om samen met de dok
ter uit Loenen de lijkschouwing te doen. 
Vervolgens verhoorde de burgemeester 
‘Mejufrouw Daubanton’. Deze verldaarde 
dat Antje gedurende dertien weken als 
dienstbode bij haar woonachtig was. Dat 
zij haar die ochtend warme doeken en wa
ter heeft aangeboden. Antje had haar in 
de loop van de dag ook meegedeeld, dat zij 
last had van het ongelijk verschijnen der 
stondenvloed (=menstruatie ). Mevrouw 
vertelde dat “de meid tot vier uur te bed heeft 
gelegen, alstoen was beneden gekomen en zich 
begeven had naar het sekreet" terwijl zij, 
comparante (=iemand die bij een rechter 
of notaris een verklaring aflegt), aan tafel 
was gegaan met het gezin.

Dat zij haar diverse malen, “enigszins hevig 
hcuir toesprekende", heeft gemaand er af te 
komen. Dat Antje had geroepen “ik heb zo 
hevig de regels, geeft u mij een dwijl”, waarop 
mevrouw antwoordde: “Sta je, dan kan je 
ook de dwijl zelf krijgen (=pakken)" Antje had 
echter geantwoord dat ze dat niet kon en 
Icreeg permissie weer naar bed te gaan. 
Met ‘regels’ bedoelde Antje haar menstru
atie. Het woord wordt nog gebruikt in 
Vlaanderen en komt van regelmaat, maar 
had ook te maken met bepaalde ‘regels’ ” 
die vroeger gevolgd moesten worden als 
vrouwen menstrueerden. Activiteiten als 
groenten steriliseren, dieren slachten en 
mayonaise maken moesten uitgesteld 
worden tot na de maandstonden.
Toen Antje naar boven ging, zag mevrouw 
het bloed en zij verklaarde aan de burge
meester dat zij; “Als toen voor het eerst ver
moeden opvattende.” Ze benadrukte dat ze 
“nimmer eenige achterdocht heeft gehad, daar 
de meid dun van middel en zoo glad als een aal 
was". Wellicht overdreef mevrouw wat, 
om het feit goed te praten dat ze niets ge
merkt had. Wel heeft de beldemmende 
mode met de strakke corsetten Antje kun
nen helpen haar zwangerschap te verber
gen.
Antje gaf aan de dokter toe vier maanden 
zwanger te zijn. Het kan heel goed zijn dat 
ze, hoewel een volkskind, toch niet het fij
ne wist van zwangerschap en bevalling. 
Het waren heel andere tijden. Over alles 
beneden de gordel kon slechts fluisterend 
worden gesproken, maar de dood was in 
bijna elk gezin een bekende huisgenoot. 
Rouw ging met dezelfde emoties gepaard

Briefhoofd van 
dokter De Bruijn.
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als nu, maar kon wel verwerkt worden, 
omdat er openlijk over gepraat werd. 
Tegenwoordig is de dood een onderwerp 
dat liever vermeden wordt. Maar daaren
tegen ligt de sex op straat.
Mevrouw Daubanton verldaarde aan de 
burgemeester, dat zij “gedurende de maagd 
op het sekreet was, geen schreeuw of kermen 
heeft vernomen”. Zij is na haar ontdekking 
direct naar de buurvrouw, vrouw Jacobie, 
gelopen met het verzoek haar te helpen. 
Burgemeester Van Lawick regelde diezelf
de avond nog dat een oude vrouw bij Antj e 
kwam waken; Grietje Scheepmaker, echt
genote van Willem Scheepmaker wonen
de op de watermolen te Vreeland.

Cachet
De volgende dag liet de burgemeester alle 
betroklcenen, behalve Antje, voor zich ver
schijnen om een getuigenverklaring af te 
leggen. Dat gebeurde met een bevel, over
handigd door deurwaarder Diemont uit 
koenen.
Vrouw Jacobie verklaarde dat zij, nadat ze 
te hulp was geroepen, op zolder Antje 
vond, die hevig kermde over buikpijnen. 
Omdat zij vermoedde wat er gaande was, 
vroeg ze; “Ach, Ant, moetje kramen?”, maar 
Antje ontkende “bij volharding wel vijf of zes 
malen'. Even later antwoordde Antje ech
ter op de vraag of ze ook verkering had ge
had, dat ze eens was uitgeweest met “ren
en zoon van een leerkoper in de Warmoes- 
straat, nu vier maanden geleden, doch volstrekt 
niet meer te weten waarheen. ” Vrouw Jacobie 
was in de overtuiging dat de meid nog 
moest bevallen en gaf de raad dokter De 
Bruijn te ontbieden.
Grietje Scheepmaker verklaarde dat Antje 
gedurende de nacht vrij rustig was ge
weest en slechts had gezegd “Ik hen onge
lukkig. Ik ben jong verleid." Dat zij. Grietje, 
geen aanleiding had gezien om verder 
met haar te praten “ook uit hoofde van de toe
stand waarin de dienstmaagd, als gekraamd 
hebbende, zich bevond.” Ook verldaarde zij 
in het zolderkamertje niets gezien te heb
ben dat aan afdrijvende middelen deed 
denken, evenmin aan het afwachten van 
een bevalling. “Na voorlezing en volharding 
heeft getuige niet geteekend als de schrijfkunst 
niet verstaande.”

Dokter De Bruijn verscheen samen met 
Johannes Hubertus van der Meer Mohr, 
medicinae et art obstet doctor “ te koenen . 
Zij verldaarden onder ede, dat zij na on
derzoek van mening waren, dat het een 
voldragen kind was en dat er ‘geenerlei 
spoor van uitwendige beleediging (=letsel) is 
gevonden’. En dat “zich alle kenteekenen voor
doen dat het kind, hoe kort ook, heeft geleefd na 
de geboorte en hoogstvermoedelijk door stik- 
king gestorven is”. Hetgeen zij in het verslag 
van de lijkschouwing, hun visum reper- 
tum, nader zouden opgeven. 
Burgemeester Van kawick besloot zijn pro
cesverbaal die dag met “Eindelijk hebben wij 
het kinderlijkje doen leggen in een kistje en op
dat van de identiteit zoude blijken, hetzelve be
hoorlijk verzegeld met het cachet waarvan 
een af druk aan de voet dezer is gesteld.”

Vuile stoffen
Op 31 mei “hebben wij, burgemeester der ge
meente Vreeland ons begeven naar de huizing 
bewoond door den heer Daubanton inzake den 
vermoedelijken kindermoord door A E. Kuiper.” 
De burgemeester maakte een nauwkeurig 
proces-verbaal op van alle afmetingen. De 
muur tussen kamer en selcreet was half 
steens. De hoogte van de zitting was 45 
cm, de deur was 3cm dik, de hoogte van 
de, recht onder de bril, in de put aanwezf 
ge vuile stoffen 35 cm en de afstand tot de 
bril 60 cm. De twee werldieden waren ook

Portret van burgemeester 
Jhr. mr. D.J.A.A.van 
Lawick van Pabst tot 
Nijeveit. In 1859 geschil
derd door Nico/aas 
Pieneman. Nicolaas 
Pieneman (1809 -1860) 
was een belangrijk 
Nederlands schilder en 
lithograaf. Hij kreeg een 
opleiding van zijn nog 
veel beroemdere vader, 
Jan Willem Pieneman 
(geb. in Abcoude) en was 
leerling aan de Koninklijke 
Academie voor Schone 
Kunsten in Amsterdam. 
Nicolaas Pieneman was 
een specialist in het schil
deren van recente histori
sche gebeurtenissen en 
schilderde talrijke portret
ten van leden van de 
Koninklijke familie, waar
onder Koning Willem II. 
(Particuliere collectie)
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ter plaatse en vertelden met veel details, 
hoe zij het lichaampje voorzichtig met 
een lepel naar boven hadden gehaald. 
Vervolgens werden de goederen van Antj e 
geïnspecteerd, waarbij niets werd aange
troffen dat met een zwangerschap te ma
ken had. De was van Antje werd in 
Amsterdam door haar moeder gedaan en 
de vijf weken dat het gezin in Vreeland 
woonde tweemaal door haarzelf 
Mevrouw Daubanton vertelde dat ze die 
zondag aan Antjes bed had gevraagd: ‘Wel 
Antje, datje nu zo weinig liefde voor mij heeft, 
dat je dat niet verteld heeft?" Waarop het 
meisje antwoordde, dat ze dat uit angst 
niet gedurfd had, “daar het was Amsterdam- 
sche kermis, alstoen eenmaal omgang gehad 
hebbende met zékere Bunge of Bunje uit de 
Warmoesstraat.”
Dat het bij die ene keer was gebleven be
twijfelde mevrouw blijkbaar, want ze 
voegde er aan toe dat: ‘zij gedurende haren 
diensttijd zich steeds van leugentaal en schein- 
heiligheid heeft schuldig gemaakt’.
Bovendien waren zij en haar man al in 
Amsterdam voor haar gedrag gewaar
schuwd, “daar zij in die plaats de danshuizen 
wel bezocht.”
Mevrouw uitte zich erg negatief over 
Antje. Ze voelde zich wellicht ook wat 
schuldig in verband met de was. Ze zal 
met vijf jonge kinderen en één dienst
meisje zelfhaat handen vol gehad hebben 
aan het huishouden, maar het was haar 
taak om beter op het wasgoed te letten. 
Dat verldaart ook waarom de burgemees
ter er naar vroeg. Maandverband bestond 
uit uitwasbare doeken. Moeders en me
vrouwen telden elke maand wat de meis
jes inleverden om zo een eventuele zwan
gerschap te ontdekken.

Aanhouding
Zondag 5 juni begaf burgemeester Van 
Lawick zich weer naar het huis van de fa
milie Daubanton en verhoorde ‘de ver
dachte persoon’.
Die verldaarde dat zij “bewust was te moeten 
bevallen, echter denjuisten tijd niet geweten 
had. Dat zij in haar vorige dienst ‘s avonds een 
boodschap had moeten doen en in de 
Bantammerstraat was aangesproken door een 
manspersoon, die haar aan eenig vocht had la

ten ruiken, hetgeen haar geheel bedwelmd 
had."
Dat zij gedurende eenen geruimen tijd nu en 
dan hevige krampen had geleden. Dat op het se
kreet haar plotseling iets was ontvallen. Dat zij 
door de allerhevigste pijnen en smarten het be
wustzijn verloren had en eindelijk met inspan
ning van alle krachten en gedreven door vrees 
en angst, op het roepen harer meesteres is opge
staan.”
Diezelfde dag liet de burgemeester haar 
overbrengen naar de cellulaire gevange
nis in Utrecht. Aan de Officier van Justitie 
schreef hij dat hij ‘In naam des Konings’ 
tot voorlopige aanhouding was overge
gaan, “Aangezien de verdachte in de laatste da
gen zeer in beterschap is toegenomen, volgens 
de verklaringen van de deskundigen, (de beide 
doktoren)”. “Dat zij reeds eenmaal onver
wacht naar beneden is gekomen en volgens een
en door haar aan hare ouders geschreven brief 
hierbij gaande, maandag voornemens is daar
heen te vertrekken. Dat de heer Daubanton, nu 
zij zooverre hersteld is, niet langer haar kan 
hebben en in mijne gemeente geene geschikte 
gelegenheid is de verdachte te doen bewaren.” 
Hij besloot: ‘Tenslotte bezit ik slechts één poli
tie beamte, zoodat ik onmogelijk het oog op 
haar kan doen houden, daar ik om haar des 
nachts te bewaken met zeer veel moeite eene be
jaarde vrouw heb kunnen krijgen.”

Vonnis
Diezelfde dag werd Antje ingeschreven in 
de strafgevangenis in Utrecht, onder 
nummer 917, B2/2. Daar wachtte ze op 
haar proces, dat op 8 september plaats
vond tijdens de Openbare Correctionele 
Terechtzitting van de Arrondissements 
Rechtbank aldaar
Antje bekende de feiten, die aan de hand 
van de processen verbaal van de burge
meester werden voorgelezen. Ze had het 
land voelen leven, maar dacht in de vier
de of vijfde maand van haar zwanger
schap te zijn. Uit angst had ze niemand 
iets durven vertellen en zich ook niet voor
bereid op de bevalling. Zij werd door de 
Officier van Justitie schuldig verldaard 
aan ‘het wanbedrijf van het veroorzaken van 
eenen manslag (=doodslag) door onvoorzich
tigheid en achteloosheid.’ De eis was gevan
genzetting in een Huis van Correctie voor
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de tijd van eenjaar, in eenzame opsluiting 
te ondergaan.
Voor de rechtszitting werden alle getui
gen opgeroepen. Zij bleven bij hun eerde
re verklaring, soms aangevuld met de
tails. Getuige Klaas Scheepmaker deed 
nauwkeurig verslag van het openbreken 
van het ‘geheim gemak’ en het opschep
pen van het kind. De wat beschaafdere 
term geheim gemak werd bij het vonnis 
gebruikt in plaats van het selcreet van de 
burgemeester. Uit het voorgelezen verslag 
van de deskundigen bleek tot in detail hoe 
de lijkschouwing had plaatsgevonden. 
Het land was 50 Nederlandse duimen “ 
lang, een meisje en aan handen en voeten 
van nagels voorzien. In de longetjes was 
lucht aangetroffen, wat tot de conclusie 
leidde dat het geleefd had.
De rechtbank bestaande uit Jhr. Mr. Asch 
van Wijck en de heren Van Rijckevorsel 
van Rijsenburg en Van Lier, achtte wettig 
en overtuigend bewijs aanwezig en ver
oordeelde Antje tot drie maanden eenza
me opsluiting, plus een boete van 25 gul
den en de kosten van het rechtsgeding, 
zijnde 26,49, waarbij ook de reiskosten 
van de getuigen waren inbegrepen. Deze 
geldbedragen waren invorderbaar bijwe- 
ge van aantasting der persoon

Schuldig
Drie maanden eenzame opsluiting lijkt 
ons wreed, maar bij het vonnis is wel dege 
lijk rekening gehouden met de mogelijk
heid dat ze uit onwetendheid over het ver
loop van een zwangerschap en bevalling 
het land letterlijk heeft ‘verloren’. Als er 
een vermoeden was geweest van opzet, 
dan had ze in 1859 kans gelopen op ten
minste 5 jaar tuchthuis.
Begin 19e eeuw, toen in Nederland de 
Code Penal naar Franse wet van kracht 
was, stond op het doden van het eigen 
kind de doodstraf In 1854 werd dat gewij
zigd in minimaal 5, maximaal 20 jaar 
tuchthuis. Nadat in 1870 in Nederland de 
doodstraf was afgeschaft, werd de straf bij 
recidive (=herhaling) levenslang.
Anno 2012 wordt in vergelijkbare geval
len rekening gehouden met de psychische 
gesteldheid van de moeder, bv een postna
tale depressie. Wie uit vrees voor ontdek-

Idng het kind van het leven berooft, is 
schuldig aan Idnderdoodslag en kan 
maximaal 6 jaar gevangenisstraf krijgen. 
Wie dat doet na een genomen besluit, dus 
met voorbedachten rade, is schuldig aan 
Idndermoord en kan 9 jaar laijgen. Deze 
delicten zijn in 1886 ingevoerd in het 
Wetboek van Strafrecht en nog immer 
van laacht.“

Penitentie
Antje onderging dus 3 maanden eenzame 
opsluiting. Opsluiting in cellen was pas 
sinds 1850 mogelijk. Voor de Franse tijd 
kende men enkel lijfstraffen en verban
ningen. In de 19e eeuw werd in Europa 
het Amerikaanse cellulaire stelsel geadop
teerd. Er kwamen allerlei nieuwe opvat-

Gevangeniscel uit 
vroeger tijd.
Prentbriefkaart ca. 1910, 
naar pentekening van de 
sociaiistische kunstenaar, 
tevens astroioog. Dirk 
Koning (1888 -1978. 
Gehuwd met de Larense 
kunstschilderes Louise 
Marie (Lou) Loeder.

DE CEL
Naar penteekeriing door DiRK KONiNa.

De cel, waarin ieder tot gevangenisstraf verdordeeide, 
politieke als anderen, tot een maximum van vijf Jaren, 
opgesloten wordt, om te worden „verbeterd”. Een stelsel 
wat volkomen fiasko heeft geleden, zoodat we om moeten 
zicfi naar betere middelen.



Inschrijving van Antje 
Kuiper in de Utrechtse 

gevangenis. 
(Register der gevangenen 

1856-1864, HUA)

tingen over straffen: heropvoeden, boete 
doen door zwaar werk, opbergen voor de 
samenleving etc. Eenzame opsluiting - pe
nitentie - zou het berouw over de begane 
daad bevorderen, waardoor de misdadi
ger tot inkeer kon komen. Penitentie bete
kent letterlijk boetedoening. Een eerste 
gesticht met cellen werd in Amsterdam 
gebouwd. In 1852 werd begonnen met de 
bouw van een cellulaire gevangenis in 
Utrecht, het huidige Wolvenplein Het 
cellulair stelsel hield in een volledig eenza
me opsluiting en geen contact met mede
gedetineerden. Mensen hadden recht op 
een half uur luchten per dag in individu
ele luchtkooien. De gevangenen werden 
daar onder begeleiding naar toe gevoerd, 
waarbij ze minimaal 15 passen uit elkaar 
moesten lopen. In de strengste periode was 
het zelfs zo dat de gevangenen een kap 
over hun hoofd Icregen, zodat er geen ge
laatsuitdrukking zichtbaar was waarmee 
eventueel signalen konden worden gege
ven. Veel mensen werden krankzinnig en 
het aantal zelfinoorden was hoog.
Het gebouw was heel modern voor zijn 
tijd. Er was ventilatie via ingemetselde ka
nalen. Ook was er al toilet met water op de 
cel. Dat was uniek, driekwart van 
Nederland had die voorziening nog niet. 
Men sprak er dan ook schande van dat die 
boeven zo luxe gedetineerd waren. Dat 
had echter alles met de filosofie binnen 
justitie te maken. Door alle Icwade invloe
den van buiten te elimineren en goede in-
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vloeden daarvoor in de plaats te brengen, 
zou het goede in de mens vanzelf weer bo
ven komen. Goed betekende toen letterlijk 
goede voorzieningen, die de gezondheid 
verbeterden.
De gevangenen werden volstrekt anoniem 
binnen gebracht. Ze kregen een nummer 
zodat zelfs de bewakers hun naam niet 
wisten. Door die anonimiteit zou de ge
vangene de kans krijgen om weer bij nul 
te beginnen. Wat de gevolgen van al dit 
goede voor Antje waren is niet bekend. Zij 
verdween na vrijlating spoorloos en is tot 
nu toe niet teruggevonden in de bevol
kingsregisters van Amsterdam, Utrecht 
en Vreeland. In het bevolldngsregister van 
Amsterdam wonen haar ouders in 1862 
enkele maanden op de Anjeliersgrachf®. 
Alleen de jongste vier kinderen wonen 
dan nog thuis. Ook is niet bekend of en 
door wie de boete werd betaald bij de vrij
lating van Antje op 7 december 1859 “we
gens expiratie (= afloop) van straftijd”.

