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VAN BUITENPLAATSEN EN BOERENLEVEN 
VAN ZUSTERWERK EN VUILOPHAAL

Voor u ligt weer een gevarieerde Vechtkroniek met diverse 
onderwerpen die in alle kernen van de voormalige gemeente 
Loenen spelen. Zo komen Nigtevecht en Nieuwersiuis aan 
bod in het mooie artikel van Wim van Schalk over de 
verdwenen buitenplaatsen Petersburg en Onderhoek.
Oude tijden vol pracht en praal herleven! Van het Loenen 
in het tweede en derde kwartaal van de 20ste eeuw wordt 
een mooi beeld geschetst in drie heel verschillende artikelen. 
U leest over de werkzaamheden van Bea van der Hoeven, 
die van 1927 tot 1962 wijkzuster in Loenen was en dat zo 
goed deed dat zij met een koninklijk lintje werd beloond. 
Aleid Smid dook in deze geschiedenis. Vrijwel tijdens 
dezelfde periode was Henk van Tricht gemeente arbeider in 
Loenen. Mieke Kennis geeft een mooi beeld van zijn werk
zaamheden. Ook schreef zij een bijzonder interessant artikel 
over W.G. van de Hulst jr., aan de hand van de vondst van 
een nog onbekende tekening van deze kunstenaar. Piet Bak
ker van de interviewwerkgroep verwerkte zijn interview met 
de vorige jaar overleden bekende Loenenaar Arie de Reuver 
tot een interessant verhaal over de famüie De Reuver en het 
boerenleven in Loenen in het algemeen. Verder verschijnt in 
dit nummer deel drie van de korte serie ‘Vreeland in de verre’ 
door Anton Cruysheer. De naam Vreeland komt op meerdere 
plekken in de wereld voor, zelfs op enkele ‘historische’ sche
pen. U leest er alles over in deze 44ste Vechtkroniek.

Veel leesplezier!
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Petersburg en Onderhoek
VERDWENEN'KEIZERLIJKE BUITENS'

Wim van Schalk

Bergen, rivieren en ook oude gebouwen 
hebben een uitstraling van een zekere tijd
loosheid. Onze overgrootouders liepen er 
in bewondering langs en onze achterklein
kinderen zullen ze nog steeds kunnen 
waarderen. Helaas is dat voor bouwwer
ken een te optimistische voorstelling van 
zaken. Dat geldt ook voor de buitenplaat
sen langs de Vecht; van de bijna 200 die er 
ooit waren zijn er nu nog een stuk of 70 
over. Zo behoorden de twee buitenplaat
sen waar het in dit artikel over gaat in de 
18“*' eeuw tot de meest luisterrijke buitens 
van de Vechtstreek. De eigenaren spaar
den kosten noch moeite om hun rijkdom 
tentoon te stellen. Architecten van naam 
ontwierpen voor hen landhuizen, koepels, 
prielen, oranjerieën, speelhuizen, stallen

en wat dies meer zij. In de tuinen vorm
den de lanen, berceaux, (karper)vijvers, 
fonteinen, inlandse en exotische gewassen 
de achtergrond voor beelden, tuinvazen en 
andere ornamenten. Het hoogtepunt werd 
zowel letterlijk als figuurlijk gevormd door 
het “bergje”, een kunstmatige heuvel van 
waar af dit alles door de trotse eigenaar, 
uiteraard samen met zijn gasten, overzien 
kon worden. Slechts de meest welvarenden 
konden zich zoiets veroorloven. Zowel 
Petersburg als Ouderhoek deelden in deze 
grandeur, zij waren zelfs van keizerlijke al
lure. Peter de Grote, de tsaar aller Russen, 
achtte het niet beneden zijn waardigheid 
om er zelfs meerdere malen te vertoeven. 
Toch zijn beide buitens nu nagenoeg 
spoorloos verdwenen.

Achterglüsschildering 
van Ouderhoek door 
J. Zeuneruit 1791 
Links de koepel met 
toegangshek, geheel 
links zicht op de 
herberg te Nieuwer- 
sluis. (Coll. Lisman, 
Nieuwesluis)
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Tuinontwerp van Petersburg
Petersburg. Hier is Aan de Bergse kant van de Vecht buigt

goed te zien dat de Eilandseweg iets voorbij Nigtevecht
het grondoppervlak van de rivier af om er een paar honderd
van de buitenplaats meter verder weer bij terug te komen. Op

driehoekig was. (Beu- het driehoekige stuk land dat zo wordt 
deker Collectie, British afgesneden vinden we nu de woning van 

Map Library, British de familie Van der Vliet op de plaats waar
Museum, London) ten tijde van de buitenplaats de oranjerie 

en het Russisch badhuis hebben gestaan 
en weiland behorend bij de boerderij van 
de familie Wenneker. In de 18“*' eeuw lag 
hier een van de mooiste buitenplaatsen 
van de Vechtstreek, eigendom van de Am
sterdamse koopman Christoffel Brants. 
Hoewel de basis van diens rijkdom werd 
gevormd door de handel in riviervis -niet 
uit de Vecht maar uit het IJ-, beleefde hij 
zijn grootste zakelijke successen door zijn 
handel met Rusland. Dat bracht hem in 
contact met tsaar Peter de Grote, die hij 
dankzij zijn fortuin ook kon steunen bij 
diens politieke aspiraties, met name in zijn 
strijd tegen Zweden. Als dank verhief de 
tsaar hem in de Russische adelstand en 
ging hij zich Van Brants noemen. Aan het 
feit dat hij Daniël Stoopendaal ruim finan
cieel ondersteunde danken wij het dat in 
diens plaat- en rijmwerk De Zegepraalen- 
de Vecht uit 1719 maar liefst 12 gravures 
van Petersburg voorkomen. Deze geven 
een goede indruk van de weelde die het 
landgoed bedoelde uit te stralen. Behalve

het huis zelf, voorzien van een monumen
tale aanlegplaats aan de Vecht met triomf
boog, zijn vijvers, grote en kleine lanen, de 
oranjerie, volière, fonteinen, cabinetten’ 
en het (Russische) badhuis afgebeeld. Nog 
aan het begin van de 20®“ eeuw bracht 
de firma Wolters twee schoolplaten uit 
waarop te zien is hoe het afscheidsbezoek 
dat de tsaar op een augustusdag in 1717 
aan (het naar hem genoemde) Petersburg 
bracht eruit gezien zou hebben.

Ouderhoek
Een vergelijkbaar stuk grond vinden we 
iets ten noorden van Nieuwersluis. Tussen 
de Rijksstraatweg en het jaagpad langs de 
Vecht, op de plaats waar nu het fruitbedrijf 
van de familie Drogenbroek is gevestigd, 
bevond zich destijds de buitenplaats Ou
derhoek van Anthony van Hoek, evenals 
Brants een Amsterdamse koopman. Ook 
deze familie ging het zeer goed en dat lie
ten ze merken. Achtereenvolgens werden 
door hen de buitenplaatsen Ouderhoek, 
Jongerhoek, Nieuwerhoek en Middenhoek 
gesticht. Daarnaast was Christiaan van 
Hoek, de vader van Anthony, betrokken 
bij de uitgave van de Zegepraalende Vecht 
hetgeen hem daarin zes afbeeldingen op- 
leverde. Ook waren er regelmatig schilders 
en dichters bij hem te gast zoals onder an
dere de ook nu nog wel bekende blijspel
dichter Pieter Langendijk. Hoewel het huis 
natuurlijk de vergelijking met de andere 
Vechtbuitens ruimschoots kon doorstaan 
was Ouderhoek vooral beroemd vanwege 
de luisterrijke tuinaanleg. Naast de af
beeldingen van Stoopendaal zongen Claas 
Bruin en Ludolf Smids er in De Zegepraa
lende Vecht met dichtwerken van respec
tievelijk 20 en 12 strofen de lof over. Kort
om, men raakte er niet over uitgepraat. 
Natuurlijk kwam dat omdat de familie Van 
Hoek enerzijds een belangrijke financiële 
ondersteuner was van de uitgave van de 
Zegepraalende Vecht maar anderzijds was 
de tuin ook echt iets bijzonders. Zo waren
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de tuinlieden zeer bedreven in de kweek 
van tropische gewassen; Onderhoek was 
een van de eerste plaatsen in Nederland 
waar men erin slaagde om ananassen te 
kweken. Het verhaal gaat dat de tuinman 
in 1717 tijdens een van de bezoeken van 
Peter de Grote aan Onderhoek door hem 
in dienst werd genomen om in Rusland 
opzichter van de vorstelijke tuinen te 
worden. Ook in die dagen was de wereld 
klein, vanzelfsprekend kenden ChristofFel 
Brants en Anthony van Hoek elkaar en 
er is reden om aan te nemen dat ook de 
laatstgenoemde actief betrokken was bij 
de “Moscovische” handel.