Verdere gemakken
De familie Daubanton deed de volgende 
jaren wel van zich spreken, vooral in 
boenen. Op 9 mei 1862 kocht Daubanton 
het pand in de Grutterstraat, toen 
Gruttersteeg. Of eigenlijk liet hij het ko
pen. De volgende dag, een zaterdag, meld
de koper Jacobus Willem Sanders, tim
merman, wonende aan de Westerstraat in 
Amsterdam, zich bij notaris Ernst van 
Beusekom met de mededeling dat hij de 
dag ervoor, tijdens de veiling in het 
Raadhuis van Kronenburg, het pand had 
gekocht in opdracht van F.Daubanton. 
Deze was ook meegekomen en de notaris 
maakte een acte op.
Het pand wordt omschreven als: ‘een 
Heerenhuis met tuin, gequoteerd B22 bevatten
de zes zoo beneden als bovenkamers, benevens 
provisie-, mangel- en dienstbodenkamer, zolder, 
keuken, kelder, welpomp, regenbak en verdere ge
makken.’Het stond op erfpachtgrond, belen
dend ten oosten het eigendom van Klaas 
lüeijn en ten westen dat van Paulus Fluijt. 
De koopsom was 2301 gulden.
De luidruchtige godsdienstoefening met 
open ramen in oktober van dat j aar, waar 
heel boenen van mee kon genieten, noop
te de burgemeester van boenen advies te



vragen aan de Officier van Justitie te 
Utrecht. Deze antwoordt al drie dagen la
ter dat het hem voorkomt, dat art. 7 der 
wet op de Kerkgenootschappen is ge
schonden. Maar dat hij het wenselijk acht 
in deze met de meest mogelijke zachtheid 
te werk te gaan, “uit hoofde het hier om ma
terie van teederen aard geldt.” Hij adviseert 
de heer Daubanton er op te wijzen, dat hij 
“in strijd met de wet en buiten het vereischte 
verlof heeft gehandeld”. Mocht dit niet hel
pen dan zou bij overtreding procesverbaal 
volgen, “ten einde de zaak alsdan haren gewo
ne loop hebbe.” Wat zou betekenen dat het 
gebouw door de burgemeester gesloten 
zou worden. Het is niet bekend hoe het af
liep, maar wel zorgde kort daarop de be
waarschool, die Daubanton ook in het 
pand was begonnen, voor de nodige on
rust in boenen. Er woedde zelfs een school
strijd in het klein. Dit leidde tot oprich
ting van een schooltje, dat voorloper was 
van de openbare kleuterschool. 
Daubanton volgde in 1871 definitief zijn 
roeping en vertrok naar Zwitserland. Hij 
besloot zijn zaken te liquideren en te 
Lausanne te gaan studeren voor predi
kant. Met zij n hele gezin trok hij daarheen 
en ook zijn zoon F. E. Daubanton’’ studeerde 
daar. In 1876 werd hij door de Waalsche” 
commissie toegelaten tot de evangeliebe
diening in de Ned. Herv. Kerk. Bij de Idei- 
ne Waalsche gemeente te Groningen be
roepen, aanvaardde hij 3 juni 1877 daar de 
dienst. “Gedurende 16 jaar heeft hij veel ge
daan aan christelijk-socialen arbeid. Hij was 
een geboren evangelist, een man niet van bespie
gelingen, maar van de practijk. 
Drankbestrijding, traktaatverspreiding, leni
ging van armoede hadden zijn gansche hart. 
Zijn lokaal in de Baresteeg was hem niet genoeg. 
In 1887 stichtte hij in de Groote Bergstraat 
‘Bethel’, een ruim lokaal met woning, dat hem 
ruim f 8000 kostte, en stelde hij een tweeden 
evangelist aan. Over zijn arbeid schreef hij in het 
tijdschrift Bouwsteenen, 1886-87.””

Moraal
Zoveel goede werken voor anderen, maar 
waar bleef hun dienstmeisje? Zouden de 
Daubantons zich toch over Antje hebben 
ontfermd? Dit lijkt onwaarschijnlijk gelet 
op de bewoordingen waarin mevrouw

zich over haar onfortuinlijke dienst
maagd uitte, maar de 19e eeuwse moraal 
was totaal anders dan tegenwoordig. Mej. 
Daubanton kon niet openlijk partij trek
ken voor het losbandige dienstmeisje in 
haar huis, omdat zij daar zelf op aangeke
ken zou worden. Wellicht was ze daarom 
in onze ogen extra fel. Toch maakten de 
aanhangers van het Réveil zich wel druk 
voor andere ‘gevallen vrouwen’. 
Misschien oordelen we te snel. Wie weet 
hebben ze Antje toch ergens onder dak ge
bracht en de vorderingen van de recht
bank betaald.

Mieke Kennis
Willem Mooij

NOTEN
1. Ook was er een Dorcas-vereniging aan verbonden, die 

armen voorzag van kleding. De in 1862 aangesteide 
evangelist was J. H. Ugtvoet (1828-1906). Zie ook: S. 
Griffioen e.a. 't Fundament. Honderd jaar christelijke 
school te Loenen aan de Vecht 1895-1 mei -1995. 
Loenen aan de Vecht / Driebergen 1995 pag 7-8. In het 
pand Grutterstraat 5-7 was vroeger o.a. 
Woninginrichting Mooij gevestigd.

2. Correspondentie gemeente Loenen, RHC Vecht en 
Venen.

3. Voigens haar eigen opgave. Er zijn van Antje verschii- 
iende geboortedata en speiiing van de achternaam ge
vonden, zie ook noot 11.

4. Huis nr. 00 597, het huidige Westerstraat 107, tussen 
de Violierenstraat en de Anjeliersdwarsstraat. De 
Anjeliersgracht was een gracht, die de Prinsengracht 
met de Lijnbaansgracht verbond en gedempt werd 
in1861. Sinds voorjaar 2012 staan in het Openlucht
museum Arnhem enkele panden uit de Westerstraat, 
aan weerszijden van de Pottenbakkersgang, Wester
straat 216.

5. Het huidige verpleeghuis aan de Roetersstraat werd in 
1782 gebouwd als werkhuis. Hier werden opgepakte 
bedelaars en hoeren opgesloten. Werklozen konden in 
ruil voor zware arbeid kost en inwoning krijgen.

6. Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het 
Nederlands Protestantisme, deel 1 (Kampen 1978), 
258-259.

7. Genoemd naar de Engelse koningin Victoria, die na de 
dood van haar geliefde echtgenoot Albert het hele land 
deoennia lang in rouw dompelde.

8. Er was nog geen huisnummering per straat, maar alle 
huizen van het dorp waren genummerd van 1 tot 116. 
Men begon langs de Vecht vanaf de gemeentegrens 
met Loenen. Het logement, nu De Nederlanden, was 
nr. 9.

9. De huizen Duinkerken 5, 7 en 9 staan op de lijst van 
Rijksmonumenten. Het zijn drie 18e eeuws panden, 
'onderdeel vormend van een waardevolle Vechtwand’.
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10. Anna Maria Cornelia 1851, Francois Elbertus 1853, 
Bertha Dorothea 1855, Jean David 1856, Cornelia 
Wilhelmina 1858. In 1860 en 1866 kregen ze nog twee 
kinderen.

11. Volgens het Utrechtse gevangenisregister geb. 20 juli 
1839 te Amsterdam, vader Adrianus Janssen, moeder 
Wijmpje Speelman. Volgens het Amsterdamse bevol
kingsregister woonde de familie in 1854 in de 3e 
Goudsbloemdwarsstraat, in de Jordaan. Huisnummer 
QQ 285, het huidige nr. 8. Vader Adrianus Jansen 
Kuijper (1817, RK) was kistenmaker, zijn vrouw Wijntje 
Spelman (1811, Ned. Hen/.) zonder beroep. Er waren 
zeven kinderen, Johanna Wilhelmina 7 sept. 1836, 
Antje 21 juli 1837, Wijntje 1841, Adrianus 1844, Johan 
Ernst Hendrik 1846, Johannes Adrianus 1848, Maria 
Jacoba 1851. Molenaarsknecht Egbertus Kuijper, geb. 
1826, was inwonend.

12. Utrechts Archief, Archief van de directeur van de straf
gevangenis aan het Wolvenplein, 1856-1954.

13. Bron archief gemeente Vreeland 1811 -1964, nr 822.
14. Jonkheer mr. D.J.A.A.van Lawiokvan Pabsttot Nijevelt 

(1828-1899) was burgemeester van Vreeland en se
cretaris van Nigtevecht (1857tot 1868), liberaal lid van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht en 15 jaar burge
meester van Arnhem. Gehuwd met Maria Jacoba 
Simonetta Rijnbende. Hij legde in 1862 eerste steen 
van het gemeentehuis in de Raadhuislaan. Van 1868- 
1871 was hij burgemeester van Maarssen en 
Maarsseveen en huurder van het verdwenen buiten Ter 
Meer in Maarssen. In Vreeland woonde het gezin in huis 
nr 68K. Hun buurman was de brugwachter, dus de 
burgemeester woonde waarschijnlijk Voorstraat 14.

15. A.G. de Bruijn (1813 Mijdrecht - 1886 Vreeland) ge
trouwd met Wijntje van Paddenburg (1815-1882), één 
zoon, Daniel, 1839, Drie andere kinderen zijn in 1842, 
1844 en 1846 in de eerste maanden overleden. Het ge
zin woonde in huis 99K.

16. = Karmelietenwater, een aftreksel van kruiden op alco
hol, waarvan citroenmelisse het hoofdingrediënt was. 
Werd toegepast bij ‘geestelijk zwakke' vrouwen ter be
strijding van humeurigheid. Karmelietenwater wordt 
nog steeds in Frankrijk gemaakt. Op een klontje suiker 
verlicht het hoofdpijn, buikkrampen en een moeizame 
spijsvertering.

17. Jan Koper, 1813-1891 geb. te Vreeland, zoon van 
Gerrit Koper en Geertruij Spaan. Geh. 1838 met 
Marretje Dorland, tweede huw. Alida de Wit.

18. Kortenhoef 1810- Vreeland 1883.
19. Deze gebruiken komen in culturen in de hele wereld 

voor. Tot de jaren 60 van de 20ste eeuw bestond er ook 
in Nederland een groot taboe rond de menstruatie. 
Deze moest geheim gehouden worden.

20. Obstetrie: deel van de geneeskunst dat zich bezig
houdt met de begeleiding van zwangerschap, baring 
en kraambed.

21. Zwager van de Loenense fabrikant Christiaan Diederik 
Tijssen van Beek en Hoff. Meer over dokter Van der 
Meer Mohr in Vechtkroniek 37, pag 20.

22. Frans woord voor bijzonder soort handstempel, lak- 
stempel met afdruk van een wapen.

23. Utrechts Archief toegang 382, 20-32 rolregister straf
zaken 1852-1861, nr 21. Het vonnis beslaat meer dan 
10 pagina’s.

24. De Nederlandse duim had niet overal dezelfde grootte, 
zo kon men waarden aantreffen van 2,575 of 2,6162 
cm. De duim leeft nog voort in woorden als duimstok 
en duimbreed.

25. Een civiele gijzeling of het ten uitvoer leggen van lijfs
dwang is het zwaarste dwangmiddel dat het civiel recht 
kent. Hierbij wordt een natuurlijke persoon die haar ver
plichtingen niet nakomt, maar die deze verplichtingen 
redelijkerwijze wel kan nakomen, opgesloten voor een 
bepaalde termijn of totdat aan de verplichting is vol
daan.

26. Art 290,291,292, en toelichting anno 1895. Informatie 
van Oostwaard Advocaten, oorspronkelijk gevestigd 
aan de Voorstraat in Vreeland, nu in Hilversum.

27. Door het rijk was het bolwerk Wolvenburg van de ge
meente aangekocht voor de som van 14.000 gulden, 
De cellulaire gevangenis bevatte 116 cellen en werd op 
1 juli 1856 in dienst gesteld. In 2000 werd het gevan
geniscomplex een rijksmonument en vond een grote 
renovatie plaats. Tegenwoordig kunnen er 124 mensen 
gedetineerd worden.

28. Huis 00 601, het huidige Westerstraat nr 101, slechts 
twee huisnummers verwijderd van de familie 
Daubanton. Hier is de achternaam gespeld Kuiper en 
de naam van de moeder Wijmpje Spelman.

29. Bij het kadaster van de gemeente boenen toen bekend 
als sectie A nr 476, een roede en 63 ellen groot.

30. Zie hien/oor Vechtkroniek 26, mei 2007.
31. F.E. Daubanton geboren 5 februari 1853 te 

Amsterdam, overleden 6 december 1920 te Utrecht. 
Van 1903-1920 hoogleraar bijbelse en praktische theo
logie en zendingswetenschap aan de Universiteit van 
Utrecht.

32. De Waalse gemeenten zijn onderdeel van de 
Nederlandse Hervormde Kerk in de Nederlanden en de 
voormalige koloniën, waan/an de leden oorspronkelijk 
uit de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk stammen en 
waarbinnen de voertaal Frans is. (Frans: Église 
Wallonne). Leden van deze gemeenten worden Waals 
Hervormd (Frans: Réformé wallon; voor 1815 ook 
'Waals Gereformeerd’) genoemd en werden lange tijd 
onderscheiden van de Nederduits Hervormden, die 
Nederduits of Nederlands als voertaal gebruiken. 
Tegenwoordig vormen 13 kerkgemeenten in het land 
de Waalse classis van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Regelmatig worden nog diensten in het 
frans gehouden.

33. Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het 
Nederlands Protestantisme, deel 2 (Kampen 1983), 
156-158
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Theodorus van Rooijen
GEMEENTEVELDWACHTER VAN LOENEN IN DE PERIODE VAN 1864-1916

Tot de komst van Napoleon was politie
zorg, zowel in steden als op het platteland, 
minimaal. Op het platteland was er geen 
schutterij, zoals in de steden, en stond de 
schout er alleen voor. Door de Fransen 
werd de gendarmerie geïntroduceerd, 
maar deze was er in hoofdzaak om te wa
ken voor het behoud van de macht van 
Napoleon. Na het vertrek van de Franse 
overheersers Icwam de politiezorg weer bij 
de gemeente te liggen. Nederland kende in 
de 19e eeuw gemeenteveldwachters en 
rijksveldwachters. De gemeenteveldwach
ter had alleen bevoegdheden binnen de ei
gen gemeente, maar was vaak tevens onbe
zoldigd rijksveldwachter om in voorko
mende gevallen ook buiten de gemeente
grens te kunnen optreden.
De gemeenteveldwachter was in die tijd 
nauwelijks een professionele politieman 
en werd slecht betaald. Rond 1900 lag het 
gemiddelde salaris op 250 gulden per jaar. 
Het uniform werd veelal betaald door de 
gemeente. Een veldwachter moest vooral 
kunnen optreden bij ordeverstoringen en 
dus een zekere mate van fysiek en mentaal 
overwicht bezitten.
In 1851 werd in de Gemeentewet de eerste 
aanzet gegeven voor een enigszins gelijk
vormig georganiseerde politiezorg. In de 
wet werd bepaald dat er voortaan geld be
schikbaar moest worden gesteld voor de 
politie, en wel “in overeenstemming met het 
aantal inwoners”. Een gemeenteveldwach
ter werd, op voordracht van de burgemees
ter, benoemd door de Commissaris van de 
Koningin. Sinds de invoering van de ge
meentewet had de provincie dus ook een 
zekere bemoeienis met de politietaak van 
de gemeenten.

Brief van de provincie
Gedeputeerde Staten van de provincie 
Utrecht sturen op 10 april 1858 een brief 
aan het college van Burgemeester en

Wethouders van boenen, waarin zij aan
dacht vragen voor het belang van een goe
de politie. Zij wijzen erop dat het gemeen
tebestuur voor een goede uitvoering van 
de politietaken een persoon moet kiezen 
die “in zijn lichamelijke en zedelijke hoedanig
heden de vereischten bezit om de hem opgedra
gen bediening met trouw en ijver te bedienen”. 
Bovendien moet, aldus het dagelijks be
stuur van de provincie, de voor te dragen 
veldwachter “in een zodanige van de eerste le- 
vensbehoejïen onafhankelijke stelling geplaatst 
worden, dat de maatschappij daar in eener 
waarborg vindt dat hij niet door gebrek verleid 
kan worden om aan zijn pligt tekort te doen”. 
Met andere woorden, hij moet een fatsoen
lijk traktement krijgen en dat zou neerko
men op 300 gulden per jaar met vrije bo
venkleding. Gezien “de min gunstige toe
stand der gemeentelijke geldmiddelen” kun
nen gedeputeerden zich vooreerst vinden 
in een bedrag van minimaal 200 gulden. 
Wel vragen ze alles in het werk te stellen 
om dit bedrag ook op te nemen in de ge
meentebegroting, want volgens het pro
vinciebestuur zijn alle inwoners van de ge
meente gebaat bij het hebben van een goe
de gemeenteveldwachter.

Benoeming van Van Rooijen
In de raadsnotulen van de gemeente 
boenen van 29 juni 1864 lezen we, dat 
Theodorus van Rooijen, die voordien als 
wachtmeester van de bimburgse jagers te 
paard en als Koninklijk Marechaussee te 
paard bij de divisie van Noord-Brabant en 
Zeeland werlczaam was, door de Commis
saris der Koningin is benoemd tot gemeen
teveldwachter als opvolger van veldwach
ter Jan van der Sijs. Hij is op dat moment 
29 jaar oud. Een kleine maand later besluit 
de raad met algemene stemmen om de 
jaarwedde te verhogen met 50 gulden. 
Hoeveel de jaarwedde toen bedroeg wordt 
niet vermeld, maar dat zal wel het door de
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Gemeenteveldwachter 
Van Rooijen in de 

Dorpsstraat 
ca. 1880-1900. 
(Colt: RHCVV)

provincie voorgestelde bedrag van 200 gul
den zijn geweest. In september 1874 wordt 
door de raad besloten om zijn jaarwedde 
wederom te verhogen en vast te stellen op 
300 gulden per jaar. Daarmee komt het 
jaarsalaris op een redelijk niveau, passend 
bij de status van zijn ambt.

Theodorus van Rooijen (geboren in 
Utrecht op 18 augustus 1834, overleden te 
boenen op 25 september 1924) is geduren
de meer dan 50 jaar veldwachter geweest 
in boenen. Hij komt op 15 juli 1864 naar 
boenen en is gehuwd met Sara Maria 
Andriessen. Samen Icrijgen ze een dochter 
en drie zoons. Maria Theresia Alida wordt 
op 2 januari 1865 geboren, in 1870 volgt 
een tweeling: Cornelis Michiel en Albertus 
Hendricus. baatstgenoemde overlijdt al in 
februari 1871. Zoon Johan Wilhelm wordt 
geboren in april 1881. Het gezin Van 
Rooijen heeft in de Dorpsstraat gewoond, 
in het huis dat thans Dorpsstraat 92 is. De 
laatste jaren van zijn leven woont het ge
zin in de dienstwoning achter het gemeen
tehuis.
In augustus 1866 wordt Van Rooijen tevens 
benoemd tot onbezoldigd rijksveldwach

ter te boenen. In mei 1916 krijgt hij eervol 
ontslag uit zijn functies. Op dat moment is 
hij dus 81 jaar oud.
In de loop van zijn diensttijd ontvangt hij 
vele malen een gratificatie in verband met 
bijzondere verdiensten. Zo wordt hem bij
voorbeeld In juli 1865 een gratificatie toe
gekend in verband met de aanhouding 
van “de tapper Dirk Oostveen”, die een visita
tie (onderzoek aan huis) in belastingzaken 
heeft geweigerd. Het komt Oostveen te 
staan op een boete van 25 gulden. Ook 
toen wilde men kennelijk al zo min moge
lijk belasting betalen! Van Rooijen wordt 
voor de aanhouding beloond met een be
drag van 10 gulden.

Zelf neemt Van Rooijen ook meer dan eens 
het initiatief om een extra beloning te vra
gen. De raadsnotulen van 4 september 
1866 vermelden, dat de veldwachter een 
verzoek heeft gedaan tot “bekoming eener 
gratificatie uit hoofde zijner veelvuldige bemoe- 
jingen ter zake der runderpest”. Met algeme
ne stemmen wordt besloten om Van 
Rooijen een extraatje te geven van 5 gul
den. Enkele maanden later, februari 1867, 
Icrijgt hij opnieuw een gratificatie in ver-
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band met de runderpest; deze keer gaat 
het om 10 gulden. In die tijd wordt ook ge
discussieerd over het verstrekken van een 
kledingtoelage aan de veldwachter. 
Sommige raadsleden hebben hiertegen be
zwaren. De veldwachter zou “daaruit wel- 
ligt aanleiding nemen om minder net voor den 
dag te komen”, met andere woorden dat hij 
de toelage niet zou gebruiken voor het aan
schaffen van dienstkleding. Zij vinden het 
dan ook wenselijker om “met zijne uitrus
ting op den bestaande voet voort te gaan". 
Besloten wordt om de dienstkleding van 
Van Rooijen ook in de toekomst ten laste 
van de gemeente te laten komen.

Bijbanen
In zijn lange leven heeft Van Rooijen naast 
het werk van veldwachter allerlei bijba
nen. Zo wordt hij injuli 1864 ookbenoemd 
tot ambtenaar der plaatselijke belastin
gen. Zijn belangrijkste nevenactiviteit is 
wel die van gemeentebode van koenen. In 
de zomer van 1868 verzoekt Theodorus 
van Rooijen aan de raad om een “tegemoet
koming ter zake van door hem gepresteerde 
meerdere diensten uit hoofde der ongesteldheid 
van den Gemeentebode”. Na enige “délibera- 
tiën omtrent de meerdere of mindere aanspra
ken van verzoeken op een gratificatie" wordt 
besloten de veldwachter een bedrag van 5 
gulden toe te kennen. De zieke gemeente
bode komt niet terug op zijn post en in

Rekening voor het 
gemeentebestuur 
wegens geteverde 
kleding aan de 
gemeenteveldwachter.

april 1869 besluit de gemeenteraad van 
koenen om Van Rooijen te benoemen tot 
bode der gemeente en de betrelddng gelijk
tijdig te laten beldeden met die van veld
wachter. In de voorafgaande discussie wor
den door de heren Kruseman en Van 
Beusekom wel bezwaren geopperd tegen 
de benoeming, omdat zij nadeel verwach
ten voor diens dienst als veldwachter, die 
“nu reeds door hen niet best wordt geacht.” Zij 
dringen er bij de burgemeester op aan om 
de veldwachter aan te sporen tot “getrouwe 
plichtsbetrachting”. Desalniettemin wordt 
Van Rooijen met algemene stemmen be
noemd tot bode. Hoeveel verdiende hij er
mee? Zijn salaris in 1869 is niet bekend. 
Wel is bekend dat de raad in april 1902 be
sluit zijn jaarwedde als bode te verhogen 
tot 100 gulden. Ook deze functie zal hij tot 
op hoge leeftijd bekleden. In november 
1921, als Van Rooijen 87 jaar oud is(!), is hij 
nog steeds gemeentebode van koenen. Dit 
blijkt uit een brief aan de raad, waarin hij 
verzoelct om “zijn positie een beetje nog wat te 
verbeteren”, dat wil zeggen zijn salaris te 
verhogen.
In de loop van zijn werkzame leven heeft 
Van Rooijen meer bijbanen gehad. Zo we
ten we dat hij ‘s zondags tijdens de och
tenddienst rond de hervormde kerk ook 
surveilleerde om de rust te bewaren. Bij de 
notaris fungeerde hij vele j aren als getuige 
bij het passeren van akten.
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Bredestraat, Loenen. In de 
aanbouw, met schoor

steenpijp, achter het 
gemeentehuis woonden 

Van Hooijen en zijn vrouw 
toen hij reeds op hoge 

leeftijd bode der 
gemeente was. 

(Coil. \N. Mooij)

Afwisselend werk
De werkzaamheden van de veldwachter 
zijn zeer gevarieerd. Een proces-verbaal 
van 1 juni 1871 geeft ons een inkijkje in 
wat er van hem verwacht wordt ten aan
zien van de bestrijding van de ‘pokzielcte’. 
Van Rooijen heeft op last van het gemeen
tebestuur uit de woning van Maarten IJ., 
arbeider te Nieuwersluis, verschillende 
goederen weggehaald en in de vuilniskar 
doen afvoeren naar de burgerlijke begraaf
plaats. In het proces-verbaal lezen we dat 
het gaat om de volgende spullen: “twee pe
luwen en twee kussens, allen gevuld met veren, 
een wollen deken, een katoenen dito, twee katoe
nen bedlakens, twee dito kussenslopen, en een 
paar blaauwsaayen bedgordijnen, een pet, een 
zwart beverschen jas, een pelouwbovenbroek, 
twee dito onderbroeken, twee blauwe keper bor
strokken, twee hemden, een paar witte kousen, 
een blaauw gestreept boeseroen, een katoenen 
zakdoek, een zwarte halsdoek, een een paar lage 
schoenen”. Dat was dus alle Ideding en bed- 
degoed van een arbeider anno 1871! Van al 
deze spullen was de onteigening bevolen 
bij besluit van Burgemeester en Wethou
ders. Van Rooijen moet vervolgens op de be

graafplaats al deze spullen verbranden, dit 
“onder toevoeging eener genoegzame hoeveel
heid petroleum”. De overgebleven as wordt 
vervolgens begraven. Tenslot-te is onder 
toezicht van Van Rooij en de woning van de 
overledene gedesinfecteerd door ‘Gruyton- 
sche chloorberooking’.
Bij de aanpak van de gevreesde ziekte ging 
men grondig te werk. Dat blijkt onder an
dere ook uit een rekening uit 1873 voor “16 
kan petroleum d 22 cents de kan gebruikt tot het 
verbranden van het beddegoed van een aan pok- 
ziekte overleden persoon”.

In 1875 loopt Van Rooijen een gratificatie 
mis ter zake van “adsistentie ter gelegenheid 
der viering van het Kroningsfeest”, het 25-jarig 
jubileum van Koning Willem III dat in 
1874 is gevierd. In de raadsvergadering van 
maart 1875 deelt de voorzitter mee, dat 
aan verschillende rijks- en gemeenteveld
wachters van naburige gemeenten gratifi
caties zijn toegekend voor de extra werk
zaamheden ter gelegenheid van de viering 
van dit j ubileum. De voorzitter van de raad 
brengt het voorstel in stemming om ook 
aan Van Rooijen een bedrag toe te kennen.
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Het raadslid Drabbe vindt een gratificatie 
minder gepast, omdat “politiezorg juist is 
wat zijne betrekking mede brengt”. Het voor
stel wordt vervolgens met algemene stem
men verworpen. Kennelijk zijn de andere 
raadsleden het met hem eens.

25 jaar veldwachter
Burgemeester en Wethouders bespreken 
in april 1889 het aanstaande jubileum van 
veldwachter Van Rooijen. Op 30 juni zal 
het namelijk 25 jaar geleden zijn, dat hij 
werd aangesteld. Besloten wordt aan de 
raad een voorstel te doen om aan de veld
wachter een geschenk van ongeveer 50 
gulden aan te bieden, als blijk van waarde 
ring “der goede diensten door hem bewezen”. 
De raad besluit hiertoe over te gaan, maar 
bepaalt het maximumbedrag op 45 gul
den. Er wordt een inktlcoker aangeschaft, 
waarop men het opschrift ‘de gemeente 
boenen aan T. van Rooijen 1864-1889’ laat 
aanbrengen.

Te druk met andere zaken
We zagen dat Theodorus van Rooijen naast 
veldwachter ook gemeentebode was. Dat 
hij daarnaast nog allerlei andere bezighe
den had, blijkt uit een discussie in de 
raadsvergadering van 31 oktober 1892. Het 
raadslid Lantinga spreekt zijn ontevreden
heid uit over de uitoefening van de politie
dienst in het dorp door de veldwachter: 
“Zelden is deze in het dorp om toezicht te hou
den. Het dorp wordt overstelpt door bedelaars, 
er wordt harder gereden dan is toegestaan bij 
de politieverordening, in één woord, er wordt 
nergens op gelet. En wanneer men vraagt waar 
of de veldwachter is, krijgt men ten antwoord, 
dat deze op verkoophuizen aan het nommeren 
is (het nummeren van te verkopen stukken van 
een inboedel, wdk), iets geheel buiten zijn betrek
king”. Spreker verzoekt aan de notaris te 
vragen om de veldwachter niet meer in te 
schakelen voor dergelijke werkzaamhe
den. De burgemeester zegt toe dat hij de 
veldwachter zal aanspreken en hem “ern
stig onder het oog [zalj brengen dat betere waar
neming zijner betrekking verlangd wordt". 
Dergelijke Idachten over de aanwezig- 
heid/afWezigheid van de politie in het 
dorp herkennen we direct en zijn kenne
lijk van alle tijden.

Woning gemeentebode
In juni 1904 wordt een gymnastieldokaal 
gebouwd in de Bredestraat, met de ingang 
aan het schoolplein van de openbare 
school. Voor de prijs van 5.470 gulden 
wordt het lokaal gebouwd door de aanne 
mer WH. Westerhout uit Utrecht. De raad 
besluit om het huisje naast het nieuwe 
gymlokaal, dat in gebruik is bij gemeente
bode Van Rooijen, af te breken en een 
nieuw gebouwtje voor de bode te laten 
neerzetten. De gemeenteopzichter heeft 
een tekening gemaakt en begroting opge
steld. De bouw van de woning voor de ge
meentebode wordt eveneens aan Wester
hout gegund voor de geraamde kosten van 
524 gulden en 63 cent.

40 jaar veldwachter
Eveneens in 1904 viert Van Rooijen, dat het 
40 jaar geleden is dat hij in dienst trad als 
gemeenteveldwachter van boenen. Met al
gemene stemmen besluit de raad om hem 
een mahoniehouten ‘voltaire’ (fauteuil) ca
deau te doen met daarop een zilveren plaat
je met inscriptie. Enkele weken later wordt 
hem ter vergadering deze fauteuil “in harte- 
lijke bewoordingen” aangeboden. Er wordt 
bij aangetekend dat het geschenk door Van 
Rooijen dankbaar wordt aanvaard.

Rekening voor het cadeau 
van de gemeente (een ma
honiehouten fauteuii) ter 
gelegenheid van het veer
tigjarig jubileum van Van 
Rooijen. De fauteuil was 
gemaakt door meubelma
ker I.J. van Elk, toen wo
nende in het huidige pand 
Dorpsstraat 72, waar thans 
slagerij Bram van den Berg 
is gevestigd.
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Koninklijke onderscheiding(en)
Aan Van Rooijen wordt in augustus 1903 
een koninklijke onderscheiding toege
kend: de eremedaille in zilver in de orde 
van Oranje-Nassau. In 1909 verzoeken bur
gemeester EA.HA van de Velde, in dienst 
vanaf begin 1909, en oud-burgemeester 
W.J. Doude van Troostwijk (mei 1886 totja- 
nuari 1909) in een gezamenlijke brief aan 
de Minister van Binnenlandse Zaken een 
hogere onderscheiding toe te kennen. Zij 
vragen om Th. Van Rooijen vanwege zijn 
verdiensten te benoemen tot broeder in de 
orde van de Nederlandse Leeuw. Ze noe
men daarbij de volgende argumenten: in 
juni zal het 50 jaar geleden zijn dat Van 
Rooijen werd aangesteld als Koninklijke 
Marechaussee te paard bij de divisie van 
Noord-Brabant en Zeeland; op 25 juni 1864 
werd hij aangesteld als gemeenteveld
wachter van Loenen en in augustus 1866 
volgde de benoeming tot onbezoldigd 
rijksveldwachter. De beide burgemeesters 
laten weten dat Van Rooijen gedurende die 
vij ftig j aren “zich steeds ijverig en getrouw van 
zijn plicht heejt gekweten en zich al die jaren 
heeji doen kennen als een zeer oppassend per
soon, op wiens gedrag nimmer iets te zeggen is 
geweest” (brief d.d. 28 mei 1909). Het mag al
lemaal niet baten, want enkele maanden 
later antwoordt de toenmalige commissa
ris der koningin in de provincie Utrecht, 
F.D. Schimmelpenninck, dat er “thans geen 
plaats is om Van Rooijen als broeder in de orde 
van de Nederlandse Leeuw te benoemen”. Dit 
“tot leedwezen van zijne Excellentie", de minis
ter.

Burgemeester Van de Velde doet in novem
ber 1912 opnieuw een poging om de hoge
re onderscheiding voor Van Rooijen te be 
machtigen. Op 23 december zal het 60 jaar 
geleden zijn, dat Van Rooijen in overheids
dienst trad en een lange staat van dienst 
heeft, onder meer 48 jaar als gemeente 
veldwachter en 46 jaar als rijksveldwach
ter. Op dit moment is Van Rooijen 78 jaar 
oud. De burgemeester schrijft zijn brief 
aan de minister na een schrijven van Van 
Rooijen, waarin hij verzoelct hem voor te 
dragen voor de gewenste onderscheiding. 
Het verzoek van de burgemeester is even
wel niet gehonoreerd, want in 1920 doet

hij weer een poging. Inmiddels is Van 
Rooijen dan geen gemeenteveldwachter 
meer. Op 1 mei 1916 is hij in verband met 
zijn leeftijd eervol ontslagen. Hij is dan 
nog wel steeds in functie als gemeentebo- 
de.

Afscheid als veldwachter
De raad van Loenen discussieert in juni 
1914 over het functioneren van Van 
Rooijen als veldwachter. Dit naar aanlei
ding van het 5 0-j arig j ubileum van de veld
wachter. Er wordt geopperd om aan hem 
als cadeau een welverdiende rust te gun
nen, met andere woorden hem met pen
sioen te laten gaan. De burgemeester 
brengt in dat Van Rooijen zich nog steeds 
jong voelt en dit niet wenst. (Van Rooijen is 
op dit moment bijna 80 jaar oud!) “Op het 
laatst gehouden muziekconcours was hij van ‘s 
morgens tien uur tot ‘s nachts 12 uurinjimctie!” 
Raadslid Fluit merkt op, dat dit pleit voor 
zijn uithoudingsvermogen, doch “als poli
tieman kan hij niet veel meer presteren”. 
Tevens is hij van mening dat de politie “niet 
in het gemeentehuis behoort te zijn, maar op 
straat, daar is haar taak”. Het gevolg van de 
huidige situatie is, dat de gemeente te 
Nieuwersluis een tweede veldwachter 
heeft aangesteld. De voorzitter zegt toe 
omtrent het ontslag van Van Rooij en in na
der overleg te zullen treden met de 
Commissaris der Koningin. Besloten 
wordt Van Rooijen t.g.v. zijn jubileum een 
gouden horloge ten geschenke te geven. 
Van Rooijen blijft nog in dienst tot 1 mei 
1916. Dan verleent de Commissaris van de 
Koningin hem eervol ontslag als gemeen
teveldwachter.

Gemeentebode op hoge leeftijd
Als gemeentebode en aanplakker werkt 
Van Rooijen ondertussen gewoon door, 
ook al is hij inmiddels in de tachtig. Hij 
ontvangt daarvoor een vergoeding van 100 
gulden per jaar. In een brief d.d. 17 oktober 
1916 doet Theodoras van Rooijen een ver
zoek voor de vele toenemende werlczaam- 
heden die hij als zodanig verricht, om een 
verhoging van de geldelij ke vergoeding die 
hij Icrijgt. Met name spreekt hij over het 
“aanplakken der gedrukte stukken in Loenen en 
Nieuwersluis en elders” en dat “er dagen voor
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kwamen dat ik 12 stuks bületten kreeg voor 
Loenen en Nieuwersluis".
De raad besluit om hem 1 gulden per week 
erbij te geven als toeslag met ingang van ja
nuari 1917.
In 1918 wordt in de raad al weer een schrij
ven van dezelfde aard van Van Rooijen be
sproken. Van Rooijen wijst erop dat “op 5 
april 1918 het 99 jaar zal zijn dat het trakte
ment als gemeentebode nimmer is verhoogd" 
en dit “terwijl doch in al dienjaren alle ambte
naren hun salaris is verhoogd". Na enige dis
cussie wordt er besloten het salaris van de 
gemeentebode met 100 gulden te verho
gen en zo te brengen op 200 gulden per 
jaar m.i.v. januari 1918, dus met terugwer
kende kracht.

De werlczaamheden die Van Rooijen ver
richt als gemeentebode blijven maar groei
en. In een brief van 19 april 1919 wijst hij 
erop, dat het thans 50 jaar geleden is, dat 
hij door de gemeenteraad werd benoemd 
tot bode. In de begintijd waren er nog 
maar zeer weinig gedrukte stuMcen om 
aan te plaldcen en deed hij dit kosteloos. 
Echter: “Nu sedert jaren heejt het aanplakken 
van gedrukte stukken zoo een groten omvang 
genomen, dat er veel meer werkzaamheden aan 
verbonden zijn.”

Dit door de vele wetten betreffende de 
Militie, verkiezingen en Distributie. Het 
aanplaldcen van al die gedrukte stuldcen 
moet in Loenen en Nieuwersluis plaatsvin
den. Van Rooijen verzoekt beleefd om een 
beloning voor deze verrichte werkzaamhe
den. Het levert hem een gratificatie van 
100 gulden op, waarvoor hij een bedank
brief e schrijft.

Overlijden
Theodorus van Rooijen overlijdt op 25 sep
tember 1924 op 90-jarige leeftijd. In de 
overlijdensakte wordt vermeld, dat hij van 
beroep (nog steeds) gemeentebode is. Het 
gemeentebestuur krijgt een uitnodiging 
van de burgemeester om op maandag 29 
september “des voormiddags kwart voor elf sa
men te komen in het gemeentehuis" om de 
oud-gemeenteveldwachter en -gemeente
bode de laatste eer te bewijzen. Hij wordt 
in Loenen begraven op de algemene be
graafplaats. De weduwe Van Rooijen krijgt 
bericht dat zij per 1 december de dienstwo
ning van het gemeentehuis moet hebben 
verlaten. Zij gaat wonen in het pand wij k B 
nr 70 (thans Dorpsstraat 92), dat Van 
Rooijen in bezit had en voorheen werd ver
huurd aan R Meijer.