Tsaar Peter op bezoek
Dat was natuurlijk geen alledaagse 
gebeurtenis; voor een bezoek als dit werd 
wel het een en ander op touw gezet. Alle 
vrienden, kennissen, zakenrelaties en be
woners van andere buitenplaatsen werden 
uitgenodigd. Het moet op de (voorloper 
van de) straatweg bij Nieuwersluis en 
in het dorp Nigtevecht, waar per pont

de rivier moest worden overgestoken, 
een drukte van belang geweest zijn. En 
natuurlijk ook op de Vecht. Vele genodig
den, inclusief het omvangrijke Russische 
gezelschap, kwamen per schip. Voor het 
feest waren op de buitenplaats de nodige 
voorbereidingen getroffen; de fonteinen 
spoten, de tafels stonden gedekt, personeel 
snelde toe met koele dranken en op de 
achtergrond klonk passende muziek. Het 
feest kon beginnen. En feesten konden ze, 
de Russen. Volgens de berichten was er 
met name na het afscheidsfeest op Peters
burg niet veel van de tuin over en zou ook 
het huis aanzienlijk beschadigd achterge
laten zijn. Een schade die waarschijnlijk 
door de landgoedeigenaar al netwerkend 
ruimschoots terugverdiend is.

Verdwenen buitenplaatsen
Niet alleen het feestgedruis uit 1717 is ver
dwenen, ook van de beide buitenplaatsen 
zelf is nagenoeg niets meer terug te vin
den. Een van de fonteinen, die ooit op Pe
tersburg stond, maakt nu deel uit van het

' • ••

Schoolploatmetde 
aankomst per boot 
van Tsaar Peter de 
Grote bij Petersburg in 
1717. W. van Waaij, 
Uitgave J.B.Woiters, 
Groningen
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Het enig overbeleven 
tuinornamentvan 

de buitenplaats 
'Ouderhoek: 

(colL K. Beelaerts van 
Blokland, Vreeland)

Van Brants Rus Hotje aan de Nieuwe Kei
zersgracht in Amsterdam. Van Ouderhoek 
resteren nog de twee stenen hekpalen die 
in 1914 aan de overzijde van de Rijks
straatweg opnieuw werden opgemetseld 
en een stenen sokkel van één van de tuin
vazen die zich momenteel op de buiten
plaats Vreedenhorst in Vreeland bevindt. 
Hoe is het mogelijk dat twee zulke 
prominente buitens zo volledig verdwenen 
zijn?
Mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn;
- Als belangrijkste reden wordt meestal 
het slechte economisch klimaat tijdens het 
eerste kwart van de 19de eeuw genoemd. 
In de Bataafs-Franse tijd was onzekerheid 
troef. Ten gevolge van Franse maatregelen 
was Nederland afgesneden van zijn ko
loniën en lag ook de rest van de interna
tionale handel grotendeels stü. Omdat er 
weinig werd verdiend kreeg de overheid 
weinig belastinggeld binnen. De staats
schuld werd wel steeds groter en in 1810 
sloeg het noodlot voor velen toe toen Na
poleon bepaalde dat voortaan nog slechts 
een derde deel van de rente op die schuld 
betaald zou worden. Uiteraard was dat een 
enorme klap voor de elite, die een groot

deel van zijn vermogen in staatslenin
gen had belegd. Dat leidde dan weer tot 
gedwongen verkoop van buitenplaatsen 
in een tijd dat daar nauwelijks vraag naar 
was. Die buitens werden niet voor bewo
ning door de rijken gekocht maar door 
plaatselijke ambachtsbazen die ze sloopten 
om vervolgens het bouwmateriaal en de 
grond weer door te verkopen. Zo was er in 
Loenenin 1811 een “sloopgol^e” waarvan 
Huis te Loenen, Wallestein en Westerklip 
het slachtoffer werden.
- De mode speelde ook een rol bij het 
verdwijnen van diverse buitenplaatsen. 
Hoewel bij de stichting van buitenplaatsen 
aanvankelijk evenals bij landgoederen 
het te behalen (landbouw)rendement een 
rol speelde werd al snel het statuselement 
doorslaggevend. “Men”, de rijk geworden 
Amsterdamse koopman, liet zien waar
toe hij financieel in staat was. Dat werkte 
natuurlijk het beste als zijn collega’s dat 
konden zien, dus de buitenplaats werd 
gesticht in de buurt van de buitens van
de anderen. Zo ontstonden achtereen
volgens bewegingen vanuit Amsterdam 
naar respectievelijk Beemster/ Purmer, 
Watergraafsmeer/ Kennemerland, Vecht/ 
Amstel/ Angstel/ Gein,‘s-Graveland en 
uiteindelijk naar de Utrechtse Heuvelrug. 
“De band die de Amsterdamse kooplieden 
met de Vechtstreek en andere buiten- 
plaatsgebieden bond was slechts los en 
hieruit vloeide voort dat men zijn handen 
gemakkelijk van de min of meer veraf 
gelegen goederen aftrok. Hoe dikwijls zien 
wij niet dat kinderen zonder enig gevoel 
voor piëteit de buitenplaatsen van de hand 
doen waarop hun ouders geleefd hadden 
en waar zij gestorven waren, alleen maar 
om van het verkregen geld terstond elders 
een buiten te kopen”, verzuchtte Van Lut- 
tervelt in 1948 in zijn boek‘De Buiten
plaatsen aan de Vecht’.
- De grondprijzen zouden ook een reden 
kunnen zijn voor de teloorgang van 
buitenplaatsen. Roel Mulder signaleert
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in zijn studie ‘Op Afbraak’ een verband 
tussen de slechte tijd in de landbouw in de 
l?"*' eeuw met daardoor dalende grond
prijzen waardoor de eerste buitenplaats 
stichtingen financieel mogelijk werden.
Na 1750 floreerde de landbouw, de grond 
bracht meer op als landbouwgrond en de 
buitenplaatsen werden verkocht. In het 
tweede kwart van de 19“*' eeuw ging het 
economisch weer wat beter en nam de be
langstelling voor buitenplaatsen weer toe. 
Echter ook in de landbouw ging het toen 
nog steeds goed en was de grond dus duur. 
Op dat moment ontstond een trek naar de 
Utrechtse Heuvelrug, een streek met wei
nig landbouw en dus veel goedkope grond 
die door de aanleg van straatwegen en 
spoorlijnen ook nog eens goed bereikbaar 
werd. Met dit in gedachten gaan we 
terug naar Petersburg en Onderhoek.