Gedenksteen op het graf 
van Theodorus van Rooijen 
op de algemene begraaf
plaats van Loenen 
(Foto: Aleid Smid)
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Theodorus van Rooijen en zijn vrouw Sara 
Maria Andriessen hadden, zoals gezegd, 
twee zoons en één dochter. Zoon Cornelis 
Michiel werd directeur van de 
Vleeskeuringsdienst te Boxtel en woonde al
daar. Zoon Johan Willem was gepromo
veerd en werd rector van het Gymnasium te 
Sneek. Dochter heette Maria Theresia Alida 
en woonde in Gorkum, zij overleed in 1921. 
In een notariële akte wordt de nalaten
schap van Van Rooijen opgesomd:
- een huis te Loenen (Moleneind B 70 sectie 
A 961), verhuurd voor Fl. 3,00 per week 
aan R Meijer;

- een huis te Loenen (wijk B 119), verhuurd 
aan G.J. Meijer voor 1 gulden en 50 cent 
per week;

- een huis op Oud-Over B107 verhuurd aan 
J. Advocaat voor 2 gulden en 50 cent per 
week;

- een huis op Oud-Over wijk B nummer 64 
verhuurd aan G. Loenen voor 2 gulden en 
50 cent per week;

- 5 woningen te Axel (Zeeuws-Vlaanderen), 
in 1891 verkregen als enige erfgenaam 
van Cornelis Daffelaar.

Verder zijn er schulden voor een bedrag 
van 500 gulden. De roerende goederen 
worden getaxeerd op 753 gulden en 75 
cent. Aan contanten is er 50 gulden. De 
spaarbankboekjes bedragen 2.045 gulden 
en uitbetaalde levensverzekeringpolissen 
250 gulden.

Wilma de Kruijter - Zandstra 
Willem Mooij
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Uit het archief

Burgemeester L. Schiethart van 
Nigtevecht schreef op 24 februari 1943 
een brief aan de kerkenraad van de her
vormde gemeente over vordering van 
kerkklokken door de Duitse bezetter.

De brief luidde als volgt:
Hedenmorgen ontving ik een mededeeling 
van den Commissaris der Provincie Utrecht, 
gedagteekend 17 Februari 1943, 4eAfdeeling 
B, nr. 991125, met betrekking tot het in mar- 
gine vermeld onderwerp (klokkenvordering). 
Tot mijn leedwezen moet ik U mededeelen, 
dat de in de kerktoren aanwezige luidklok 
wordt gevorderd en zal worden vervangen 
door een aan de gemeente toegewezen klok, 
afkomstig uit de gemeente Breukelen 
Nijenrode (Carillonklok).

Het tijdstip, waarop zulks zal geschieden, 
werd mij bij deze aanschrijving nog niet me
degedeeld. Aangezien de klokken aan de ge
meente worden toegewezen om daarmede 
zoo noodig de luchtbeschermingsbelangen 
der gemeente te dienen, zullen de kosten van 
omhanging en vervoer op de betreffende ge
meente worden verhaald.

Verder kan ik u mededeelen, dat de aanne
mersfirma Meulenberg te Venlo voor deze 
werkzaamheden is aangewezen.

L. Schiethart,
burgemeester van Nigtevecht
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IN GESPREK MET JAN DOLMAN

Handelaar in zand en grind

Jan Dolman werd geboren op Oud Over op 
25 december 1935, op de zeil-tjallc “Vrouw 
Klasina” (40 ton) '1 als vierde kind in het 
gezin Dolman, Het gezin telde vijf kinde
ren: drie jongens en twee meisjes. Omdat 
het schip tijdens Jans geboorte ligplaats 
had aan Oud Over, destijds gemeente Loos- 
drecht, moest aangifte worden gedaan op 
het gemeentehuis, op de grens van Oud
en Nieuw Loosdrecht, een behoorlijk eind 
weg. Omdat er destijds geen openbaar ver
voer was werd dit per fiets gedaan.
De ruimte op het zeilschip was zéér be
perkt voor het jonge gezin; twee kleine 
kooien om te slapen en een kleine woon
ruimte waar alles moest gebeuren, was
sen, koken, eten etc. Onder de vloer in het 
ruim was een tank met drinlcwater, 150 li
ter. Voor op het schip, in de punt, was nog 
een kleine lage ruimte waar in geval van 
nood twee mensen konden slapen.
De voorouders van jan waren verveners. 
Zij produceerden turf, een brandstof die 
in vroeger jaren gestookt werd naast hout. 
Dit vond plaats in veenpolders zoals de 
Loosdrechtse- Loenderveense en Anke- 
veense Plassen, jans ouders en grootou
ders van vaders kant zorgden voor afvoer 
per schip. De turf werd vooral verkocht in 
de grote steden zoals Amsterdam en 
Utrecht. Later is hieruit de zand- en grind- 
handel ontstaan.
Het schip was een zeilboot zonder motor, 
dus het voer door windkracht. Als er geen 
wind was werd het getrokken door een 
knecht of door de schippersvrouw met de 
oudere Idnderen, over het jaagpad.
Als er een spoedvrachtje was werd er wel 
eens een paard gehuurd.

Hoe het vervenen in zijn werk ging
De veenpolders in de omgeving werden 
drooggemaakt; het werden landerijen. Er 
zat ongeveer 50 centimeter grond op die 
men niet kon gebruiken; er zat weinig

druk op. Deze laag werd afgeschept. 
Daaronder zat, onder water, de te gebrui
ken veengrond. Vanaf “legalckers” werd 
het veen uitgebaggerd met een lange stok 
voorzien van een ij zeren ring met een net. 
Ze konden er niet altijd goed bij; dus werd 
het in een praam gebaggerd en daarna 
met een “hoosschop” op de akker gelegd. 
Het moest een aantal weken drogen; daar
na werd het gestampt: men had een soort

Jan Dolman bij de deur 
van zijn vrachtwagen, 
eindjaren 70.
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Verveners aan het werk

Idompen aan met planken van ongeveer 
50 centimeter lang eronder. Daar werd 
het veen mee platgelopen zodat het hard 
werd. Ook de vrouwen deden dit werk. 
Later ging men er met een soort hark over
heen, deze deelde de turf precies op in de 
goede maat. Als de turf goed droog was, 
werd het gestoken en opgestapeld en was 
het Maar voor de handel.

Zand en grind
Er waren perioden in het j aar dat er geen 
turf vervoerd hoefde te worden; dan wer
den er andere dingen verscheept. Ook 
werd door de komst van de steenkool de 
handel in turf steeds minder. De schip
pers gingen zich toeleggen op andere acti
viteiten, zoals het vervoer van zand en 
grind, voor de erven en paden van huizen, 
boerderijen en buitenplaatsen.
Er waren grote baggeraars in den lande en 
in Duitsland. Het materiaal werd met gro
te schepen van 200 ton gebracht naar di
verse opslagplaatsen om daar vandaan ge
distribueerd te worden. De schepen waren 
lang, breed en ondiep in verband met het 
overscheppen in de kruiwagens. Je had ge
luk als j e net arriveerde als het grote schip 
aanlcwam. Je kon dan rechtstreeks over
scheppen en de schipper hoefde ook niet 
eerst te lossen. Er was geen communicatie 
op afstand, je moest maar naar de lucht 
Idjken en gissen wanneer het grote schip 
zou aankomen.

In Vreeswijk waren verschillende Meine 
baggerbedrijven; zij haalden het zand uit 
deLekendeRijn.lnhetvoorjaarvoerende 
schuiten met grind door de Vecht en wer
den de boerenerven begrind. Als de af
stand van de Vecht naar het erf te groot 
was werden de kruiwagens gelost op een 
handkar en kon men het grind in één keer 
naar het erf vervoeren. Bij grote boerderij
en was vaak een loswal aan de Vecht. Bij de 
buitenplaatsen die wat verder van de 
Vecht af lagen werd een paard en wagen 
gehuurd om het grind te vervoeren.
Jans vader heeft destijds met de tjalk van
uit Amsterdam puin en huisvuil aange
voerd voor het ophogen van het landgoed 
Terra Nova dat op Oud Over werd aange
legd. In verband met de diepgang van het 
schip kon men niet verder komen dan de 
Loenderveense sluis op Oud Over. Daar 
werd het puin gedeeltelijk overgeladen op 
een Meiner schip en naar Terra Nova ge
transporteerd.
Jan vertelt nog iets over de aankoop van 
Terra Nova;
Het landgoed bestond uit vele legakkers 
die al geslachten lang aan verschillende 
eigenaren toebehoorden. Zo kon het ge
beuren dat mensen door de notaris bena
derd werden om over de prij s te onderhan
delen, terwij 1 ze niet eens wisten in het be 
zit van een stuk grond of water te zijn.
In mei 1936 werd de “Vrouw BQasina” ver
kocht aan een tin-baggerbedrijf in Indone
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sië en is er een motorschuit voor in de 
plaats gekomen. Het schip was niet veel 
groter, 50 ton, maar er zat een grote roef 
op en in de punt zat ook meer ruimte, er 
waren daar twee slaapkooien..
Na dit schip is er nog een andere schuit ge
komen. In de vijftiger jaren ging men met 
vrachtwagens rijden.

Sociale contacten
Het schip had geen vaste ligplaats; er werd 
wel altijd naar gestreefd om in het week
end vlak bij Loenen te liggen. Dit was om 
de sociale contacten te onderhouden; fa
miliebezoek en kerkgang.
Het schip lag haast nooit verder dan in 
een straal van 30 a 40 Idlometerbij Loenen 
vandaan, de kinderen gingen daar naar 
school.
De oudere broer van Jan is lang op het 
schip blijven wonen om vader te helpen. 
Veel later is hij bij de gemeente Loenen 
gaan werken. De twee zusters gingen uit 
werken in een betrelddng voor dag en 
nacht. Zo werd het wat ruimer op het 
schip en hadden de meisjes het Loenense 
gebeuren wat dichterbij.
Jan is nooit op de kleuterschool geweest. 
De afstand van het schip naar school was 
daar meestal veel te groot voor. Toen hij 
leerplichtig werd ging hij in Loenen naar 
de christelijke school. Soms moest hij wel

vijf of zes kilometer lopen op z’n klomp
jes, als het schip bijvoorbeeld in 
Nederhorst den Berg lag. Er waren wel 
meer kinderen op school die zo’n afstand 
liepen, maar die gingen altijd in groepjes. 
Jan liep altijd alleen omdat hij geen vaste 
woonplaats had. Op de Cronenburgerlaan 
woonden een oom en tante, de familie J. 
Mooij-Marinus, waar Jan soms ging loge 
ren als het schip te ver lag. Dit was echter 
een uitzondering.
Soms mocht Jan op de fiets van zijn vader 
naar school, met z’n korte beentje tussen 
de stangen door manoeuvrerend. Bij wijze 
van uitzondering mocht hij ook wel eens 
een paar dagen van school wegblijven, hij 
kreeg dan huiswerk mee. Jan deed het 
goed op de lagere school, zijn vader kreeg 
het advies om hem naar de mulo te stu
ren. Na rijp beraad werd besloten dit niet 
te doen, er was geen geld voor. Jan had vre
de met deze beslissing en ging op het 
schip van z’n vader werken, hij Icreeg één 
gulden zakgeld in de week. Door z’n veel
vuldige afwezigheid had Jan ook niet zo’n 
voeling met school. De Idnderen Dolman 
hoorden er niet echt bij, ze hadden geen 
vaste vriendenlcring omdat ze telkens er
gens anders met het schip lagen.
In die dagen boterde het niet tussen 
Loenen en Oud Over. Soms moest Jan, ko
mend van school uit Loenen voor een

De scheepswerf aan de 
Mijndensedijk, waarde 
“Vrouw Klasina" is 
gebouwd.
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boodschap naar z’n grootouders op Oud 
Over. Hij was dan bang dat de grote jon
gens, die hutten hadden in de hoge bo
men, hem als klein jongetje zouden bela
gen.
Toen jan zestienjaar was heeft hij z’n mid
denstandsdiploma gehaald en ook heeft 
hij een tweejarige opleiding gevolgd (twee 
avonden per week) voor een vakdiploma - 
waarvoor hij in één keer slaagde. Als je 
voor de mulo slaagde, gaf je een feestje; bij 
het behalen van zij n vakdiploma Icwam er 
slechts één jongen ‘s avonds een kopje kof
fie drinken. Zo heeft Jan in z’n loopbaan 
wel last gehad van een toch wel eenzame 
jeugd. Hij had moeite in onderhandelin

gen met grote aannemers, was nerveus en 
had weinig zelfvertrouwen. Dit zelfver
trouwen is pas later ontwikkeld.

Van schip naar huis
Jans moeder is omstreeks 1953 bij haarva
der op Oud Over gaan wonen. Ze tobde 
met haar gezondheid en grootvader was 
alleen en op hoge leeftijd. Wat later is het 
hele gezin toen in dat huis op no. 69 gaan 
wonen. Het schip met de grote, nu overbo
dige roef werd verkocht en er kwam een 
andere schuit, die qua inhoud hetzelfde 
was, 50 ton. Een groter schip kon niet om
dat men met bruggen en sluizen aan ma
ten gebonden was. Het schip mocht niet 
breder zijn dan vier meter en niet langer 
dan twintig meter.
Tot begin vij ftiger j aren ging het overheve
len van zand en grind handmatig, met 
kruiwagens. Vanaf die tijd is het machi
naal gegaan. Dit was een verbetering want 
het werk kostte niet meer zoveel Icracht. 
Het materiaal werd met een lijn moto
risch uit het ruim naar boven gehaald en 
gestort..
De bedrijven werkten veel samen, men 
hielp elkaar als het erg druk was. Soms 
werd materieel en mankracht ingehuurd. 
Maar er was ook concurrentie; toen het
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Doude van Troostwijkplein en de straten 
er omheen werden aangelegd had de fir
ma Dolman een overeenkomst om het 
zand te leveren. Toen Irwam een collega 
met een prijs die lager was. De aannemer 
ging in zee met de concurrent, maar ging 
tijdens het werk failliet. Jan Icreeg van de 
gemeente het geld voor reeds in een vroe
ger stadium geleverd zand, de concurrent 
Icreeg niets.
Op 23 november 1962 trouwde Jan 
Dolman met Ida Renkema. Zij woonde 
met haar ouders in Loenen, maar Icwam 
oorspronkelijk uit Grijpskerk in Groning
en. Haar vader werkte op jaarcontract in 
het boerenbedrijf. Hij veranderde bijna ie
der j aar van baan, zodat het gezin veel ver
huisde, tot het zich in Loenen vestigde. Ida 
is de oudste van zeven kinderen. Jan en Ida 
hebben de eerste driejaar van hun huwe
lijk op een woonboot gewoond. In 1965 
heeft Jan het bedrijf van z’n ouders ge
kocht. Toen vader overleed is moeder in 
het dorp gaan wonen; Jan en Ida betrok
ken het huis Oud Over 69. Het schip werd 
geheel vervangen door kiepauto’s met 
kraan. Soms werden er nevenwerkzaam
heden verricht zoals gladheidsbestrijding 
en het slopen van een huis of het uitgra
ven voor een aanbouw.
Jan en Ida kregen drie dochters. Ida deed 
naast de zorg voor het gezin de adminis
tratie en telefoon.

Voornamelijk om gezondheidsredenen, 
maar ook omdat de milieueisen steeds 
strenger werden, hebben Jan en Ida in 
1992 met het bedrijf moeten stoppen.. Dit 
heeft ze veel pijn gedaan. Het was verdrie
tig dat aan het werk van vier generaties nu 
een einde Icwam. Ook aan veel sociale con
tacten door het werk Icwam een eind. 
Tijdens een vergadering van de gemeente 
was Jan aan de praat geraakt met burge
meester Boevée. Deze gaf hem te verstaan

Oud Over 69, 
oude situatie.

Oud Over 69, 
nieuwe situatie..
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Jan en Ida in de tuin van 
hun nieuwe huis.

dat gezien de aangescherpte milieu-eisen 
het bedrij f in de toekomst zou moeten ver- 
dwijnen. Jan heeft daar onmiddellijk op 
ingehaakt en gezegd dat hij wel een oplos
sing zag. Hij stelde voor dat hij in ruil voor 
het opgeven van zijn bedrijf vergunning 
zou Icrijgen om een paar huizen op het ter
rein te bouwen. Die vergunning is er geko
men. Het oude huis ging tegen de grond, 
er werd een nieuw huis gebouwd. 
Bovendien werden aan de Loenense kant 
twee huizen casco gebouwd en verkocht. 
Zo waren Jan en Ida verzekerd van een 
pensioen.
Als slot vertelt Jan nog dat het vroeger, 
vóór de komst van de afsluitdij k en de mo
dernisering van de sluis in Muiden, be
hoorlijk tekeer kon gaan op het water. De 
natuurlijke stroom van de Vecht was van
uit Duitsland via de Rijn en de Lek, via 
Utrecht naar Muiden. Maar bij storm werd 
het water van de Zuiderzee de Vecht opge
stuwd, en ontstond er zeer onstuimig wa
ter. Verschillende keren per j aar legden de 
mensen in het dorp uit voorzorg zandzak
ken i.v.m. het risico van overstroming.
Als je op de dorpsbrug staat en je Idjkt 
richting “De Beurs”, dan zie je dat de 
straat iets oploopt en aldaar vanaf de krui
sing met de Dorpsstraat weer iets omlaag. 
De Dorpsstraat is dus een soort dijk.

Eindconclusie van Jan: Het was vroeger 
vaak hard en zwaar werken. Toen had je 
het niet in de gaten: velen was hetzelfde 
lot beschoren!

Anneke Binnerts 
(interview werkgroep)

Jan Dolman overleed op 29 juni 2005

P.M. Interessant i.v.m. bovenstaand inter
view is een bezoek aan het Veenmuseum 
in Vinkeveen.

1. Adrianus Dolman (de grootvader van Jan Dolman) liet 
bouwen “Het overdekte stalen tjalkschip genaamd 
‘VROUW KLASINA', gebrand 7039 Rott. 1910, heb
bende één dek en één mast groot ongeveer 42 ton laad
vermogen, in het jaar 1910 gebouwd op de scheeps
werf van de firma “Houweling en Zoon” nabij boenen aan 
de Vecht [nu Mljndensedijk 28-30] thuishorende onder 
de gemeente Loosdreoht, bestemd voor het vervoer van 
allerlei zaken langs de binnenwateren van Nederland en 
door hemzelf bevaren wordende, benevens staand en 
lopend want en verdere volledige inventaris tot het ge
meld schip behorende.” Voor de betaling van het schip 
leende Adrianus Dolman fl. 2.500,=.

2. Adrianus Dolman (geb 20-8-1859) huwde op 2 mei 
1891 met Klasina Koper, geb. 27-5-1860 te boenen.

3. Zie de serie van drie artikelen over de “Overstroming van 
de Vecht in 1928”van Kees de Kruijter, in; Vechtkroniek 
november 2011 (1), mei 2012 (2) en november 2012 (3).

26



De Familie Van Dorssen en het Zandpad 
Breukelen - Ouderkerk

Hoe vanzelfsprekend de dagelijkse ver
keersstroom die zich over de tienbaans 
snelweg, de tweemaal dubbelspoors rail- 
lij n en het Amsterdam - Rij nkanaal tussen 
Utrecht en Amsterdam heen en weer be
weegt voor ons ook is, het is een zeer re
cent verschijnsel dat zich in de loop der 
eeuwen soms geleidelijk en soms ook 
schoksgewij ze ontwildceld heeft. Dat ging 
natuurlijk niet vanzelf maar was een ge
volg van menselijke activiteit. Van bijna 
alle mensen die hun bijdrage aan deze 
ontwiklceling hebben geleverd zijn naam 
en persoonlijke gegevens in het duister 
der tijden verloren gegaan maar er zijn 
ook enkele uitzonderingen. Over een van 
die uitzonderingen gaat dit artikel.
We beginnen omstreeks het jaar 1200. 
Weliswaar was de stad Utrecht toen al 
eeuwenlang een centrum van geestelijk 
en wereldlijk bestuur maar het omrin
gende land bestond nog grotendeels uit 
veenwildernissen waarin het slecht toe
ven was. In de daarop volgende eeuwen 
werden die echter door ontginning vanaf 
de oeverwallen van rivieren als de Oude 
Rijn, de Vecht en de Amstel langzaamaan 
in landbouwgrond omgezet.

Vooralsnog bleef het gebied nog zeer dun 
bevolkt. Behalve agrarische activiteit en 
de daarbij behorende bebouvHng werden 
er ten behoeve van defensie en bestuur 
een aantal kastelen gebouwd zoals slot 
Abcoude, Loenersloot, Vredeland en 
Kronenburg. Geleidelijk ontstonden er 
ook een aantal Ideine dorpsgemeen
schappen. In een van die dorpen in het 
noorden van dit gebied beschermden de 
bewoners zich tegen de voortdurende wa
teroverlast door omstreeks 1270 een dam 
in de Amstel op te werpen. Dit bleek een 
goede plek te zijn en Amsterdam groeide 
snel uit tot een plaats die meetelde. Voor 
de Utrechters werd hetbelangrijkom een

goede verkeersverbinding met deze opko
mende metropool te hebben: de toen nog 
gebruikelijke weg was lang en ook wel ge
vaarlijk. De eerste verbinding “binnen
door” ontstond doordat de stad Utrecht 
halverwege de 13e eeuw de “Stads” wete
ring liet aanleggen. Een restant van deze 
verbinding tussen de Vecht en de Aa is te
genwoordig ten zuiden van Nieuwersluis 
nog te zien langs het fietspad naar de 
pont over het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Door het verschil in waterstand tussen 
beide rivieren was dit echter geen blijven
de oplossing: in Ter Aa moesten alle goe
deren worden overgeladen en dat was 
toch wel erg omslachtig. Omstreeks 1448 
werd daarom anderhalve kilometer naar 
het noorden, weer door de stad Utrecht, 
een nieuwe verbinding aangelegd tussen 
de Vecht en de Angstel. Het probleem dat 
Vecht en Angstel een verschillend water
peil hadden werd in deze “Nieuwe” 
Wetering opgelost door de aanleg van een 
sluis, de Nije Sluse. Doordat de nieuwe 
route de vaartijd aanzienlijk bekortte 
nam de vervoerscapaciteit behoorlijk toe. 
Deze capaciteitsuitbreiding sloot aan bij 
de toenemende vraag die vanuit Amster
dam naar allerhande goederen, maar 
vooral naar de in het Utrechtse gebied ge 
wonnen turf, ontstond. Dit bracht aardig 
wat levendigheid bij de nieuwe sluis. De 
wachttijd kon men bekorten door een be 
zoek aan de herberg die ook in die tijd 
ontstaan zal zijn. Doordat er ter plaatse 
ook wat handel gedreven werd en er in la
ter j aren nogal wat schuitenjagers" neer
streken ontstond van lieverlede het dorp 
Nieuwersluis.

Het Zandpad
Hoewel het vervoer aanvankelijk vooral 
met zeil- en roeiboten via de waterwegen 
verliep nam ook het landverkeer in inten
siteit toe. En dat gaf nogal wat problemen.

27



Kaartje zandpad 
Breukelen - Ouderkerk

De hoofdweg Utrecht - Amsterdam, de 
“Grote” of Heerenwagenweg, volgde on
geveer hetzelfde tracé als de huidige 
Rijlesstraatweg. Helaas werd deze weg pas 
begin 19e eeuw bestraat en was hij daar
voor bij regen en in de winter nauwelijks 
begaanbaar, de toen gangbare benaming 
“Cleijwegh” was dan ook zeer toepasse
lijk. Behalve deze hoofdweg liepen er 
langs de waterwegen jaagpaden ten be
hoeve van het allengs in belang toene
mende trekschuitverkeer. Doordat deze 
paden ook steeds vaker door het reguliere 
landverkeer werden gebruikt werd de si
tuatie ook daar steeds slechter. Omstreeks 
het jaar 1600 trad een belangrijke verbete
ring op toen de Staten van Utrecht beslo
ten het pad op de oostelijke Vechtoever 
tussen Utrecht en Breukelen te vervangen 
door het Zandpad, een zandweg die te
vens als jaagpad gebruikt kon worden.

Voor het vervoer van personen en bagage 
werd de zeil- en roeivaart vervangen door 
de veel efficiëntere trekschuit. Door het 
succes van deze weg geïnspireerd beslo
ten de steden Amsterdam en Utrecht op 
15 april 1626 tot aanleg van een zand- en 
jaagpad van Breukelen tot Ouderkerk. 
Het moest lopen vanaf Breukelen tot 
Nieuwersluis langs de oostzijde van de 
Vecht,vervolgens vanaf de sluis noorde
lijk langs de Nieuwe Wetering, langs de 
Angstel, door de dorpen Loenersloot en 
Baambrugge, tot Abcoude en tenslotte 
langs de Holendrecht naar de Voetangel 
waarna men bij Ouderkerk op de Amstel 
uitkwam.
In de jaren 1626 -1629 werd dit pad ook 
inderdaad aangelegd, waarbij de rol van 
de stad Utrecht werd overgenomen door 
de Staten van Utrecht het provinciebe
stuur dus. Het beheer over het zandpad 
werd namens de stad Amster-dam en de 
Staten van Utrecht gevoerd door “de 
Heeren Gecommitteerdens von t Sandpad tus- 
schen Breuckelen ende Ouwer-kerk”, een colle 
ge waarvoor door elk van beide partijen 
drie leden werden aangewezen. Het vol
tallige gezelschap vergaderde twee keer 
per j aar; in de lente en in de herfst, nadat 
de schouw over het zand- en jaagpad was 
gevoerd. Voor het dagelijks beheer waren 
twee commissarissen aangewezen, één 
voor het Utrechtse en één voor het 
Hollandse deel. De vergaderingen waren 
een aangenaam verpozen waarbij 
Utrecht voor de “koude keuken” en 
Amsterdam voor de wijn zorgde. De notu
len werden door de heren regelmatig met 
min of meer spitsvondige spreuken en 
rijmpjes opgefleurd. Dit alles werd zoals 
toen gebruikelijk was gefinancierd door 
middel van tolheffing.

De Tolhuizen
Aan de Amsterdamse kant werd tol gehe
ven bij de Voetangel, een in 1627 -1628 op 
de plaats van een al veel oudere locatie 
gebouwde herberg met tolhuis aan de 
Waverbrug tussen Ouderkerk en Abcou
de. De sinistere naam die in de loop van 
de tijd van de tol naar de herberg was 
overgegaan geeft ongeveer aan hoe er 
toen over deze zaken werd gedacht.

28



Voetangels waren ijzeren pinnen, een 
soort “kraaienpoten” zouden we vandaag 
zeggen, die de voortgang behoorlijk be
moeilijkten.

Aan de andere kant van het pad diende in 
Nieuwersluis tol betaald te worden. Daar
voor was in ieder geval in de eerste jaren 
een afzonderlijk tolhuis in gebruik dat lag 
op de plaats waar nu de Nieuwe Wetering 
het Amsterdam-Rijnkanaal Imuist, op een 
kaart uit het begin van de achttiende 
eeuw werd dit aangegeven met de naam 
Oude Tolhuis Later werd de tol bij de 
sluis geheven en Icwam op de plaats van 
het oude tolhuis een boerderij Zoals ge
meld was bij de sluis van oudsher al een 
herberg aanwezig, zo was het “bewaren” 
van de sluis door de raad van de stad 
Utrecht op 7 juni 1527 opgedragen aan 
een zekere Aernt Janszoon, waard en kas
telein op de Nijersluys In de jaren waar 
het in dit artikel over gaat was Abraham 
van Dorssen als herbergier, sluiswachter 
en tolgaarder actief Mogelijk is de tol
heffing in het jaar 1689 van het oude naar 
een nieuw tolhuis verplaatst. Tot dat jaar 
vergaderden de gecommitteerden van het 
zandpad in de herberg van Van Dorssen 
maar in 1689 werd vermeld dat de verga
dering plaatsvond in het tolhuis. Dat zou 
heel goed samen kunnen vallen met de 
opheffing van de Nieuwersluise kerk in 
dat jaar, waarover later. Mogelijk is het 
kerkgebouw in afwachting van een gron
dige verbouwing toen al als tolhuis in ge
bruik genomen. Na de verbouwing teeg 
het in 1704 de functie als “gemenelands- 
huis”. Dit gemenelandshuis, het huidige 
Rijksstraatweg 66, is tot het eind van de 
twintigste eeuw door de overheid ge
bruikt. Zo werden er in het revolutiejaar 
1798 naast de vergaderingen der gecom
mitteerden ook een aantal tumultueuze 
“districtsvergaderingen” gehouden. Later 
Was het een groot aantal jaren in gebruik 
als brugwachterwoning van de Provincia
le Waterstaat en tegenwoordig wordt het 
particulier bewoond. De oorspronkelijke 
functie is nog duidelijk te zien aan de ge
velsteen boven de ingang met de wapens 
van de stad Amsterdam en de provincie 
Utrecht. Het innen van de tolgelden werd

overigens niet door de overheden of hun 
gecommitteerden zelf gedaan, dit werd 
verpacht aan ondernemers die tevens 
moesten zorgen voor het onderhoud van 
de weg.

Op 14juni 1627, “nieuwe stijl” treffen we 
als eerste pachter van de tol in Nieuwer
sluis de Utrechter Pieter Janszoon aan die 
voor een periode van 4 maanden en be
drag betaalt van 1510 guldens. Al op 1 mei 
1628 komen we de eerste Van Dorssen als 
tolheffer tegen en wel Dirck Jansz.van 
Dorsten. Het is verleidelijk en gelet op de 
carrière van de Van Dorssens als tolgaar
ders niet onlogisch om een familierelatie 
met Abraham van Dorssen aan te nemen 
maar deze is uit onderzoek tot dusver niet 
gebleken. In 1639 pachtte hij ook de tol bij 
de Voetangel. Op 1 mei 1669 komt 
Abraham van Dorssen in beeld voor het 
pachten van diverse tollen of gabellen

De familie Van Dorssen
Eerst even iets over de familie Van 
Dorssen. Op de plek waar in de 13' eeuw 
het kasteel en het stadje Vreeland zijn ge
bouwd, kan al rond de 778' eeuw een ne
derzetting met de naam Dorssen (of 
Dorsken/Dursken) worden gesitueerd en 
wel op grond van de namen Dorsseveen 
en de Dorssewaard, beide grenzend aan 
de oost- en noordzijde van Vreeland. Al in 
de 13' eeuw Icwam de familienaam Van 
Dorssen voor. Zo verkocht ene Nicolaas 
van Dorssen, knape, in 1297 44 morgen 
land, verspreid over verschillende perce
len, niet toevallig alle gelegen in de direc
te omgeving van Vreeland. In de jaarboe
ken van Utrecht komt in 1426 Tyman van 
Dorschen voor als Borgermeester. Genea
logisch onderzoek door een aantal leden 
van de familie Van Dorssen bracht aan 
het licht dat de er drie groepen personen 
met deze naam bestaan en wel in Amers
foort, in Jutphaas en in Vreeland/Nieu- 
wersluis. Voor dit artikel is deze laatste 
groep van belang.

We komen dan bij Jan Thielemans van 
Dorssen, omstreeks het jaar 1609 geboren 
in Vreeland. Daar bleef hij ook na zijn hu
welijk met Weyntgen Dirricks wonen.
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Hoewel voor ons vooral Tieleman en 
Abraham van belang zijn toch ook nog 
even iets over Willem. Hij werd in de kerk 
in boenen gedoopt en op de akte waarmee 
op 9 februari 1667 zijn huwelijk met de 
Weesper jongedochter Grietje Claes van 
Aerden werd vastgelegd staat als woon
plaats Nieuwersluis vermeld. Het zou dus 
kunnen zijn dat Jan Tieleman tussen 1638 
en 1641 van Vreeland naar Nieuwersluis is 
verhuisd en daar Dirck Jansz. Als tolgaar
der is opgevolgd. Hoe dit ook zij, we vin
den hem een aantal jaren later terug in 
het Huis ter Drecht, het tolhuis en waar
schijnlijk ook herberg van het dorp 
Calslagen bij Aalsmeer. Evenals Nieuwer
sluis was dat een belangrijke pleisterplaats 
van scheepsjagers en hun paarden en wel 
in de scheepvaartverbinding tussen 
Amsterdam en Gouda. Willem beheerste 
het vak kennelijk goed, hij raakte in goe
den doen: naast tolgaarder was hij ook 
schepen en bij zijn overlijden bedroeg zijn 
nalatenschap ongeveer f20.000,-. Op de be
grafenis Icwamen meer dan 100 personen 
waaronder vrienden uit Amsterdam, Vree
land en Nieuwersluis. Voor hen werd het 
vervoer van en naar huis geregeld en be
taald uit de nalatenschap. Op de plek in 
Calslagen waar tot 1830 een kerk heeft ge
staan is zijn monumentale grafsteen nog te 
vinden. Voor onze lokale geschiedenis is ech
ter van veel groter belang zij n oudere broer.

Abraham van Dorssen
Abraham werd op 7 maart 1636 gedoopt 
in de kerk in Vreeland, op 10 juni 1660 
trouwde hij daar met Neeltje Roeien van 
Meerwijck uit boenen. Abraham en 
Neeltje kregen zeven kinderen.

Waarschijnlijk na de geboorte van zoon 
Jan, die later als brouwer, schout, gader- 
en kerkmeester een vooraanstaande posi
tie in boenen zou verwerven, kwam Neel
tje in 1669 te overlijden. Gezien het feit 
dat Roelof en Aeltien in 1671 zijn geboren 
zal Abraham hertrouwd zijn maar met 
wie is niet bekend. Ookwerd hij daarna za
kelijk zeer actief: met name in de archie
ven van Utrechtse notarissen komen veel 
overdrachten van grond en huizen op zijn 
naam voor. Zoals gezegd pachtte hij dan 
ook diverse tollen en gabellen. We lezen 
even mee: “Abraham van Dorssen, herberg 
houdende aen de Nieuwersluys, heeft aangeno
men alle de pachten van ‘t Sandpadt,, te weten: 
het weghgelt,’t stuyvergeltop diegenen die 
met ordinaire vrachtschuyten gevoert worden 
en ‘t stuyvergelt op de passagiers, die met de 
dorpsschuyten varen voor 4 jaren, totaal 
12.200,-jaarlycks, ingaande 01 -05 -1669. Borge 
en medestander Tielman van Dorssen syn broe
der, wonende in het huys aen de Voetangel, als
mede Joachim Coop van Groen, clercq van de 
thesaurye in Amsterdam”. De kooplcracht 
van 12.200 gulden in 1669 komt ongeveer
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Parenteel Abraham van 
Dorssen

overeen met anderhalve ton Euro nu, 
voorwaar een fors bedrag! Hij mocht daar
voor tol heffen van personen en schepen 
die het tolhuis (en zijn herberg ) passeer
den over de weg en over de rivier. Zijn 
grootste Mapper zou hij echter op 2 febru
ari 1686 maken toen hij van de Staten van 
Utrecht een “Octroy” verkreeg. Maar eerst 
Werd het oorlog.

Nieuwersluis in de jaren 1670
In het bekende rampjaar 1672 liet 
Lodewijk XIV zijn troepen ons land bin
nen vallen. Doel was uiteraard de hoofd
stad Amsterdam die de Fransen via de 
Vechtstreek trachtten te bereiken. Aan
vankelijk verliep dat zeer succesvol; 
Nieuwersluis werd in augustus veroverd 
evenals de kastelen Loenersloot en Kro
nenburg, Loenen werd nog geplunderd 
niaar toen liep de opmars dood op de in
undaties van de (oude) Hollandse waterli
nie. Weliswaar vonden er nog strafexpedi
ties plaats waarvan Abcoude, Nigtevecht 
en Vreeland het slachtoffer werden maar 
de vaart was er uit. Vervolgens werd de ver
dedigingslinie verlegd naar de lijn 
Muiden - Nieuwersluis -(langs de Nieuwe 
Wetering)- Ter Aa - Woerdense Verlaat en 
Zo verder naar de Lek. Aldus Icwam Nieu
wersluis begin 1673 aan het front te lig

gen. Door 1600 soldaten en 1000 boeren 
(waar die allemaal vandaan kwamen ver
meldt de historie niet) werd binnen enke
le dagen ten zuiden van het dorp bij de 
Stadswetering de “Starreschans”, een ster
vormige schans opgeworpen. Het dorp 
zelf dat nu van uitermate groot strate
gisch belang was geworden werd geheel 
met aarden wallen van vijf a zes meter 
hoog omgeven, de Nieuwe Wetering werd 
afgesloten door de Amsterdamse Poort, 
een stenen waterpoort. Door het onder

De vesting Nieuwersluis 
in 1673: links van het 
midden de toren van de 
kerk die er toen korte tijd 
is geweest. (Uit:
D.T. Koen, Nieuwersluis. 
Van Starreschans tot 
Straf bastion).
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water zetten van het omringende land 
werd deze waterlinie in werldng gesteld. 
En niet tevergeefs: de Fransen Icwamen er 
niet door. Nadat de vestingwerken ook na 
de oorlog nog een paar j aar waren blijven 
staan werden in 1688 de wallen en de 
Starreschans weer opgeruimd, de Amster
damse Poort bleef nog een aantal jaren 
staan. Behalve dat het garnizoen behoor
lijk wat levendigheid met zich bracht 
moet het in die jaren een voortdurend 
gaan en komen van groepen militairen en 
doorgaande reizigers geweest zijn met 
alle kansen van dien voor een onderne
mer met oog voor de mogelijkheden.