De teloorgang van Petersburg
In 1837 publiceerde Jan Bastiaan Christe- 
meijer een wandelgidsje waarin hij ook de 
Vechlstreek aandoef. Over Petersburg zei

hij: “Waar het oog te voren die bekoorlijke 
lusthoven aanschouwde, ziet men nu den 
grond herschapen in wei- en hooilanden, 
in strooken lands met kort hooigras be
plant, ja zelfs in turfakkers en veenpiassen 
hier en daar”. Behalve aan de wisseling der 
tijden, de economische situatie dus, wijt hij 
dit aan de zucht naar verandering. Naar 
het schijnt stond Petersburg er aan het 
begin van de eeuw nog alleszins redelijk 
bij. Bij de verkoop door de familie Graaf
land in 1811 omvatte hef een herenhuis, 
fuinmanswoningen, een koetshuis en stal
lingen, een oranjerie en menagerie en niet 
te vergeten een steiger met hardstenen 
“portique” aan de Vecht, benevens de helft 
in een mannen- en vrouwenbank in de 
kerk van Nigtevecht. Carel Schreuder, een 
Amsterdamse suikerraffinadeur, betaalde 
er f 12.600,- voor. Kennelijk verliepen 
de zaken voor Schreuder niel naar wens. 
Nadat hij in 1815 al vergeefs geprobeerd 
had een suikerraffinaderij voor een voor 
hem aanvaardbare prijs te verkopen, ging 
in 1816 ook Petersburg in de verkoop. Het

Qmvurevandetuin 
vanOuderhoekinOe 
Zegepraalende Vecht, 
1719.

OVjOEUHOERS yan nfi M .. ___ _________________________
OumRHOEKC j'cM tx ia, vetite * fO'r
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Tekening van de op 25 maart tijdens de veiling bij opbod 
achterzijde van uitgebrachte hoogste hod was f 10.050,-, 

Ouderhoek, meteen de aansluitend gehouden veiling bij afslag 
koepelvormige aan- bracht weliswaar nog f 2.000,- extra op

bouwinhetwater. maar Schreuder vond dat niet genoeg en 
hield ook deze veiling op. Dat had hij beter 
niet kunnen doen want hij had het geld 
wel nodig. Al op 16 april van hetzelfde 
jaar verkocht hij Petersburg voor slechts 
f 7.000,- aan Susanna Cornelia Muilman, 
de weduwe van Gerrit Hooft, heer van 
Vreeland. Hoewel zij via haar echtgenoot 
een familieband had met deze streek ging 
zij de buitenplaats niet zelf bewonen. Dat 
hoefde zij ook niet want zij had behalve 
een royaal pand aan de Amsterdamse 
Herengracht ook nog de hofstede Vecht 
en Geijn in Nigtevecht die zij in 1801 
van haar vader geërfd had. Hoewel Vecht 
en Geijn duidelijk een tweede huis was 
bood het “heerenhuis” wel een met haar 
stedelijke stand vergelijkbare woonruimte. 
Zij had Petersburg dus niet nodig voor 
eigen bewoning en dat bleek ook uit het 
feit dat er in 1819 nog slechts sprake was 
van een boerenwoning. Kennelijk was hier 
de situatie aan de orde dat landbouwgrond 
meer opbracht dan een buitenplaats en dat 
deze dus werd gesloopt. Bij haar overlijden 
in 1846 bezat zij behalve het pand aan de 
Herengracht en Vecht en Geijn ook een 
aanzienlijk vermogen in landbouwgrond 
in Nigtevecht, Nederhorst den berg en 
Weesperkarspel.

Ook Ouderhoek exit
In de beschrijving van Christemeijer 
lijkt Ouderhoek er nog' goed bij te staan. 
Behalve dat hij het verhaal over de ananas 
en de tuinman memoreerde, vermeldde 
hij ook dat de buitenplaats zich aan beide 
zijden van de Straatweg uitstrekte. Geen 
woord dus over verval. Ook de beschrij
ving van de in de veilingakten uit 1838 
genoemde inventarisgoederen lijkt niet 
structureel af te wijken van de beschrij
ving van de inventaris van Ouderhoek in 
de 18**' eeuw. De afwezigheid van kunst 
en bijzondere luxe voorwerpen wees nog 
steeds op het gebruik als tweede woning. 
Ouderhoek stond er toen kennelijk nog 
goed bij, hetgeen ook blijkt uit het aanwe
zige ‘wagenpark’: vier merriepaarden, een 
landauer, een calèche, een char a bancs, 
een fourgon en twee chais (draagstoelen). 
De toenmalige eigenaar Jacob Hendrik 
Luden was een uiterst bemiddeld Amster
dams bankier die behalve zijn woning aan 
de Herengracht ook over een pand aan de 
Bloemgracht, tien pakhuizen en een paar 
ton aan effecten bezat. Ook in Loenen 
stond hij met zijn bezittingen aldaar en 
het inkomen dat hem dat opleverde bij 
de top-vijf van de grootste eigenaren.
Bij zijn overlijden in 1838 aarzelden zijn 
erfgenamen, hij had zeven kinderen^, 
echter niet om de Loenense bezittingen 
van de hand te doen. Al op 30 en 31 
oktober van dat jaar gingen de roerende 
goederen onder de hamer en aanslui
tend werden de onroerende goederen, te 
weten de buitenplaats, de boerderij aan de 
overzijde van de Straatweg, drie daggel- 
derswoningen en twee kampjes land aan 
de overkant van de Vecht en twee banken 
met kussens en boeken in de Hervormde 
kerk in Loenen ingezet. Doordat de op de 
veiling haalbare prijs naar de zin van de 
erfgenamen te laag was werd de veiling 
opgehouden en vond verkoop uit de hand 
plaats. De buitenplaats ging al snel van de 
hand: hij werd op 20 december 1838 voor
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f 21.500,- verkocht aan meester metselaar 
Adrianus van Dorssen uit Utrecht. Ken
nelijk heeft Jacob Johannes Luden, een van 
de erfgenamen, nog overwogen om bezit 
in de Vechtstreek aan te houden. Maar 
op 2 april 1840 verkocht hij de boerderij 
voor f 18.100,- aan Hendrik Jacob Doude 
van Troostwijk, eigenaar van het buiten 
Sterreschans, de drie daggelderswonin- 

. gen met grond voor f 900,- aan Evert van 
Schaik, timmermansbaas in Nieuwersluis 
en de banken in de kerk voor f 300,- aan 
Joannes Willem van Reenen, eigenaar van 
Vegtiust en ambachtsheer van Loenen en 
Nieuwersluis. Het lijkt zeer onwaarschijn
lijk dat de erfgenamen hun eigendommen 
zo snel van de hand deden uit financiële 
nood. Zo was Johannes commissaris van 
de Nederlandse Handelmaatschappij, 
directeur van de Nederlandse Bank (1836- 
1864, daarna van 1864 tot zijn overlijden 
in 1868 commissaris). Raad van de Stad 
Amsterdam, Adjudant van de Koning in 
buitengewone dienst. Kolonel Komman- 
dant van de 2de Afdeling van de mobiele 
Noord-Hollandse schutterij en drager van 
verscheidene ridderorden, waaronder de

Militaire Willemsorde. Zijn woonstee in 
Amsterdam was het zeker niet kinderach
tige pand Herengracht 527 en daarnaast 
bezat hij in Doorn het buitenverblijf 
Der Hirtler. Anthony Luden, een van 
zijn broers, kocht in 1833 het landgoed 
Stoutenburg bij Leusden. Het feit dat de 
Utrechtse Heuvelrug in de mode geraakt 
was zal dan ook de reden geweest zijn dat 
men geen belangstelling meer had voor 
een optrek aan de Vecht. Van verarmde 
eigenaren is hier dus geen sprake. Ook 
in het algemeen was sprake van herstel 
van de prijzen. Zo werd het aanpalende 
VreedenhofF in 1836 voor f 42.200,- ver
kocht aan Abraham Bierens terwijl de 
prijs waarvoor Hendrik Nicolaas Tonis dit 
buiten in 1787 kocht f 25.500,- bedroeg. 
Kennelijk was de verandering van smaak 
doorslaggevend bij het verdwijnen van de 
buitenplaats Onderhoek. Die was inmid
dels op 7 januari 1840 alweer doorver
kocht en wel deels aan Doude van Troost
wijk en deels aan de gebroeders Vernooy 
(respectievelijk timmerman in Utrecht en 
hovenier in Loenen). De laatstgenoemden 
legden, na nogal wat problemen inzake de

Hetbekvandevoor- 
moligebuitenploats 
'OuderboeKdat 
aan bet begin van 
de twintigste eeuw 
verplaatst werd naar 
de overkant van de 
Rijksstraatweg.
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De boerderij van 
Ouderhoekin 1920.

toegestane bebouwing in verband met het 
militaire belang van het aangrenzende fort 
Nieuwersluis, op een deel van het terrein 
een boomgaard aan.