De geoctrooieerde pleijsterplaetse
Abraham ging, ondanks de gigantische 
pachtsom dan ook niet failliet maar zag 
integendeel grote kansen voor zijn bedrijf 
Bij de verlenging van de pacht in 1675 
werd deze verlaagd tot f 10.000,-, in 1678 
werd zijn “eenvoudige” herberg omge
zet in een Pleijsterplaetse, in 1679 werd 
het zandpad op kosten van de gecommit
teerden geheel op hoogte gebracht voor
dat het aan hem in onderhoud werd over
gedragen en in 1686 Icreeg hij het beroem
de octroy waarin stond dat hij en zijn na
komelingen “....te stellen (bouwen) ofte doen

stellen eene bequame huijsinge ende stallinghe, 
omme voortaen met seclusie (uitsluiting) van 
allen anderen te zijn en te blijven de ordinaris 
Stichtse Tol ende Pleijsterplaetse van alle 
Vracht-Schuijten, varende van ende tussen 
Utrecht en Amsterdam respective, ende also 
mede van alle dorps-schuijten met Passagiers 
ofte Vracht varende; Willende ende ordonnee- 
rende daer omme dat alle Schippers en hare 
knechts van genoemde Vracht-Schuijten, gene 
uijt-gesondert, te samen ende ijder van deselve 
in ‘t bijsonder, voortaen geene andere Tol ende 
Pleijsterplaetse van de Stichtse zijde zullen heb
ben, of vermogen aen te doen, ofte met hare 
Vracht-Schuijten om te Pleijsteren, stil te leggen 
als ter plaetse van de voorensgemélde geoctrij- 
eerde Stichtse Tol ende Pleijsterplaetse .... 
Verstaende daertoe mede dat de voorsz. schip
pers in het stil te leggen ofte Pleijsteren op de 
voorsz. geordonneerde plaetse, ten dienste van 
de passagiers haer-luijden stricktelijcken sullen 
hebben te reguleren naar de orders, daer op ge- 
maeckt ofte noch te maecken en interdiceren 
voorts allen en een ij gelijk ter plaetse voorsz. ee- 
nige huijsinge, kamere of loodse, om wijn, of 
bier aldaer te tappen, ofverkoopen, te maken, 
ofte stellen of gemaakt en gestelt sijnde, in de
selve de tappers neringe te doen, of te exerce
ren....” Verplichte winkelnering dus! 
Kennelijk was het nog niet aan alle passe-

Nieuwersluis, komende van 
uit het zuiden gezien, 

omstreeks 1670 
(Coii. W. Mooij)

..i
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rende schippers duidelijk dat, ondanks 
het octroy óók de tol betaald moest wor
den. De heren Gedeputeerden van de 
Staten van Utrecht Icwamen daarom op 22 
september 1686 met een “Appoincte- 
ment” waarin duidelijk werd gemaakt dat 
“alle passagiers, ‘t zij deselve in ordinaire beurt- 
ofte vrachtschuijten, ofte in andere scheepen, of 
schuijten alhier niet thuis hoorende, worden 
gevoert, het passagiegeld sullen betalen, als 
van ouds”. Voorts werd verordonneerd dat 
de pleisterende schippers hun passagiers 
duidelijk moesten maken dat zij verterin
gen in de Pleysterplaetse van Abraham 
van Dorssen moesten gebruiken. Overi
gens was het voor Abraham niet allemaal 
winst. Behalve de pachtsom die niet mis
selijk was werd er van hem verwacht dat 
hij de weg onderhield en voor een behoor
lijke brug over de Nieuwe Wetering zou 
zorgen zonder dat hij daarvoor vergoe
ding mocht vragen. Ook moest hij zich zo
als we zagen nogal eens verweren tegen 
Weggebruikers, meestal aanwonenden 
vlak bij de tolboom, die vrijstelling van tol 
claimden. Dat was echter wel duidelijk ge
reglementeerd. Kwalijker was dat de sleu
tels van de tolboom werden nagemaakt en 
uitgeleend. Het enige dat hij daartegen

Herberg 'De Voetangel’ 
onder Ouderkerk

kon doen was maar weer aan de gecom
mitteerden verzoeken een nieuw slot te 
mogen aanbrengen. Dit alles weerhield 
hem er echter niet van ook nog op zich te 
nemen om voor eigen kosten een nieuwe 
Vechtbrug te laten bouwen ter vervanging 
van zijn voorganger die waarschijnlijk 
tengevolge van de oorlogsomstandighe
den in 1672 - 1673 was verdwenen. ‘Anno 
1700 oan Abraham van Dorssen geaccordeerd 
het leggen van een houte brugh aan de 
Nieuwesluijs over de Vecht op eijgen kosten 
mitsgaders onderhoud 12 jaar gedurende de 
voorz.Jaaren sal ontvangen zoodanigen gabel
len als door de schouw van alle karossen, wa
gens, chaisses en vaartuijgen waaren genooten 
geweest mits jaarlijks uijtkeerende voor brug- 
ge, santpad zoo aan de Nieuwersluijs en 
Voetangel een somma van f 7.000,- de eene helft 
aan den Rentmeester der Domainen slands 
van Utrecht ende de ander helft aan de Heer 
Thesaurier der stad Amsterdam.” Na 12 jaar 
zouden de stad Amsterdam en de Staten 
van Utrecht eigenaar van de brug worden. 
Ondanks de enorme bedragen die Abra
ham moest betalen ging het hem zeer 
goed, naast zijn zakelijke activiteiten was 
hij ook schout van Loenen-Nieuwersluis. 
Dit zegt ook wel iets over de intensiteitvan
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Wapens van gemeente 
Amsterdam en provincie 
Utrecht boven de ingang 

van het gemenelandshuis

De siuiskoik in 
Nieuwersiuis, omstreeks 

1900. (Coil.: W. Mooij)

het verkeer over deze route in die tijd, zo 
werden er in het jaar 1665 - 1666 ruim 
55.000 passanten geteld! De pachtsom
men werden opgebracht doormiddel van 
een heffing van 4 penningen per persoon, 
10 stuivers per gewone trekschuit en voor 
turfschuiten en schietschuiten golden la
gere tarieven. Deze bedragen werden ver
hoogd met respectievelijk 2, 4 en 6 stui
vers voor een karos, kales en wagen die 
door 1, 2 dan wel drie paarden werd ge
trokken. Terwijl Abraham kennelijk goe
de zaken deed aan de Nieuwersluise kant 
van het zandpad was aan het andere ein
de bij De Voetangel zijn broer Tieleman 
met een vergelijkbare nering bezig.

Tieleman Janz. van Dorssen 
en Elsien Jans
Over Tieleman is bijzonder weinig be
kend. Doordat hij een paar keer in notaris
akten opdook weten we dat hij een broer 
was van Abraham. Aan het (onder)trouw- 
boek van Nigtevecht ontlenen we het feit 
dat hij op 27 februari 1659 in Abcoude 
met Elsgen of Elsien Jans. uit Nigtevecht 
trouwde. Zij kregen vijf Idnderen, van 
twee daarvan zijn de doopakten bewaard: 
een uit 1659 in Abcoude en een uit 1669 in 
Nigtevecht. In 1670 was hij waard/tolgaar
der aan de Voetangel maar het is de vraag 
of hij dat zelfstandig deed of als zetbaas 
van Abraham en in welke j aren. Dit is nog 
in onderzoek. Uit verschillende boedel- 
scheidingakten blijkt dat Tieleman niet 
oud is geworden en voor 1680 moet zijn 
overleden, zijn vrouw komt in die akten 
dan voor als boedelhoudster (erfgename). 
Wat wij wel weten is dat in 1674 op de 
Voetangel een wijfken werd aangesteld 
om de gabellen te innen. Dat gabellenwijf- 
ke was niemand minder dan de weduwe 
Tieleman van Dorssen, zij kreeg 1 gulden 
per dag betaald. Al na een jaar werd het 
daglonerschap van de weduwe omgezet 
in een zelfstandig bedrijf. Op 1 juli 1674 
pachtte de ondernemende dame name
lijk de opbrengst van de gabellen voor 6 
j aar voor een bedrag van f500,- per j aar.
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In 1686 werd de huur van het huis losge
koppeld van de tolpacht en vastgesteld op 
f 500,- per jaar. Het ging ook deze Van 
Dorssens kennelijk goed, de weduwe had 
de pachter waar ze eens in dienst geweest 
was, te weten haar zwager Abraham van 
Dorssen, opgevolgd In 1691 werd het 
pachtrecht zelfs erfelijk. Op zaterdag 4 
mei 1700 wordt aan de Nieuwersluis het 
volgende vastgelegd: “De kinderen van 
Tieleman van Dorssen, aan de Voetangel, is ver- 
koft de continuatie van huur van ‘t Tolhuijs al
daar, voor den tijd van zes jaren, ingegaan 1 
Maij deses lopende ‘sjaars voor de somme van 
450 gl, zijnde 50 guldens meer als de oud.”

Slot
Na het overlijden van Abraham in 1701 
vinden we zijn zoon Jan terug als schout 
van Loenen-Nieuwersluis en zijn zoon 
Jacob als tolgaarder zowel in Nieuwersluis 
als aan de Voetangel. Het uitbaten van de 
pleijsterplaetse vond inmiddels door an
deren plaats, zo komen we een zekere we
duwe bodewijk de Bas tegen die zich er in 
1703 met succes tegen verzette dat er in 
het gemenelandshuis een herberg geves

tigd zou worden die de hare zou gaan be
concurreren. Jacob blijft tot 1730 actief 
als tolgaarder, nog steeds voor niet kin
derachtige bedragen, zo werd de pacht 
van de gabellen van de brug aan de 
Nieuwersluis en aan de Voetangel in 1712 
voor zes jaar gecontinueerd voor een be
drag van f7.200,- per jaar.

In 1626 was er een moderne weg tot stand 
gekomen die aan de eisen van die tijd vol
deed. Deze was dan ook jarenlang een 
groot succes. De gecommitteerden zagen 
dat als eigen verdienste en lieten zich 
steeds minder aan hun opdrachtgevers ge
legen liggen (waar hebben we dat meer ge
hoord?), de kas werd beheerd zonder daar
over al te veel verantwoording af te leggen. 
Helaas voor hen kon dit niet blijven du
ren. Door de opkomende concurrentie 
van de in 1812 bestrate Heerenwagenweg 
(nu Rijksstraatweg), vanaf1843 ook van de 
Rhijnspoorweg en vanaf1892 ook nog van 
het Merwedekanaal (nu Amsterdam- 
Rijnkanaal) liepen belang en inkomsten 
sterk terug. In 1863 werd het beheer recht
streeks onder B&W van Amsterdam en

Hotel de Kampioen, 
omstreeks 1900. 
(Colt: W. Mooij)
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G.S. van Utrecht gebracht, in dat jaar was 
de exploitatie ook niet meer kostendek
kend. In 1915 werd dan ook het besluit ge
nomen om in 1916 tot liquidatie over te 
gaan. De tollen werden opgeheven en de 
gemeenschappelijke eigendommen wer
den verdeeld: Utrecht kreeg behalve het 
gemenelandshuis en de Vechtbrug in 
Nieuwersluis ook een aantal stukken van 
het oude j aagpad inclusief de onderhouds- 
last ervan, Amsterdam slaagde erin zich 
helemaal van bemoeienis met deze weg te 
ontdoen door het beheer publielcrechte- 
lijk aan derden (de eigenaren van aanlig
gende percelen) over te dragen. De ver
koopopbrengst van de Voetangel die haar 
werd toebedeeld werd aangewend om de 
beschoeiing ter plaatse te verbeteren.

Piet van Dorssen
Wim van Schalk
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NOTEN:
1. De bemanning van een trekschuit bestond uit drie per

sonen: de schipper zat aan het roer, de knecht stond 
bij de mast om de jaagiijn los en vast te maken bij het 
passeren van bruggen en tegenliggers en op het paard 
zat een kind dat door op een hoorn te blazen de nade
ring van de schuit bij brugwachters en andere schuiten 
aankondigde en dat ervoor moest zorgen dat de 
knecht na het passeren van een obstakel de jaagiijn 
weer in handen kreeg. In 1758 richtten de Jagers van 
de Nieuwersluis zelfs een eigen beurse of bussche op, 
een soort sociale kas waaruit weduwen een eenmalige 
uitkering kregen.

2. De stad Utrecht liet zich niet helemaal van deze ontwik
kelingen uitsluiten: in 1628 legde zij het jaagpad op de 
westelijke Vechtoever van Nieuwersluis naar 
Hinderdam aan.

3. Van der Aa meldt in zijn Aardrijkskundig Woordenboek 
der Nederlanden, Gorinchem 1839 -1851) het bestaan 
ervan al ten tijde van het graaflijk bestuur.

4. Zie b.v. Het Middengedeelte van de Vechtstreek, uitga
ve Weduwe Nic. Visscher, tussen 1702 -1721, Marijke 
Donkersloot - de Vrij: De Veohtstreek, oude kaarten en 
de geschiedenis van het landschep, Weesp 1985, biz, 
83.

5. Deze werd in 1892 afgebroken in verband met de aan
leg van het Merwedekanaal, aan de westkant van het 
kanaal werd toen een nieuwe boerderij met de naam 
Het Tolhuis gebouwd, zie ook Vechtkroniek nr. 28, 
blz.22.

6. Mr J.H. van den Hoek Ostende in zijn beschrijving van 
het ontstaan van het Gemenelandshuis in het 
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap 
Niftarlake 1963.

7. De aanduiding “nieuwe stijl" heeft te maken met de 
overgang van de Juliaanse (genoemd naar Julius 
Caesar, ± 100 v.Chr, - 44 v. Chr.) naar de Gregoriaanse 
kalender (in 1582 ingevoerd door paus Gregorius VIII). 
In een aantal gewesten,waaronder Holland, werd de 
Gregoriaanse kalender al begin zestiende eeuw inge
voerd, in een aantal andere, waaronder Utrecht, vond 
invoering pas rond 1700 plaats. Utrecht (dus bijvoor
beeld de Dorpsstraat) liep dus al die tijd een dag of tien 
“achter” bij Holland (bijvoorbeeld de Grutterstraat). Om 
misverstand te voorkomen werd daarom deze aandui
ding gebnjikt.

8. Oorspronkelijke benaming van indirecte belasting op 
zout, later veralgemeniseerd tot heffingen op alle goe
deren die de tol passeerden, zoals bier.turf,voedsel en 
dergelijke waarvoor men per vat, mud, of wat voor een
heid dan ook een vastgesteld bedrag aan gabelle, vol
gens Van Dale werd ook het tolhuis wel als gabelle aan
geduid.

9. In de periode 1923 tot heden door respectievelijk dr. 
Sybren van Dorssen, dr. George van Dorssen, Hans 
van Dorssen en Piet van Dorssen.

10. Pachters van “generale middelen” zoals de tollen van 
wegen en bruggen betaalden bovendien nog 5% als 
een “rantsoen"of stuivergeld boven de sommen waar
voor zij de belastingen hadden gepacht. Een soort om
zetbelasting dus waardoor de overheid boven de 
paohtopbrengst nog extra van de tol profiteerde.

11. Die overigens een zeer goede naam had, zo werd hij 
waarderend beschreven door Cosimo de Medici nadat 
hij er in de nacht van 18 op 19 december 1667 over
nachtte, De twee Reizen van Cosimo de Medici, prins 
van Toscane door de Nederlanden (1667 -1669), bIz. 
36, Amsterdam 1919. S.van der Linde vermeldt in zijn 
boek 1000 jaar Dorpsleven aan de Vecht dat de bier
accijns in het jaar 1669 in Nieuwersluis 1.500 gulden 
bedroeg tegenover die in Loenen 250 gulden. Hoewel 
niet helemaal duidelijk is hoe hij dit onderscheid maakt 
en ik geen bron kon vinden die dit ondersteunt kan ge
voeglijk worden aangenomen dat er in Nieuwersluis 
flink werd ingenomen.
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Overstroming van de Vecht in 1928 (3-slot) 
Actiecomité en gemaal te Muiden

In de loop van de tijd trad de rivier de 
Vecht vele malen buiten haar oevers. De 
laatste keer dat dit gebeurde was in 1928, 
■Waarbij de gehele Vechtstreek onder wa
ter kwam te staan met grote schade voor 
mens en dier. Als gevolg van een zeer zwa
re noordwesterstorm op 17 november van 
dat j aar werd het water van de Noordzee 
de Zuiderzee ingeblazen. Dit kon gebeu
ren omdat de Afsluitdijk er nog niet was. 
De afsluiting van de Zuiderzee zou nog en
kele j aren op zich laten wachten. Door het 
opstuwende water in de Zuiderzee bereik
te ook het water bij Muiden een hoge 
stand, veel hoger dan normaal, zodat de 
Vecht niet kon lozen. Door hevige regen
val in de weken daarna steeg het water in 
de rivier, waardoor de dorpen langs de 
Vecht te maken kregen met ernstige wa
teroverlast en grote schade aan huizen en 
landerijen. Rond 26 november over
stroomde de Vecht op vele plaatsen, waar
bij vooral Nigtevecht en Vreeland het 
zwaar te verduren hadden, maar ook 
koenen, Nieuwersluis, Breukelen en 
Maarssen ontkwamen niet aan deze over
stroming.'' In de dorpen Nigtevecht, 
Vreeland, koenen en de buurtschappen 
Mijnden en Oud Over - de buurtschappen 
behoorden toen nog bij de gemeente 
Loosdrecht- ontstond grote schade aan ge
bouwen en landerijen.'" Zo’n overstro
ming was al wel vaker voorgekomen, 
maar deze was van een grote omvang. Het 
is dan ook niet te verwonderen, dat na 
deze grote overstroming initiatieven ont
stonden om maatregelen te nemen.

Initiatief van de burgemeester 
Van Breukelen
Op voorstel van de burgemeester van 
Breukelen, mr. M. R Thomassen a Thues- 
sink van der Hoop van Slochteren, overleg
den de burgemeesters van verschillende 
gemeenten in de Vechtstreek op 14 decem

ber 1928 over de ontstane situatie. Zij be
sloten om hun bevindingen in een brief 
voor te leggen aan de colleges van gedepu
teerde staten van de provincies Noord- 
Holland en Utrecht. In die briefvroegen zij 
aandacht voor het nemen van tijdige 
maatregelen ter beveiliging tegen de zo nu 
en dan voorkomende ongekende hoge wa
terstanden. In afwachting van de definitie
ve verbeteringen, die van de uitvoering 
van de Zuiderzeeplannen, met name van 
de afsluitdijk en van de vorming van het 
IJmeer konden worden verwacht, stelden 
zij een aantal maatregelen voor:
- bemaling van de Vechtboezem, bijvoor
beeld door een gemaal bij Muiden;

- tijdelijke vergroting van de Vechtboezem 
door het aftappen op de polder Loender- 
veen, eventueel nog uit te breiden met de 
Loosdrechtse plassen en een gedeelte van 
het Naardermeer;

- sluiting van een overeenkomst met de 
hoogheemraadschappen Rijnland of 
Amstelland voor de afvoer van een ge
deelte van het water;

-vaststelling van een zogenoemd maal- 
peil voor de polders, wier water op de 
Vecht komt;

-beperking c.q. verbod van het spuien 
door de Weerdsluis te Utrecht;

- opslag van noodmateriaal en inrichting 
van magazijnen, alsmede voorbereiding 
van een organisatie als dijkleger, te ge
bruiken en in te schakelen bij een water
snood;

-verscherping van het toezicht op de pol
derbesturen, voor zover het betreft on
derhoud van kaden of andere onder hun 
beheer staande werken voor waterke
ring;

- beveiliging van woningen, die buiten de 
polders gelegen zij n en bij zonder aan over
last van hoog water zijn blootgesteld en

-bevordering van versnelde uitvoering 
van de Zuiderzeewerken.
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De overstroming in het 
najaar van 1928 nabij de 
buitenpiaats ‘Oud Over'. 
Geheei rechts de buiten

piaats ‘Oud Over’. Tussen 
het ingangshek smid- 

rijwieihandelaar Dirk van 
der Geer, wiens bedrijf was 

gevestigd in bet huidige 
pand Oud Over 39. Links 

van hem met bakkersmand 
op de transportfiets bakker 

Jan van Angeren, wiens 
zaak was gevestigd in het 
huidige pand Dorpsstraat 

28. Staande op de weg 
kruidenier G.J.H.M. 

Burghart, wiens winket was 
gevestigd in het huidige 

pand Dorpsstraat 45.
(Coii. W. Mooij)

Het resultaat van dit overleg was het begin 
van acties ter bestrijding van de gevolgen 
van een toekomstige hoge waterstand in 
de Vecht. De eerste concrete actie was een 
particulier initiatief met als doel te onder
zoeken welke maatregelen nodig waren 
om een dergelijke overstromingsramp te 
voorkomen.