Besluit
.. en ik zag de geweldige muren vanéén 

scheuren; er klonk een langaangehouden, 
donderend geweld, als het geluid van vele 
wateren, en het diepe, zwarte vijveropper- 
vlak aan mijn voeten sloot zich somber en 
zwijgend over de puinen..Zo beschreef 
Edgar Allan Poe in 1839 de ondergang 
van het huis Usher. Als je tegenwoordig 
het terrein van Onderhoek, Petersburg 
of een andere verdwenen buitenplaats 
overziet ben je geneigd om er voor jezelf 
een dergelijke voorstelling van te maken. 
Helaas voor de romantici onder ons is de 
werkelijkheid een stuk prozaïscher: mode 
en rendementzoekend kapitaal waren de 
factoren waar het hier om ging.

BRONNEN:
Archief van de familie Luden en aanverwante families, Stadsarchief 
Amsterdam, toegangsnr. 922.
Archief Notarissen Loenen, RHCVV,
Archief Notarissen ter standplaats Amsterdam, Stadsarchief Amster
dam, toegangsnr. 5075.
Archief huis Rijnhuizen te Jutphaas 1821 - 1977 (aanvulling). Het 
Utrechts Archief, toegangsnr. 1351.

Beionje, J.,'Onderhoek bij Fort Hiem&stid, JaarboekjeNiftarlake 1968. 
Christemeijer, J.B., Het Lustoord tussen Amstelen Grebbe en elders in het 
Sticht Utrecht, Leiden 1837.
Heijden, U. van der,'Ouderhoek', ïcwrtokje Mfcr/afe 1917.
Hoope, Bob ten, Lee, Klaas van der, \Wc."Petersburgl'23 juni2012. 
Jongh J.W. de en Wagenvoort, H., Schoolplaten voor de vadedandse 
geschiedenis, Czaar Peter bezoekt een buitenplaats aan de Vedtt deel I 
en//,DeHaag,z.|.
Baar- deWeerd, Claudette,'Een overzicht van eigenaren van de buiten- 
piaats Petersburg; in: Petersburg, een verdwenen buitenplaats, Werinon, 
Nederhorstden Berg 1996.
Grobbe, F.H.,'Christoffel van Brants en het buiten Petersburg', in: Peters
burg, een verdwenen buitenplaats, Werinon, Nederhorst den Berg 1996. 
Lisman, A.J.A.M., De buitenplaats VreedenHoffaan de Vecht Hilversum 
1999.
Loenen in 1832, Grondgebruik en eigendom, kadastrale atlas provincie 
ï/tec/tf H Utrecht 2007.
Luttervelt,R. van, De Buitenplaatsen aan de Vecht Lochem 1948. 
Mulder, Roel, Op Afbraak, de sloop van buitenplaatsen in de periode 
1780-1930, doctoraalscriptie Universiteitvan Amsterdam 2006. 
Munnig Schmidt E. en Lisman A.J.A.M., Plaatsen aan de Vechten de 
Angstel, gewijzigde en aangevulde uitgave, Alphen aan de Rijn 1985. 
Pijzel-Domisse, H.H.,'18de-eeuwse inventaris van een verdwenen bui
tenplaats: Onderhoek; k Jaarboekje N'Aarlake 1978.
Stoopendaal, Daniël, Delegepraaknde Vecht Amsterdam 1719, heruit
gave Alphen aan de Rijn 1998.

NOTEN:

2

'nog' is in dit geval erg relatief: de afbeelding die Lutgers in 1836 
maakte verschilt nogal van die uit De Zegepraiende Vecht uit 1719. 
Een van deze kinderen, Henriëtte Elisabeth, was de echtgenote van 
Jan Jacob de Geer van Rijnhuizen, burgemeester van Vreeland en 
Nigtevecht 1857-1858.
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BEA VAN DER KQ£VÈM

WiikverpleegstéiÉÉ)or gezindten
v*

1 Aleid Smid

I

Nu de gezondheidszorg vandaag de 
dag weer een veelbesproken onderwerp 
is door de decentralisatie richting de 
gemeenten, blikken wij terug op de zorg 
in de 20“*' eeuw. Hoe waren de regels, voor 
wie werd gezorgd en hoe was het geor
ganiseerd? Specifiek zoomen we in op de 
periode tussen 1927 en 1962 toen wijkver
pleegster Bea van der Hoeven in Loenen 
aan de Vecht en omstreken actief was en 
de basis legde voor een gezond leven van 
haar inwoners.

Maar eerst terug naar begin 1900, een tijd 
waarin er nauwelijks sprake was van over
heidsbemoeienis op het gebied van volks
gezondheid en welzijn. Er bestond nog 
weinig sociale wetgeving en de zorg voor 
zieken en armen werd overgelaten aan het 
particulier initiatief. Dit ondanks het feit 
dat het onderwerp volksgezondheid was 
opgenomen in de grondwet en het Minis
terie van Binnenlandse Zaken, vanaf 1801 
verantwoordelijk voor de volksgezondheid 
en armenzorg, in 1854 de Armenwet en in 
1865 een aantal wetten voor de beroep
suitoefening van artsen en apothekers 
en het Staatstoezicht op de Geneeskunde 
had vastgelegd. De regering hoopte zo een 
einde te maken aan de epidemieën die veel 
slachtoffers maakten (pokken, cholera en 
tuberculose) en aan de kwakzalverij, die in 
deze sociale armoede welig tierde.

Aanstelling verpleegster 
door de Hervormde kerk
Ook in de gemeenteraad van Loenen aan 
de Vecht wordt in die tijd gesproken over 
de epidemieën die door slechte sociale en

onhygiënische omstandigheden ontstaan 
en men maakt zich in 1892 ernstige zor
gen over de besmetting met cholera door 
vervuild water uit de Vecht.
Echte rampen blijven uit in dit gebied, 
maar een groot deel van de bevolking is 
in de winterperiodes wel afhankelijk van 
de diaconie van de Hervormde kerk. De 
kerk ziet een duidelijk verband tussen 
armoede en ziektes en besluit op 17 maart 
1902 onder voorzitterschap van predikant 
Ds. A. Drost de Commissie voor christe
lijke belangen op te richten. In de eerste 
vergadering wordt besloten een verpleeg
ster aan te stellen die de zorg op zich 
neemt voor zieken en tevens voorlichting 
geeft op het gebied van hygiëne, zieken en 
zuigelingenzorg.

luster Beo in 1933 op 
het dak van het wljk- 
gebouwtje achter de 
Hervormde kerk, waar 
zij op zolder woonde. 
Via haar dakraam kon 
zij haar eigen plekje 
buiten bereiken.
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luster Bea met de 
Meisjesvereniging 

Ora et Labara (Bidt 
en werkt) in 1939. 
Achterste rij v.in.r: 

Reyertje Vroon, Lijsje 
Kroon, Sjaan Leeman, 
Netije Spreeuw, Sjaan 

Vroon, HenyKiippe, Nies 
van BemmelC Kroon 

en verder onbekend. Zit
tend v.l.n.r.: Nel Vroon, 

Jannie Dalhuisen, zuster 
Bea, Ger Spijker, Neeltje 

de Haan, mevr. M.E.J. 
iJsseling-Harthoorn en 

Antje Schipper.