Particulier initiatief
Het hoofdbestuur van de Vereeniging 
voor Vreemdelingenverkeer en Behoud 
van Natuurschoon ‘De Vechtstreek’ (VW- 
BN) stelde in het vroege voorjaar van 1929 
een commissie in met als opdracht ‘te on
derzoeken op welke wijze hooge Vechtwater- 
standen, als zich in November en December 
1928 hebben voorgedaan, in de toekomst zou
den zijn te voorkomen’. De onderzoekscom
missie bestond uit de volgende leden: mr. 
N. J. C. M. Kappeyne van de Coppello (voor
zitter en vertegenwoordiger van de Vere
niging ‘De Vechtstreek’), A. J. Middag (se
cretaris en eveneens vertegenwoordiger 
van de VWBN), J. G. Suring (lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal), Joh. 
Timmerman (lid van Provinciale Staten, 
tevens wethouder van de gemeente 
Loosdrecht), H. lüngma (wonende in 
Bussum) en D. O de Vries (lid van het be

stuur van de Horstermeerpolder). Het on
derzoek resulteerde begin juni in een aan
tal conclusies en voorstellen, neergelegd 
in het ‘Rapport van de Commissie tot onder
zoek van het vraagstuk der hooge Vechtwater- 
standen, waaraan is toegevoegd eene uitgebrei
de kostenberekening’.

In het rapport wordt nog eens duidelijk 
omschreven hoe belangrijk het was om 
goede maatregelen te nemen ter voorko
ming van nieuwe overstromingen, overs
tromingen waar de mensen in de 
Vechtstreek al vele eeuwen mee te maken 
hadden. Maatregelen waren van groot be
lang, in de eerste plaats voor de mensen 
die tussen de rivier en de dijk woonden. 
Bij een overstroming als in november 
1928 - de hoogste waterstand van de Vecht 
was toen gemiddeld 90 centimeter boven 
NAP - kwamen hun huizen, wat de bene
denverdieping betreft, onder water te 
staan. Volgens de commissie mag dit niet 
worden onderschat, omdat het grootste 
deel van de dorpen langs de Vecht in het 
gebied tussen rivier en dijk is gebouwd. 
Grote hinder van de wateroverlast onder
vond ook een zeer groot aantal buiten
plaatsen. In het gebied tussen de rivier en 
de dijk bevinden zich ook industrieën, die
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gedurende de hoogwaterperiode moesten 
Worden stopgezet. De commissie wijst ook 
op het belang van de hygiëne. Bij een gro
te overstroming dringt het Vechtwater in 
de riolen met als gevolg dat het rioolvuil 
vermengd met rivierwater dagenlang in 
de huizen komt te staan. In dit verband 
herinnert de commissie aan één van de 
laatste cholera-epidemieën in de 
Vechtstreek, toen in de j aren negentig van 
de negentiende eeuw de ziekte zich na 
een hoge waterstand aanzienlijkheeft ver
spreid. Daarnaast wijst de commissie op 
het belang van de land- en tuinbouw. Zo 
leden kwekerijen in Naarden veel schade 
door de gestremde lozing als gevolg van 
de met regelmaat voorkomende hoge wa
terstanden. Om dit in de toekomst te voor
komen onderzocht de commissie een aan
tal mogelijke oplossingen: 1. ophoging van 
de dijken, 2. bemaling te IJmuiden door lo
zing van de Vechtboezem op Amstellands 
boezem, 3. boezemvergroting, 4. vaststel
ling van een maalpeil waarboven de pol
dergemalen niet meer op de Vecht mogen 
lozen en 5. bemaling te Muiden. Vier van 
deze mogelijkheden wees de commissie af.

Ophoging van de dijken wees de commis
sie van de hand. De hoofdingenieurs van 
provinciale waterstaat in Utrecht en 
Noord-Holland waren van mening, dat 
overstromingen in de toekomst zouden 
kunnen worden voorkomen door opho
ging van de waterkeringen tot 1,10 meter 
boven NAP. De commissie stelde daarte
genover dat deze maatregel geen oplos
sing kan zij n voor de vele bewoners van de 
huizen tussen de rivier en de dijk. Ook 
voor de land- en tuinbouw zal ophoging 
van de dijken geen oplossing zijn, omdat 
de bedrijven in deze sector bij hoge water
standen steeds weer last zullen ondervin
den van het kwelwater en van gestremde 
Waterlozing. Gokwees de commissie erop 
dat de hoofdingenieurs in hun voorstel
len geen oplossing hadden aangedragen 
voor de noodzakelijke verbetering van 
zwakke plekken in de waterkeringen, zo
als de Mijndensedijk en Oud Over waar in 
november 1928 ernstig voor dijkbreuk 
werd gevreesd. De commissie Icwam tot de 
conclusie dat met Idem moet worden ge

V. V. V. B. N. „DE VECHTSTREEK'

RAPPORT

DER COMMlSSrc TOT OKDKRZOEK DER

HOOGE VECHTWATERSTflNDEN

Drukkerij j. van boekhoven - utrecht - Amsterdam

ageerd tegen elke ophoging van de dijken: 
“de voorgestelde maatregelen zouden leiden tot 
een zoodanige verergering van waterbezwaar 
in de Vechtstreek, dat daardoor de bestaansze
kerheid van die streek wordt ondermijnd.”

Bemaling in IJmuiden was een mogelijk
heid, omdat daar een elektrische centrale 
zou worden gebouwd, die veel koelwater 
nodig heeft. De pompinstallatie van de 
centrale zou ruim 400 m^ water per mi
nuut kunnen oppompen en via het koel
systeem van de centrale kunnen spuien in 
bijvoorbeeld de haven van het Hoogoven- 
bedrij f Voor het realiseren van deze moge
lijkheid zou een overeenkomst met de 
centrale gesloten kunnen worden. Na be
studering van deze mogelijldieid bleek 
echter dat de kosten voor het aanleggen 
van een buisleiding en de nodige wij zigin- 
gen in de bouw van de circulatiepompen 
erg hoog zouden oplopen. Men zou waar
schijnlijk duurder uitkomen dan bij ande
re oplossingen, waarvan een meer afdoen
de verbetering was te verwachten. 
Daarom zag de commissie ook van deze 
mogelijldieid af

Het rapport van de 
onderzoekscommissie.
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De Vecht bij Vreeland 
buiten haar oevers 
getreden in 1928. 

(Colt \N. Mooij)

Als derde mogelijke oplossing voor water
overlast in de Vechtstreek onderzocht de 
commissie boezemvergroting. Bij een ex
treem hoge waterstand zou Vechtwater 
kunnen worden afgevoerd naar het uitge
strekte plassengebied ten oosten van de 
Vecht. Tegen dit plan verzette zich echter 
het waterleidingplan van de gemeente 
Amsterdam. Dit plan omvatte onder meer 
het stichten van een winplaats van drink
water in Loenderveen en het vormen van 
een bezinkingsreservoir in Loosdrecht en 
Breukelerveen-Tienhoven. Het belang van 
Amsterdam verzette zich tegen het inla
ten van Vechtwater op de plassen, omdat 
hierdoor het water van de winplaatsen 
voor lange tijd onbruikbaar zou worden.

Het stellen van een maalpeil, waarboven 
de poldergemalen niet meer zouden mo
gen lozen, bleek ook geen oplossing te 
zijn. Voor een aantal waterschappen zou 
een dergelijke beperking van de waterlo
zing grote problemen kunnen veroorza
ken. Voor de Horstermeerpolder was het 
bijvoorbeeld van belang onbelemmerd te 
kunnen bemalen. De bemaling van bij
voorbeeld het Grootwaterschap beoosten 
de Vecht zou door deze maatregel prak
tisch worden uitgeschakeld. Het voor

naamste bezwaar tegen deze oplossing 
was dat beperking van de lozing van de 
uitwaterende polders door het stellen van 
een maalpeil voor een deel van de 
Vechtstreek een gunstig effect zou hebben 
en voor een ander deel een nadelig effect. 
Daarom werd ook deze oplossing van de 
hand gewezen.

Als vijfde en laatste mogelijkheid onder
zocht de commissie een voorstel be
treffende bemaling te Muiden. Aanvan
kelijk was een aantal leden van de com
missie tegen deze oplossing, omdat reali
sering van het plan erg kostbaar zou wor
den. Tijdens het onderzoek bleek echter, 
dat deze mogelijkheid “niet slechts heteenig 
afdoende middel, maar ook op den duur het 
minst kostbare middel zou blijken te zijn.” De 
commissie omschreef het bemalingsplan 
als volgt: “Over de zogenoemde Stille Sluis te 
Muiden wordt een bemalingsinrichting ge
bouwd met een capaciteit van 1600 m^ per mi
nuut. Zoowel aan- als afvoerbuis worden tot 
buiten de sluiskom geleid, zoadat de fundee- 
ring der sluiswerken geen gevaar loopt. De sluis 
zelf blijft intact. De commissie meent redenen te 
hebben om aan te nemen, dat het betreffende 
Hoogheemraadschap daartoe medewerking 
wil verkenen. Een ruwe berekening van een wa-
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terbouwkundig ingenieursbureau (Ingenieurs
bureau De Wit te Amsterdam) noemde als be- 
grootingscijfer een bedrag van 250.000 gul
den.” De financiering was natuurlijk nog 
Wel een punt van zorg. Daarom stelde de 
commissie een begroting op voor de kos
tenverdeling, waarbij rekening werd ge
houden met rentebetaling, aflossing en 
bedrijfskosten. De commissie nam aan dat 
het rijk het stichtingskapitaal renteloos 
zou voorschieten, zodat er geen rente ver
schuldigd zou zijn. Bij een aflossingster- 
mijn van tien jaar waren de jaarlijkse kos
ten te stellen op 25.000 gulden en volgens 
een schatting van het ingenieursbureau 
zouden de jaarlijkse bedrijfskosten uitko
men op 7.000 gulden, dus in totaal 32.000 
gulden per jaar. Die kosten zouden ver
deeld kunnen worden over diverse belang
hebbenden: het rijk, de provincies 
Utrecht en Noord-Holland, de gemeenten 
in de Vechtstreek, de gemeente Amster
dam (als de boezemvergroting in de rich
ting van het plassengebied wordt losgela
ten en dit gebied vrijkomt voor de drink
watervoorziening), de waterschappen, de 
eigenaren van buitendijks gelegen huizen 
en de land- en tuinbouwers in de omlig
gende streken, speciaal ook de kwekers in 
Naarden.

De commissie tekende nog wel aan, dat 
het stichten van een bemaling te Muiden 
van tijdelijke aard zal zijn in verband met 
de voortgang van de Zuiderzeewerken, 
met name het gereedkomen van de 
Afsluitdijk. Volgens een berekening van 
de commissie - ondersteund door vele des
kundigen - zou het risico van grote water
overlast nog zeker acht a negen jaar op de 
Vechtstreek blijven drulcken. Mocht na on
geveer tien jaar de bemaling te Muiden 
overbodig blijken, dan zullen de machi
nes door het betrekkelijk gering aantal ar
beidsuren bij goed onderhoud nog “een 
zoodanige verkoopwaarde hebben, dat wellicht 
een niet onbelangrijk deel van de stichtingskos- 
ten zullen kunnen worden terug verkregen.” De 
commissie drong er op aan, “dat de noodzake
lijkheid van de stichting van een zoodanig ge
maal (—) ten spoedigste door de betrokken au
toriteiten onder het oog wordt gezien. ”

Mr. dr. N.J.C.M. Kappeyne 
van de Coppello, voorzitter 
van het actiecomité.

Actiecomité
Op 14 juni 1929 werd in Nieuwersluis een 
vergadering gehouden ter bespreking van 
het rapport, dat door de Nieuwe Rotter- 
damsche Courant werd getypeerd als het 
rapport aangaande de Vechtbemaling in 
verband de hoge waterstanden op de ri
vier tussen Utrecht en Muiden. De verga
dering was belegd door het bestuur van de 
Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer 
en Behoud van Natuurschoon (VWBN) 
‘De Vechtstreek’, die het initiatief tot het 
onderzoek had genomen. Volgens de 
krant was er veel belangstelling, onder an
dere van de burgemeesters van verschil
lende gemeenten in de Vechtstreek. Ook 
was een vertegenwoordiger van de minis
ter van Waterstaat aanwezig. De voorzit
ter van de VWBN, de heer J. D. Bastert, 
bracht in zijn openingswoord hulde aan 
het Depot Militaire Politietroepen te 
Nieuwersluis en aan de militairen uit het 
Utrechtse garnizoen voor hetgeen zij had
den gedaan om de bewoners van de 
Vechtstreek te helpen tijdens de overstro
ming. De voorzitter van de commissie gaf 
een toelichting op het rapport en ging 
vooral in op de financiering van het elek
trische gemaal te Muiden, waarvoor de 
kosten een kwart miljoen gulden zouden 
bedragen. Maar daar stond tegenover dat 
de jaarlijkse uitgaven zeer gering zouden 
zijn. Wanneer het rijk bereid zou zijn het 
stichtingskapitaal renteloos voor te schie-
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Militairen van het Depot 
Militaire Politietroepen uit 

Nieuwerstuis dragen zand
zakken aan om het water 

van de stijgende rivier 
tegen te houden. 
(Colt. \N. Mooij)

ten en bovendien gerekend zou mogen 
worden op financiële medewerldng van 
de provincies Utrecht en Noord-Holland, 
zou het gemaal zichzelf kunnen bedrui
pen. Mocht de medewerking van rijk en 
provincies tegenvallen, dan zou een be
roep gedaan kunnen worden op de ge
meenten en waterschappen in de 
Vechtstreek. De commissie wist verder 
nog te melden, dat bij teleurstellende me
dewerking van de overheden niet tever
geefs een beroep zou kunnen worden ge
daan op de steun van particulieren. 
Tenslotte deelde mr. Kappeyne van de 
Coppello mee, dat de commissie - inmid
dels omgedoopt tot comité van actie - een 
adres tot Hare Majesteit de Koningin, met 
andere woorden tot de Kroon als hoogste 
overheidsinstantie, wilde richten met het 
verzoek om het grote waterstaatsbelang 
van de Vecht vóór de aanstaande winter te 
willen regelen. Met de bouw van een be- 
malingsinstallatie zou ongeveer acht 
maanden gemoeid zijn. Tien maanden 
waren nodig om de inrichting te kunnen 
laten draaien. In het eerstvolgende najaar 
zou dan nog wel een riskante situatie kun
nen ontstaan, maar het comité achtte het 
noodzakelijk toch enige druk op de over
heden uit te oefenen. Bij de Kroon drong 
het aan om “het waterstaatsbelang op zooda
nige wijze te willen regelen, dat vóór den ko

menden winter een bemaling van voldoende ca
paciteit op de Vechtsluis te Muiden wordt aan
gebracht.”*’ Haast was geboden in het be
lang van de gehele Vechtstreek, omdat 
men wilde voorkomen dat in de nabije 
toekomst door hoge Vechtstanden op
nieuw een noodsituatie zou ontstaan. Het 
provinciaal bestuur van Utrecht was zich 
bewust van de noodzaak om op zo kort 
mogelijke termijn een oplossing te vin
den. Als de andere belanghebbenden ook 
zouden meewerken konden snel beslui
ten worden genomen, mede dankzij het 
feit dat het comité van actie als actieve 
partner optrad in de rol van intermediair 
tussen het provinciaal bestuur en de be
langhebbenden (overheden en particulie
ren). De samenstelling van het comité van 
actie was inmiddels veranderd. Nu het 
werk van de commissie van onderzoek 
was afgerond hadden de heren Suring (lid 
van de Tweede Kamer) en Timmer (lid van 
Provinciale Staten) zich terug getroldcen. 
Aan het actiecomité waren als nieuwe le
den toegevoegd; J.D. Bastert (voorzitter 
VWBN), H.J. Pos (Nederhorst den Berg) en 
J. Weijland (koenen), beiden penning
meester en J. Molenkamp (wethouder van 
Breukelen), secretaris naast de heer A.J. 
Middag, die al secretaris van de onder
zoekscommissie was.
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De activiteiten volgden elkaar snel op. Op 
woensdag 19 juni 1929 hadden vier leden 
van het actiecomité (Bastert, Kappeyne 
van de Coppello, Pos en Middag) een on
derhoud met de Commissaris van de 
Koningin in Utrecht, waarin men tot de 
conclusie Icwam dat de verdeling van de 
kosten de grootste moeüijldieid zou ople
veren. Maar juist daarvoor wilde het actie
comité zich volledig inzetten. Provinciale 
Staten van de provincie namen op 26 juli 
het principebesluit tot de bouw van een 
elektrisch gemaal te Muiden op voorwaar
de dat de financiering tijdig rond zou ko
men, waarbij al wel gerekend kon worden 
op medewerking van het rijk voor wat be
treft het verstreldcen van een renteloze le
ning ter grootte van het stichtingskapi- 
taal. Voor de verdeling van de j aarlij kse ex
ploitatiekosten met inbegrip van de aflos
sing van de lening moesten nog voorzie
ningen getroffen worden. In de ‘Mededelin
gen van het Comité van Actie inzake bemaling 
bij Muiden’ van 1 september werd opge
merkt, dat het ingenieursbureau De Wit 
kon garanderen dat het ontworpen ge
maal de Vecht op een peil van 45 cm. bo
ven NAP zou kunnen houden. Hiervoor 
zouden volgens de hoofdingenieur van 
provinciale waterstaat van Utrecht 200 
maaluren nodig zijn. Op grond van dit uit
gangspunt en het feit dat men het gemaal 
over een periode van acht jaar (1930 tot en 
met 1937) wilde afschrijven, berekende 
waterstaat de jaarlijkse bemalingskosten 
op 46.000 gulden. Provinciale Staten wil
den hiervan 15.000 gulden voor hun reke
ning nemen. De overige 31.000 gulden 
moesten gedurende die acht jaar door de 
belanghebbende lagere overheden en par
ticulieren worden opgebracht. Het was er 
al spoedig achter gekomen dat de provin
cie Noord-Holland niet bereid was finan
cieel bij te dragen, maar dat Noord- 
Holland wel toestemming wilde geven om 
op provinciaal grondgebied een gemaal te 
bouwen. Op 26 juli 1929 namen provin
ciale staten van Utrecht het principebe
sluit om al het nodige te doen “voor de stich
ting en de exploitatie van eene inrichting tot be
maling van de Vecht te Muiden" op voorwaar
de dat vóór 1 olctober 1929 anderen dan de 
provincie Noord-Holland zich tegenover

Gedeputeerde Staten van Utrecht “zullen 
hebben verbonden aan de provincie 
Utrecht gedurende de jaren 1930 tot en 
met 1937 jaarlijks 31.000 gulden te zullen 
afdragen” ten behoeve van de jaarlijkse 
bemalingskosten.” Eind augustus 1929 
waren er al toezeggingen van de gemeen
ten boenen. Vreeland en Zuilen. In een 
buitengewoon goed bezochte vergadering 
van 31 augustus, belegd door het actieco
mité, bleek dat ook gerekend kon worden 
op positieve besluitvorming van de ge
meenten Breukelen (de twee gemeenten 
gecombineerd), Loosdrecht en Maarssen- 
Maarsseveen evenals van een aantal wa
terschappen.