Als blijkt dat het Diaconessenhuis in 
Utrecht geen verpleegster ter beschikking 
heeft, wordt uiteindelijk op 2 november 
1902 verpleegster Jeane (Mej. Jantje En
ting) uit het Haagse Diaconessenhuis tij
delijk aangesteld. De commissie huurt het 
pand nr. 56 in wijk B, tegenwoordig beter 
bekend als ‘Het Cremerhuis’, Dorpsstraat 
nr. 68. Dit pand wordt het eerste wijkge- 
bouw van Loenen. Om voor zuster Jeane 
te zorgen wordt ook het echtpaar Hulst - 
Uijtenbogaard aangenomen om bij haar in 
te wonen, de maaltijden te verzorgen, het 
pand schoon te houden, de was te doen en 
te zorgen voor het uitlenen van verpleeg- 
artikelen, waaronder beddengoed en 
levensmiddelen. Van alle levensmiddelen 
die worden uitgedeeld, wordt een keurige 
lijst bijgehouden. Opvallend in de lijst van 
haar eerste aanstellingsjaar, naast heel veel 
soep en warme maaltijden; 1520 eieren, 
2967 liter melk, 6 flessen wijn, 10 pakken 
havermout, 14 mud haver, 2 moten paling, 
1 bus cacao, 8 flessen levertraan, 2 porties 
ham, 2 porties rookvlees en 20 pond spek. 
In 1904, na 3600 ziekenbezoeken te heb
ben afgelegd, honderden kledingstukken 
te hehben uitgedeeld en de leiding te 
hebben gegeven aan de wekelijkse bij
eenkomsten van de meisjesvereniging, de 
houtsnijclub voor jongens en de zondags

school, meldt Zuster Jeane aan het bestuur 
dat haar aanstelling tijdelijk zou zijn en 
dat ze het op prijs zou stellen als er opvol
ging geregeld wordt. Het vinden van een 
nieuwe zuster is niet eenvoudig. Besloten 
wordt dat Zuster Jeane blijft tot er een 
opvolgster is gevonden. Uiteindelijk lukt 
dit in 1907 in de persoon van Zuster Betsy 
Meijers met een jaarsalaris van f 350,-. In 
de jaren erna, als de term ‘Het Zusterwerk’ 
is ingeburgerd en R.K. patiënten, dankzij 
bijdragen van de Rooms-katholieke kerk, 
ook worden geholpen met levensmidde
len, is het vanwege allerlei omstandighe
den, waaronder de Eerste Wereldoorlog, 
een komen en gaan van zusters.

Verzuilde ziekenzorg
In die tijd is ons land met betrekking 
tot de zorg verdeeld in drie zuilen: een 
algemene (Het Groene Kruis), een Protes
tante (Het Oranje-Groene Kruis) en een 
Rooms-katholieke (Het Wit Gele Kruis). 
Binnen deze kruisverenigingen en de zie
kenhuizen zijn verpleegstersopleidingen te 
vinden, meestal een driejarige opleiding, 
later aan te vullen met specialisaties als 
kraam-, kinder- en wijkverpleging. Pas in 
1921 gaat de overheid regels stellen aan 
leeftijd, schooldiploma’s, duur en inhoud 
van de opleiding.
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Uiteindelijk doet Beatrix van der Hoeven, 
geboren op 5 november 1901 in Utrecht 
en dochter van Adrianus van der Hoeven 
(leraar aan het gymnasium in Utrecht) en 
Jacomina Henriette Eigeman, haar intrede 
in koenen.

Beatrix, al snel Zuster Bea genoemd, 
doorliep de lagere school en behaalde haar 
diploma aan de Jan van Nassauschool in 
Utrecht, de Christelijke Kweekschool ter 
Opleiding van Onderwijzers en Onder
wijzeressen. Na een jaar gewerkt te hebben 
op landhuis De Boom in Leusden, kwam 
ze in 1921 terecht in het Diaconessenhuis 
van Utrecht, behaalde haar verpleegsters
diploma en werd in 1930 ingezegend als 
diacones.

Op 26-jarige leeftijd, om precies te zijn op 
30 december 1927, wordt zij aangesteld 
als wijkverpleegster in Loenen door de 
Commissie voor Christelijke Belangen 
en gaat wonen aan de Kerkstraat nr. 6.
Met veel ijver en toewijding gaat ze aan 
de slag en behaalt naast haar werk ook 
nog de diploma’s Tuberculose enquêtrice 
(1930), Zuigelingenverzorging (1932) en 
Kraamverpleging (1943). Zij wordt voor 
de 34 jaar die volgen een belangrijke 
persoonlijkheid binnen de zorg en zal veel 
lief en leed delen met gezinnen in Loenen, 
Loenersloot en Ruwiel.

"Slechts lof van alle patiënten"
Door de enorme reikwijdte van het gebied 
waarin Zuster Bea actief is legt ze, tussen 
de huisbezoeken door, veel kilometers af 
op haar fiets met daarop een babyweeg- 
schaal.
In 1935, tijdens de crisisjaren voor de 
tweede wereldoorlog, wordt haar fiets 
gestolen. Ondanks het feit dat ze binnen 
de kortste keren dankzij schenkingen haar 
weg weer kan vervolgen, wordt er een 
fonds gevormd waaruit de zuster bij slecht 
weer een taxi kan betalen Dat het geld

voor een nieuwe fiets en de taxi snel door 
de organisatie en de inwoners bij elkaar 
wordt gebracht, zegt veel over haar werk 
door de jaren heen. Een drietal getuigenis
sen vanuit de Commissie:
“De voorzitter antwoordt dat hij slechts be
tuigingen van tevredenheid heeft vernomen 
en wijst op de goede gang van zaken waarin 
Zr. B. v.d. Hoeven ook zeer voldoet", “de 
voorzitter dankt de zuster voor haar werk 
en toewijding. De wijze waarop de zuster 
haar werk doet beveelt ons werk aan en 
dat is ook de voornaamste reden waarom 
ons werk zoveel sympathie en liefde in de 
gemeente bezit en men er zo gaarne voor 
geeft” en “Dokter Smit zegt slechts lof te 
horen van alle patiënten”.

In de oorlog ontstaat er schaarste aan 
voedsel en textiel, wat het werk van de 
wijkzusters er niet makkelijker op maakt. 
Ook doet de bezetter in die jaren ver
woede pogingen bij de kruisverenigingen 
om Joden, en “zij die niet meer in direct 
opzicht bruikbaar zijn voor de volksge
meenschap zoals invaliden, krankzinni
gen, zwakzinnigen, blinden en mettertijd 
ouden van dagen” uit te sluiten van alle 
hulpverlening en via de kruisverenigingen 
invloed uit te oefenen op de aangesloten 
gezinnen om hun nationaal - socialisti
sche ideeën uit te dragen. Alle pogingen 
van de bezetter om invloed uit te oefenen

Zuster Bea ontvangt 
een Koninklijke onder
scheiding uit handen 

van burgemeester W.l, 
Doude van Troostwijk. 

(colLRHC Vecht en 
Venen)
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Ter gelegenheid van 
de Koninklijke onder
scheiding mn zuster 
Beo een groepsfoto 
met het bestuur von 
wijkverpleging Het 
Oronje Groene Kruis. 
Staand v.tn.r: hr 
A.Dam, hr. C.LMur, 
ds.R.C. van Putten, 
hr. G. Soede, hr. PH. 
van de Paauw, zittend 
v.ln.r. mw. Strijland- 
Karsemeijer, mw. Van 
Schaik-VanderHeut, 
zuster v.d Hoeven, 
mw. Van Putten-Van 
Putten, mw. M. van 
Ekris-Bakker. (coli 
RHC Vecht en Venen)

mislukken, doordat de kruisverenigingen 
consequent en ongestoord het werk voort
zetten en de eenheid trachten te bewaren. 
Jaren na de oorlog in 1953 wordt in 
koenen de Commissie voor Christelijke 
Belangen omgevormd tot een nieuwe 
organisatie: Stichting voor Christelijke 
Wijkverpleging‘Het Oranje-Groene Kruis’ 
te koenen aan de Vecht. Deze verandering 
vindt plaats om in het vervolg aanspraak 
te kunnen maken op rijkssubsidie. Ook 
sluit de stichting zich aan bij de lande
lijke protestants-christelijke organisatie, 
maar Zuster Bea blijft werken voor alle 
gezindten en krijgt de beschikking over 
een Solex.

In datzelfde jaar wordt het pand ‘de Hoge 
Stoep’, Dorpsstraat 26 door de Stichting 
aangeschaft. Een, voor die tijd, uitmun
tend wijkgebouw met, in het souterrain, 
ruimte voor het consultatiebureau en het 
magazijn, daarboven kamers voor arts 
en zusters en helemaal boven huisvesting 
voor de wijkzuster en het conciërge echt
paar. In dit pand was tevens ruimte om 
preventieve cursussen te organiseren voor 
bijvoorbeeld jong gehuwden. Ook Zuster 
Bea verhuist van Kerkstraat 6 naar de ‘de 
Hoge Stoep’.

Koninklijke onderscheiding
Zuster Bea doet haar werk als wijkver
pleegster, zoals ze het zelf in getuigenissen 
verwoordt, met veel genoegen. Naast haar 
werk is zij ook regelmatig betrokken bij 
andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld het 
leiden van de zondagschool, de naaiver- 
eniging, vanaf 1928 de meisjesvereniging 
‘Ora et kabora’ (Bidt en werkt) en het 
samen met Gemeentesecretaris G. van 
Hofwegen en mevrouw Jopie Niekerk 
vanaf 1947 organiseren van de tocht voor 
ouden van dagen uit koenen a/d Vecht.

In 1962 krijgt Zuster Bea van de kruisver
eniging te horen dat, in verband met het 
bereiken van de leeftijd van 60 jaar, haar 
loopbaan als wijkverpleegster binnen
kort zal eindigen. Tegelijkertijd wordt de 
nieuwe wijkverpleegster Riek Jansen aan
gesteld. Zuster Riek doet net als zuster Bea 
haar werk per fiets of Solex en bij slecht 
weer of andere calamiteiten per taxi.
In oktober 1962 wordt zuster Bea uitge
nodigd “voor een bespreking” naar het Ge
meentehuis te komen. Niet op de hoogte 
van hetgeen daar voor haar in het geheim 
was georganiseerd, arriveert ze in “haar 
werkplunje”, zoals zij het later zelf noemt. 
Groot is dan ook haar verbazing als zij in
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de raadszaal het volledige bestuur van het 
Oranje-Groene BCruis aantreft en enkele 
van haar familieleden.
Door burgemeester W. I. Doude van 
Troostwijk wordt vervolgens in een 
toespraak een overzicht gegeven van de 
40 werkzame jaren van zuster, specifiek 
toegespitst op de 34 jaar trouwe dienst bij 
het zusterwerk.
“Gedurende de 40 jaren van haar arbeid, 
waarvan 34 in Loenen, is zuster Van der 
Hoeven tallozen ten zegen geweest in Loe
nen en in delen van Loenersloot en Ruwiel, 
en dat niet alleen Protestanten, doch gezien 
het feit, dat eerst de genoemde Commis
sie en later de Stichting hoewel uitgaande 
van de Nederlands Hervormde Gemeente 
te Loenen haar arbeid uitstrekte over alle 
gezindheden, en dus over mensen met de 
meest uiteenlopende levensopvattingen.
Zeer zeker is het mede aan haar te dan
ken, dat eerst de Commissie en thans de 
Stichting zich verheugen in de sympathie 
van alle Kerkbesturen, welke ook alle met
terdaad medewerken de doeleinden van het 
werk te doen slagen en te bestendigen.
Uit de notulen der vergaderingen van Com
missie en Stichting blijkt ook telkenmale hoe 
zeer haar werk door het publiek en door de 
besturen werd en nog wordt gewaardeerd”. 
Daarna ontvangt Zuster Bea, voor haar

geheel onverwacht, uit handen van de 
burgemeester een Koninklijke onderschei
ding: de eremedaille in zilver, verbonden 
aan de Orde van Oranje Nassau.

Na haar pensionering keert zuster Bea 
terug naar haar geboorteplaats Utrecht 
en gaat wonen als rustend diacones in het 
Henriette Swellengrebel Huis. Maar na het 
afscheid vergeten de inwoners van Loenen 
haar niet. In 1976 slaat zij de eerste paal 
voor het nieuwe wijkgebouw aan de Kei
zer Ottolaan.
Zuster Bea overlijdt in 1990 op 89-jarige 
leeftijd.

Afbeelding 1,2 en 4 konden afgebeeld worden dankzij 
mevrouw H. de Haan.

BRONNEN:
Geschiedenis Ministerie VWS 1800 -1950.
S. van der Linde, 1000 dorpsleven Loenen aan de Vecht, Loenen 
1953.
A. Schras & H. de Haan, 'HonderdjaarMerwerkin Loenen! 
Vechtkroniek 17-2002.
W. Mooij, 'luster Bea en Tante KoosjeHechtkronek 17, oktober 
2002.

Zuster Bea met zilveren O.N. onderscheiden - Gooi & Eemlander 
4 mei 1962.
M. Gerretsen-Cluysenaer, 'De eerste Loenensebejaardentochten! 
Vechtkroniek 21, november 2004.

Zuster Bea met 
wijkverpleegster Hilde 
de Haan tijdens een 
diner in het nieuwe 
Kruisgebouw aan de 
Keizer Ottolaan, bij 
de opening daarvan 
In 1977.
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Uit het archief

Willem Mooij vond tijdens zijn weke
lijkse speurtocht door diverse archieven 
bijgaand certificaat over de aanleg van 
een paardenklinkerpad in Loenen. Een 
paardenpad (in een grindweg) is een smal 
gedeelte in het midden van de weg dat met 
klinkers bestraat is zodat paarden die een 
kar voorttrekken een stevige ondergrond 
hebben. Hans van Bemmel leverde uit zijn 
enorme collectie foto’s, prentbriefkaarten

en kunstwerken van Maarssen de prach
tige aquarel van leverancier van de stenen, 
de steenfabriek Bastert & Co, gevestigd bij 
de buitenplaats Cromwijck te Maarssen. 
Deze steenfabriek -werkzaam in de 19de 
een begin 20ste eeuw- tichelde de klei 
voor de stenen af aan de overkant van de 
Vecht. Door dit aftichelen is hier een soort 
‘binnenmeer’ ontstaan.

Certificaat
Ondergetekende Gemeente Opzichter 
van Loenen a.d. Vecht verklaart dat door 
Jacob de Koning Mr Metselaar wonende 
te Loenen a.d. Vecht voor rekening van de 
Gemeente 150 ml paardenklinkerpad ge
maakt is in de Vreelandseweg voor f 0,20 
per Ml, makende tesamen f 30,-.