Op 22 oktober 1929 deed het dagelijks be
stuur van de provincie Utrecht aan de 
Staten het voorstel om voorbereidende 
maatregelen te treffen voor de bouw van 
het gemaal in Muiden.®' Een definitieve be
slissing kon om verschillende redenen 
nog niet genomen worden, omdat het 
streefbedrag aan toezeggingen (31.000 
gulden) op dat moment nog niet was ge
haald. Er lagen toezeggingen tot een to
taalbedrag van 16.000 gulden. Daarnaast 
was er een bereidverklaring van burge
meester en wethouders van Amsterdam 
voor een jaarlijkse bijdrage van 9200 gul
den, maar de definitieve beslissing daar
over hing nog af van de goedkeuring van 
de gemeenteraad en van provinciale sta
ten van Noord-Holland. Conclusie was dat 
er in ieder geval gerekend moest worden 
met een jaarlijks tekort van 5800 gulden.

De overstroming op 26 
november 1928 in de 
buurtschap Oud Over. 
(Coil. \N. Mooil)
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De waterschappen Kortenhoef en Horster- 
meer, alsmede de gemeenten Nederhorst 
den Berg en Bussum (alle in Noord- 
Holland) hadden voorwaardelijke toezeg
gingen gedaan tot een totaalbedrag van 
1465 gulden, maar de vraag was of deze 
voorwaarden (een maximum peil van 45 
cm boven NAP en een gemiddelde jaarwa- 
terstand niet hoger dan 20 cm boven NAP) 
wel verbonden kunnen worden aan het 
verlenen van een bijdrage. In zeer bijzon
dere gevallen zouden deze voorwaarden 
niet altijd gehandhaafd kunnen worden. 
Hetzelfde gold ook voor de voorwaardelij
ke toezegging van de gemeente Zuilen ten 
bedrage van 649 gulden per jaar. Het was 
dus nog afwachten of het tekort zou Icun- 
nen worden weggewerkt. Voor een defini
tieve beslissing was het echt nodig dat ook 
voor het ontbrekende bedrag nog toezeg
gingen zouden binnenkomen.

Intussen was er ook een twijfel gerezen 
over de vraag of de totstandkoming van 
het gemaal uit technisch-economisch 
oogpunt wel gerechtvaardigd kon wor
den. Naar de mening van de directeur-ge- 
neraal van de Zuiderzeewerken kon een 
eventuele bemaling van de Vecht slechts 
dienst doen totdat de Afsluitdijk gereed 
gekomen zal zijn. Hij schatte dat dit in de 
zomer van 1933 gerealiseerd zou kunnen 
zijn, maar het was - gezien de voorspoedi
ge voortgang van de werkzaamheden - 
ook mogelijk dat de Zuiderzee reeds in de 
zomer van 1932 kon worden afgesloten. 
Op grond van de door de directeur-gene- 
raal verstrekte gegevens Icwam de hoof
dingenieur van provinciale waterstaat 
van Utrecht, ir. AA. Mussert tot de con
clusie dat bemaling van Vecht een te kost
baar middel is, “nu wij aan den vooravond 
staan van de afsluiting der Zuiderzee en deze 
gebeurtenis volgens het meest competente ge
zag in 1932 of1933 is te verwachten. Het pro
vinciaal bestuur legde dit advies vervol
gens voor aan het actiecomité en het ge
meentebestuur van Amsterdam.

Beide instanties kwamen tot de conclusie, 
dat de directeur-generaal van de Zuider
zeewerken in zoverre gelijk had, dat af
sluiting van de Zuiderzee het gevaar van

overstroming van de Vecht verkleint. 
Maar zij waren er nog meer van overtuigd 
dat door de aanleg van de Afsluitdijk het 
gevaar niet geheel werd uitgesloten. Naar 
de mening van beide besturen had deze 
deskundige een aantal factoren over het 
hoofd gezien. Na afsluiting van de Zuider
zee zouden tegelijkertijd zodanige ongun
stige omstandigheden lomnen optreden, 
dat lozing van het Vechtwater onmogelijk 
wordt. Die lozing komt in gevaar bij ex
treem grote regenval, waardoor veel wa
ter uit de Vecht bij Muiden moet kunnen 
worden geloosd. Dit kan dan worden be
lemmerd door twee andere factoren, na
melijk door een hogere waterstand in het 
Ijsselmeer wegens opwaaiïng van het 
IJsselmeerwater bij Muiden en door de tij
delijke onmogelijkheid bij langdurig 
stormweer IJsselmeerwater te lozen op de 
Noordzee. Wanneer de waterstand van de 
Vecht stijgt door aanvoer van veel water 
vanuit de polders en vanuit de Weerdsluis 
bij Utrecht, moet ook in de toekomst het 
overtollige water uitgeslagen kunnen 
worden op het Ijsselmeer. Hoe hoger het 
peil van het Ijsselmeer, hoe lager de lo- 
zingscapaciteit. Voor de Vechtstreek bleef 
daar nog een groot gevaar bestaan. Het ac
tiecomité en de stad Amsterdam wilden 
daarom vasthouden aan hun voorstel, 
omdat het totstandkomen van de Vecht- 
bemaling bij Muiden echt iedere kans op 
overstroming zou uitsluiten. Het actieco
mité had zich bovendien nog afgevraagd, 
of in de berekeningen van de directeur-ge
neraal van de Zuiderzeewerken wel vol
doende rekening was gehouden met on
gunstige factoren als snelle dooi na zware 
sneeuwval (“in ons land maar al te vaak voor
komende”) en een lage temperatuur met als 
gevolg geringe verdamping. Het actieco
mité wilde tegenover de belanghebben
den - waterschappen, gemeentebesturen 
en particulieren die hun financiële mede
werking hadden toegezegd - zekerheid 
bieden ten aanzien van het niet meer kun
nen voorkomen van overstromingen in de 
Vechtstreek. Daarom drong het bij het col
lege van gedeputeerde Staten van Utrecht 
“met de grootste klem" aan om spoedig het 
besluit te nemen tot het aanleggen van 
het gemaal bij Muiden, omdat “bemoling te
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Muiden door de belanghebbenden in buitenge
meen sterke mate wordt verlangd en het 
Comité er met Uw hulp in geslaagd is definan- 
tiëele bezwaren uit de weg te ruimen." 
Overtuigd door bovenvermelde argumen
ten besloot het provinciaal bestuur van 
Utrecht voorbereidende maatregelen te 
treffen voor de bouw van een boezemge- 
maal bij Muiden om zodoende in de toe
komst de problemen met de afwatering 
van de Vecht te loinnen voorkomen.

Pompgemaal bij Muiden
Hoofdingenieur van provinciale waters
taat, Anton Adriaan Mussert, Icreeg op
dracht het gemaal te ontwerpen en de 
bouw ervan te begeleiden. Het electrisch 
aangedreven gemaal kostte met inbegrip 
van de hoogspanningsaansluiting en in
richting 221.000 gulden. Eind december 
1930 werd het gemaal opgeleverd. Hierna 
kon men het Vechtwater uitslaan op de 
Zuiderzee. Het gemaal deed slechts enke
le jaren dienst: volgens de provinciale ver
slagen heeft het in 1930 en 1931 in totaal 
165 uur met één pomp en 167 uur met bei
de pompen dienst gedaan. Na het gereed
komen van de vMsluitdijk op 28 mei 1932 
hoefde het gemaal nauwelijks meer te 
worden ingeschakeld. Vanaf die tijd kon 
een Noordwesterstorm het zeewater niet 
langer over een grote zogenaamde strijk- 
lengte vanaf Ijsland de Zuiderzee opbla
zen, daar het water door de nieuwe dijk 
werd tegengehouden. Uiteraard kreeg de 
noordkant van de dijk wel hoge zeestan- 
den te verduren.

Een maand voor de ingebruiloieming van 
het gemaal beleefde de Vechtstreek nog 
angstige dagen. Het Utrechtsch Nieuws
blad meldde op 13 november 1930, dat de 
Vecht onrustbarend gestegen was tot 74 
cm. boven NA.P. Op de avond van 12 no
vember stond het Jaagpad in boenen reeds 
geheel onder water. Op verschillende 
plekken stroomde het water over de dij
ken: “Tal van buitenplaatsen en vooral de villa 
‘Calorama’ in Oud-Over, gemeente Loosdrecht, 
ondervinden grooten overlast van het steeds 
stijgende Vechtwater, dat boomgaarden en tui
nen bedekt” (—) “Ook te Vreeland maken de be
woners der Vechtoevers angstige uren door. In

de Boterbuurt stroomt het Vechtwater van ach
teren de woningen in en baant zich door gan
gen en deuren een weg naar buiten, waar het 
over den straatweg golft.” Het Depot 
Politietroepen in Nieu-wersluis bood met 
25 manschappen hulp om het meest be
dreigde punt, de Mijn-densedijk, te ver
sterken met het aandragen van zandzak
ken en het leggen van kleidammen. 
Mocht in de loop van die dertiende no
vember het water nog meer stijgen, dan 
stond het gehele depot van honderd man 
Idaar om hulp te bieden. Een dag later 
meldde het Algemeen Handelsblad, dat 
de voorspoedige bouw van het gemaal een 
hoopvol teken was voor de Vechtstreek: 
“De oeverbewoners van de Vecht worden dit na
jaar wel zeer beproefd. Huizen op en buiten de 
waterkeeringen zijn al voor de derde maal on
der water geloopen, en de polderbesturen moe
ten voortdurend op hun hoede blijven voor mo
gelijke breuk van de doorsieperende dijken, 
waar het Vechtwater overheen stroomt, of nau
welijks in bedwang wordt gehouden door 
schrale bekistingen. Eiken keer dat de wind 
naar het Noorden krimpt, slaat de menschen de 
schrik om het hart, schiet hij naar het Zuiden, 
dan herademt men weer een oogenblik.” Na 
vijf maanden bouwen kon eind van het 
jaar het Vechtgemaal op de zeesluizen te 
Muiden in gebruik worden genomen.

Op 30 december 1930 was het zover. De 
plechtige overdracht van het gemaal aan 
het provinciaal bestuur vond plaats met 
de onthulling van een gedenksteen in één 
van de wanden van het machinegebouw, 
welke steen bedoeld was als huldeblijk 
aan de ijverige leden van het actiecomité. 
Onder de talrijke aanwezigen waren de 
burgemeesters van boenen, boosdrecht, 
Muiden en Nederhorst den Berg, alsmede 
wethouder Molenkamp van Breukelen. 
Het provinciaal bestuur was vertegen
woordigd in de persoon van de hoofdinge
nieur van provinciale waterstaat, de heer 
Mussert. Het Depot Politietroepen in 
Nieuwersluis, dat bij de hoge Vechtstan- 
den en overstromingen vele malen hulp 
had geboden, was vertegenwoordigd door 
kapitein Vermeulen en sergeant-majoor 
Muller. Burgemeester jhr. QJ. van Swin- 
deren van boosdrecht, voorzitter van het
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Eén van de schroefpom- 
pen wordt geplaatst in het 
in aanbouw zijnde gemaal 
in Muiden. Collectie Guus 

Kroon, aanwezig bij het 
Historisch Archief Muiden.

huldigingscomité, hield een rede, waarin 
hij onder andere memoreerde dat sinds 
juli 1930 de Vecht tot vijfmaal toe een peil 
had bereikt van 60 cm. boven NAP, de fei
ten wel hadden aangetoond, “hoe noodza
kelijk een gemaal was”. Van Swinderen: “Wij 
herhalen onzen warme dank voor hetgeen het 
Comité heeft gedaan en wij brengen onze op
rechte hulde voor wat U, Mijne Heeren, hebt be
reikt”, waarna de heer Kern, eveneens lid 
van het huldigingscomité, een doek weg
schoof. Op de witmarmeren gedenkplaat 
werden toen de namen zichtbaar van de 
leden van het actiecomié. De voorzitter 
van het actiecomité, de heer Kappeyne 
van de Coppello, sprak in een danlcwoord 
dat eendracht inderdaad macht bleek te 
zijn: “er hadden 280 jaren moeten verhopen, 
vóórdat de sluizen van Nederhorst den Berg ver
plaatst waren naar Muiden en 80 jaren eer 
men het gebracht had tot een flinke 
Vechtbemaling.” De gedenksteen is op 7 fe
bruari 1997 overgedragen aan het gemeen
tebestuur van de toenmalige gemeente 
boenen en geplaatst aan de wand van de 
ontvangstkamer bij de voordeur in het 
monumentale gedeelte van het gemeente
huis ‘Beek en Hoff.

Het Vechtgemaal is na de afsluiting van de 
Zuiderzee nog enkele keren in werking ge
steld, zoals bijvoorbeeld in november 
1936 toen het waterpeil tot 34 cm. boven

NAP was gestegen. Op dat moment scha
kelde men de twee pompen van het ge
maal in om het Vechtwater te lozen en op 
het peil van 30 cm. te brengen. De schrij
ver van het bericht in de Gooi- en 
Eemlander daarover kon het niet nalaten 
te vermelden, dat “in tegenstelling met de 
door deskundigen geuite verwachtingen” het 
Vechtgemaal toch weer in werking moest 
worden gesteld. Het boezemgemaal deed 
tot 1941 dienst als noodvoorziening. In 
dat jaar werd het buitenwerking gesteld 
en afgebroken.

Opnieuw hoge waterstanden
In het begin van de j aren zestig van de vo
rige eeuw kwamen echter opnieuw pre
caire vrij hoge Vechtstanden voor. Waarbij 
het water bij de voormalige grind- en 
zandhandel van J. Dolman net de hoogte 
van het wegdek van de Vechtdijk (Oud 
Over) bereikte. Wat was hiervan de oor
zaak? Door de drooglegging van Oostelijk 
Flevoland in 1958 werd het Ijsselmeer ver
vormd tot een langgerekte smalle water
vlakte van Zuid-Friesland tot bij Muiden. 
Wanneer hierop na een nat najaar heel 
veel water uit de polders rond het 
Ijsselmeer was geloosd, kreeg het langge
rekte gedeelte een vrij hoog waterpeil. 
Trad daarna een vorstperiode in, dan kon 
het gebeuren, dat er dagenlang een vrij 
harde Noordoosten wind stond. Het ge-
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volg was dat het water in het versmalde 
Ijsselmeer - dat zich uitstrekte van noord
oost tot zuidwest, vanaf de Friese zuidkust 
naar de uitmonding van de Vecht bij 
Muiden werd geblazen en de waterstand 
hier dermate hoog werd, dat lozing van de 
Vecht op het Ijsselmeer opnieuw onmoge
lijk was. Door de bedrijfsleiding van de 
Amsterdamse waterleiding werd dan aan 
het bestuur van het Hoogheemraadschap 
Amstelland verzocht om Vechtwater te 
mogen lozen op Amstellands boezem. 
Deze had dan dilcwijls zelf ook met water
overlast te maken, zodat het hoogheem
raadschap er niet nog meer water bij kon 
bergen. De op die manier ontstane hoog
water perioden van de Vecht waren echter 
minder precair dan in 1928. Na de droogleg
ging van Zuidelijk Flevoland in 1968 was die 
toestand van hoge waterstanden bij Muiden 
definitiefvoorbij. Door de aanleg van de dijk 
Enkhuizen-Lelystad is het Ijsselmeer in 
tweeën gesplitst, namelijk in het Ijssel- en 
Markermeer, waardoor extreme peilverho- 
gingen door opwaaiïng van het water hele
maal tot het verleden behoren.

Kees de Kruijter 
Willem Mooij

Met dank aan ing. J. den Besten voor zijn 
waardevolle aanvullingen, onder meer 
over de hoge waterstanden door de droog
legging van Oostelijk Flevoland.

2.

NOTEN:
1. Zie voor het verslag over de watersnood van novem

ber 1928 in de Vechtstreek: Vechtkroniek, nummer 36 
(november 2011), 32-34.
Zie voor een overzicht van de geleden schade als ge
volg van deze ramp: Vechtkroniek, nummer 37 (mei 
2012), 47-51.
Rapport der commissie tot onderzoek der hooge 
Vechtwaterstanden, in: RHCW te Breukelen, Archief 
gemeente Loenen (1819-1943), inv. nr. 241 (corre
spondentie 1929).
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15 juni 1929. 
HUA, Archief provincie Utrecht, Notulen van 
Provinciale Staten van 26 juli 1929.
HUA, Archief provincie Utrecht, Voorstel van gedepu
teerde staten aan provinciale staten van 22 oktober 
1929 inzake bemaling van de Vecht.
Anton Adriaan Mussert (1894-1946), hoofdingenieur 
van provinciale waterstaat van Utrecht (1927-1934), in 
1931 één van de oprichters en kort daarna leider van 
de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB).

8. Zie bijlage lil bij het voorstel van GS van Utrecht van 22 
oktober 1929 (zie noot 5).

9. Zie bijlage VI bi] het voorstel van GS van Utrecht van 22 
oktober 1929 (zie noot 5),

10. Utrechtsoh Nieuwsblad van donderdag 13 november 
1930.

11. Algemeen Handelsblad van vrijdag 14 november 
1930.

12. VAR van 13 februari 1997.

BRON:
RHCW te Breukelen, Archief gemeente Loenen (1819- 
1943), correspondentie 1928-1930;

7.

VILE OLVERBLWONtRS VAN Dl: VIXHT SCHONKEN 0E7ËN 
GEDENKSTEEN IJlf DANKBAARHEID AAK DE ÜEEREN; '
Mb.N J.r.KAPPEVMF van Ot' C^PPFÏl.O .l.D BASIEHT- .IMOLENKAMP-A.LMlDO.kG 

J.JilNif.MA-A. J.POT J.t.SilHING; JOUE HMMF.ftMAN' l.O'ÜE VPiES 
......... .. '* 0 J Wtyi„V.N0d» A POS

VOOR HliNNE y VERIfif ÖE^DEilNCf::N. WAARDOOR ÏU DE TÖÏ STANtt I 
hOMi.NC VAN HEI VEf lIÏÏiÊMAAL MEDE ÜEBBEH BEVORÜERör

Gedenksteen van het hul- 
digingscomité, aangebo
den op 30 december 1930 
aan de voorzitter van het 
actiecomité.
(Foto: Ateid Smid)
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O Café‘De Graaf van Orleans’

Op de hoek van de Grutterstraat-Dorps- 
straat in koenen, waar nu sigarenmaga
zijn ‘De Beurs’ is gevestigd, stond vroeger 
het café ‘De Graaf van Orleans’. Op onder
staande foto van omstreeks 1915 is te zien 
hoe dit pand er toen uit zag. Voor het café 
staat tapper Johannes van der Heiden, ge
boren 19 februari 1856 te kienden. In de 
deuropening staat zijn vrouw Willemijn- 
tje van keeuwen, geboren 18 februari 
1866 te Ouder Amstek Het echtpaar Icwam 
op 30 mei 1907 van Doorn naar koenen.

Aanvankelijk huurden zij het pand, maar 
in 1918 zag Van der Heiden kans om het 
café te kopen van Theodorus Houweling te 
Delfzijl, voorheen scheepmaker te koos- 
drecht (Mijndensedijk). Het pand stond 
toen nog op erfpachtgrond van de familie 
Van Reenen, wonende op huize ‘Vegtlust’. 
Op 15 december 1923 kon Van der Heiden 
de erfpacht afkopen voor 200 gulden. In 
1937 is het café gesloopt voor de bouw van 
sigarenmagazijn ‘De Beurs’.

Willem Mooij
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