De Gemeente Opzichter H.A.J.E Hissink

Coll W. Mooij
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ONBEKEND 'GEZICHT OP LOENEN'ONTDEKT

Willem vaijtdè Hulst maakte
teüpnuël tekening

EM Mieke Kennis en Willem Mooij ™

Onlangs werd een onbekende tekening 
van Willem van de Hulst ontdekt.
Het is een gezicht op Loenen, dat hij 
speciaal maakte voor de Christelijke 
Jonge Mannen Vereniging Immanuël. 
Daaruit hlijkt de bijzondere relatie, die 
deze kunstenaar had met het werkge
bied van de Vechtkroniek.

Willem van de Hulst maakte al op jonge 
leeftijd illustraties voor de boeken van zijn 
vader. Bijna ieder kind, dat in het midden 
van de vorige eeuw een christelijke school 
heeft bezocht, kan zonder moeite titels 
noemen van boeken die zijn vader, WG. 
van de Hulst senior, schreef: bijvoorbeeld 
‘Voetstapjes in de sneeuw’,‘Ouwe Bram’,
‘In de Soete Suikerbol’ of‘Jaap Holm en 
zijn vrienden’. Van de Hulst senior schreef 
een 100-tal kinderboeken, leesmethodes, 
kinderbijbels en geschiedenisboeken. Die 
worden niet alleen zo goed herinnerd door 
de verhalen. De herkenbare illustraties van 
Willem junior brachten de tekst tot leven. 
Deze boeken werden hoofdzakelijk uitge
geven door Callenbach in Nijkerk. Lagere 
scholen en zondagsscholen gaven ze vaak 
cadeau met Kerstmis. Ze horen bij het 
collectief geheugen van een groot deel van 
Nederland. De dorpen Vreeland, Loenen 
en Nieuwersluis hebben echter een eigen 
band met de familie Van de Hulst.

Mobilisatie
W.G. van de Hulst senior (1879 - 1963) 
was onderwijzer in Utrecht. Van septem
ber 1914 tot mei 1915 werd hij gemobi
liseerd' en gelegerd in Vreeland. Van de

Hulst was toen al weduwnaar en hij ont
moette daar zijn tweede vrouw, Jeanette 
Maan, dochter van de gereformeerd 
predikant van Vreeland en Loenen. Op 10 
februari 1916 trad Van de Hulst met haar 
in het huwelijk. Hun oudste zoon was de 
kunstschilder en illustrator Willem Gerrit 
van de Hulst junior (1917 - 2006).
Op zijn zestiende begon deze getalenteer
de zoon met het tekenen van illustraties 
voor zijn vaders boeken. Als eerste voor ‘ 
In de Soete Suikerbol’. Dit stripverhaal was 
in zwart-wit getekend. Het verscheen als 
feuilleton in de krant De Standaard (1934) 
en daarna in boekvorm in 1936.

Mening, gekleurde 
inkt, ca. 15x25 cm. 
(Call. G. Boes, 
Harmelen)
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Willem G.yqh de 
Hulst en Diet van de 

Hulst-vanOalenopde 
klipper'De Zeefakkel! 

(call. Van de Hulst)

Totaal omvat de serie zeven boeken. Begin 
jaren ‘70 zorgde Willem ook voor de 
kleurrijke aquarellen, die werden gebruikt 
om deze geliefde kinderboeken voor de 
NCRV-televisie te bewerken.
Het was dus al vroeg duidelijk dat Willem 
junior een creatief vak zou kiezen. Na 
zijn studie aan de Rijks Academie voor 
Beeldende Kunsten in Amsterdam kocht 
hij in 1938 een (derdehands) boot. Met dit 
drijvende atelier/huis met de naam Den 
Dooier, pendelde hij via de Vecht tussen 
Amsterdam en Utrecht, (zie foto omslag) 
In de Sixhaven in de hoofdstad waren 
vrienden en opdrachten bij de hand en in 
het Merwedekanaal was een ligplaats ach
ter het huis van zijn ouders. Na de oorlog 
ging Willem van de Hulst met een vriend

van de academie in een auto richting Pa
rijs. Hij bleef daar twee jaar en nam les aan 
de Académie de la Grande Chaumiere.

Brand
In 1947 verscheen een artikel over twee 
pagina’s in het weekblad De Spiegel.^ Va
der en zoon Van de Hulst hadden samen 
een bijzonder project afgerond: Het Grote 
Voorleesboek^ met verhalen van Senior 
en kleurige platen van Junior.

Op de foto’s bij het artikel in De Spiegel is 
het schip van Willem junior te zien,‘Den 
Dooier’, een grote tjalk. Willem was inmid
dels getrouwd met de Utrechtse Diet van 
Galen. Kort daarop kocht hij een 21 meter 
lange klipper, een afgedankt kaartenschip
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van de marine, met de naam ‘De Zeefakkel’. 
Weer lag hij afwisselend in de Sixhaven 
in Amsterdam en in Utrecht. Halverwege 
legden ze ter hoogte van Over Holland 
vaak aan bij vrienden: Klaasje en Bart 
Strijland, die in het Woelige Nesf* woon
den. Dat was gezellig en praktisch, want 
Diet mocht er de baby-was doen. Ook 
meerde het schip van Van de Hulst wel 
eens af achter de garage van Piet Spijker 
in Nieuwersluis. Dat gaf soms problemen 
voor de doorvaart bij de brug. Die werd te 
smal als dit 26 meter lange zeeschip aan de 
wal lag.
Soms lag De Zeefakkel aan de Mijndense- 
dijk, ter hoogte van boerderij Ruiterveld 
van Siem van der Paauw.’ Daar vond op 
een zondagmiddag een drama plaats. Van 
der Paauw rook brand en dat bleek in de 
woonboot van Van Eeghen te zijn, die 
naast hun schip lag. Aan boord waren me
vrouw Van Eeghen en drie kleine kinde
ren, die hun middagdutje deden. Willem 
van de Hulst sloeg een raam in met de 
hooivork van Siem en samen slaagden 
ze er in de moeder en twee jongetjes in 
veiligheid te brengen. Voor de baby was 
het te laat.

Een beste koe
Toen Willem van de Hulst bij toeval 
hoorde dat Henk Nagel in Nieuwersluis 
een stukje grond met schuur naast Zwem- 
lust wilde verkopen ‘voor de prijs van een 
beste koe’, aarzelde hij niet. De grond werd 
gekocht en daar bouwde aannemer Van 
Schaik, die aan de Straatweg woonde, hun 
eerste huis. In 1954 was het klaar. In het 
voorhuis was een atelier en tekenkamer 
met uitzicht op de tuin en het zwembad. 
Het grotere achterhuis werd het woon
huis. In de tuin was een stal voor de pony 
van de kinderen en er kwamen geitjes, 
konijnen en nog meer dieren. In dit huis. 
Zandpad 14, groeiden de kinderen Van 
de Hulst op in de veronderstelling dat ze 
gratis konden zwemmen. Ze wisten niet

dat vader Willem aan het begin van het Het eerste huls
seizoen abonnementen voor Zwemlust aan het Zandpad 14, 
kocht en dan een plank over de sloot foto uit 1955.
legde, zodat ze rechtstreeks vanuit de tuin (coll. Van de Hulst) 
het zwembad in konden.

Rond 1966 groeide het gezin uit het 
woon/werkhuis aan het Zandpad. Van de 
Domeinen kocht Van de Hulst 4 hectare 
grond aan de Stationsweg 10 in Nieuwer
sluis. Dat was een punt van de stervormige 
vesting die halverwege de 19e eeuw werd 
aangelegd. Met het het fort in het midden W\m, Carolien en 
was het dorp onderdeel van de Nieuwe Rose MarIJne m 
HoUandse waterlinie. Bij het perceel deHulstenhet
hoorde een bunker, waar vroeger buskruit paard Kim in 1961.
werd opgeslagen. Een prachtige plek voor Op de achtergrond
de kinderen om schoolfeestjes en verjaar- de buitenplaats
dagen te organiseren. Willem stelde de Rupelmonde. (colt
gemeente voor om naast de bunker een Van de Hulst)
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speeltuintje voor de buurt te maken. Voor 
dat stukje grond vroeg hij de gemeente het 
symbolische bedrag van een gulden.
Maar de grond waarop het huis gebouwd 
moest worden leek meer op een moeras. 
Dat kwam door de overgroeide en dicht
geslibde overblijfselen van de vestingrach- 
ten. Met draglines en bulldozers werd het 
terrein in vorm gebracht en de oorspron
kelijke loop van de grachten werd weer 
zichtbaar. Willem genoot van dit grond
werk, maar intussen was het huis aan 
het Zandpad verkocht en was het gezin 
dakloos. Dat werd opgelost door van een 
baggerbedrijf een afgedankte directiekeet 
te kopen. Een wagen van 3x11 meter, op 
wielen, zonder verwarming, maar wel met 
een geiser. Met aannemer Co de Jager en 
Freek Renkema (toen een jong jochie dat 
bij De Jager in dienst was) werd in twee 
dagen een dubbelwandige kamer aan de 
keet gebouwd. Nadat de waterleiding was 
aangesloten en een oliekachel geplaatst, 
kampeerde de familie Van de Hulst die 
hele winter op het bouwterrein. Hoewel 
Co, Freek en leerling Piet Zeeman er hard 
aan werkten, duurde de bouw door de 
vorst toch langer dan verwacht. Het huis 
werd De Schans genoemd vanwege de 
vroegere militair stategische connectie. Ze 
woonden in deze bungalow tot 1972. Hun

kinderen waren inmiddels uitgevlogen en 
het echtpaar Van de Hulst verhuisde naar 
Bennekom. Dat bleek een grote vergissing. 
Ze misten de polder en kwamen in 1979 
weer terug naar Nieuwersluis.

Huis op palen
Het nieuwe huis aan de Stationsweg 10a 
kwam op palen te staan. Ze kozen voor 
hout-skeletbouw van Red Cedarhout uit 
Canada. Het werd gebouwd door Freek 
Renkema, die inmiddels de zaak van De 
Jager had overgenomen. Er kwam een 
grote ruimte om exposities en Open Huis- 
dagen te kunnen houden. Daar werden 
opnames gemaakt voor een tekencursus 
van Teleac en televisieproducties van kin
derverhalen. Willem schilderde intussen 
ook. In 1983 kwam het achtluik De Metro 
gereed, acht grote panelen waar hij drie 
jaar aan had gewerkt.
Willem van de Hulst kon inmiddels met 
pensioen, maar in plaats daarvan ging hij 
beelden maken. Eerst in klei en later in 
was, zodat ze makkelijker in brons afgego
ten konden worden. Op diverse plaatsen 
in het land staan zijn beelden; twee le
vensgrote spelende veulens bij het kantoor 
van de KWPN (Koninklijk Warmbloed 
Paarden-stamboek Nederland) en verder 
staan beelden in Almere, in het gemeen-

HetVe Schans'in 
1972 met de ezels 

Marty, Flosje en 
Dinkie. (coll. Van de 

Hulst)
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'Atelier Willem (j. van 
de Hulst'in 1994. 
(foto: Wim van de 
Hulst)

temuseum Elburg, bij de Nederlandse 
Spoorwegen en bij particulieren. In 1995 
maakte hij vier beelden voor het gemeen
tehuis Beek en Hoff in Loenen. Ook was 
er een overzichtstentoonstelling van zijn 
werk in het Singer Museum in Laren. Hij 
kreeg een koninklijke onderscheiding 
en er werd een televisiedocumentaire 
gemaakt.
Al die jaren werden Open Atelier-dagen 
gehouden op de eerste zondagmiddag van 
de maand. Nadat zijn vrouw Diet in 2001 
was overleden, bleef hij dat doen met hulp 
van de kinderen en vrienden. Willem van 
de Hulst overleed toen hij bijna 90 was, tot 
de laatste dag aan het werk en vol ideeën.

Immanuel
Naast zijn vrije schilderwerk maakte Wil
lem van de Hulst tienduizenden illustra
ties, voor de boeken van zijn vader, maar 
ook voor anderen. Met de vondst van de 
tekening voor Immanuël is gebleken dat 
hij ook tijd nam voor een klein werkje 
voor dorpsgenoten. Immanuël, de afdeling 
Loenen aan de Vecht van de CJMV, wilde 
hun voorzitter een blijk van waardering

geven. Waarschijnlijk was dit rond 1950. 
Het cadeau dat werd aangeboden is ver
loren gegaan. Maar de originele tekening 
in gekleurde inkt heeft een mooie plaats 
gekregen bij verzamelaar Gerrit Boes in 
Harmelen.

Het atelier van Van de Hulst, gelegen 
aan de Stationsweg 1 Oa is dankzij de 
kinderen Rose Marijne en Wim iedere 
eerste zondag van de maand van 13:00 
tot 18:00 uur te bezichtigen. Een abso
lute aanrader!

BRONNEN:
De Spiegel, no. 5- 29 novemberl 947.
't Nieuwersluiszertje nr 11, april 2011, uitgave van de Ver. Nieuwer- 
sluis Bestaat

NOTEN:
1 Vechtkroniek nr. 35 mei 2011.
2 Weekblad De Spiegel No.5 - 29 november 1947.
3 Voorleesboek uitgegeven bij Gebr. Zomet & Keuning Uitgever- 

smij. N.V. teWageningen.Vanaf de 11e druk bij G.F. Callenbach, 
Nijkerk.

4 Dit huis is er niet meer. Het stond langs de Vecht op het terrein 
van Over Holland.

5 Het huidige Mijndensedijk 27.



Gelegen aan de schone Vecht, 
Omgeven door veel groen en bomen, 
Hoor ik, als ik mijn ogen sluit 
Het oude dorp tot leven komen.

’t Is vijf uur in de ochtendstond,
Er kleppren klompen door de straten: 
Daar gaan al mannen naar hun werk. 
Je hoort ze samen zachtjes praten.

Daarna blijft het nog even stil.
Totdat de vogels gaan ontwaken.
Al kwettrend onder ’t pannendak 
Gaan zij hun nest weer netjes maken.

De torenklok slaat zeven uur:
Dan hoor ik sleutels in de sloten 
En grendels gaan nu van de deur.
Een nieuwe dag is weer ontloken.

Het werk van gist’ren wordt hervat 
Door arbeider en middenstander.
De laatsten waren er teveel,
Men zat als ’t ware op elkander.

Zes bakkers woonden in het dorp.
En Zaterdags zag je er negen!
Het aantal slagers kwam op vier.
Je snapt niet, hoe ze konden leven.

Dan had je zeven kruideniers.
Vier groentemannen kwamen venten. 
De melkboeren, zes in getal.
Die werkten nog met halve centen.

Bij herenkappers, keus uit drie.
Kon je je laten scheren, knippen.
Er was er één, die plukte meer!
Dan zat je van de pijn te wippen.

De winkelier was steeds paraat.
Zijn winkel bleef tot bedtijd open. 
Want elke klant, dat was er één!
Hij was er toch om te verkopen!

Gezellig was het in het dorp,
De slagersjongen floot een deuntje. 
Het bakkersknechtje zong een lied,
De daggelder omhelsde Teuntje.

En zomers als het avond werd.
Dan stond men buiten na te praten. 
Ook zat men in het raamkozijn,
Of op een bankje, met zijn maten.

En als het bedtijd voor ons werd,
(Als kind'ren sliepen wij op zolder), 
Dan zongen wij nog graag een lied. 
Tot vader riep: “Wel nou nogdolder”.

Je kende ieder in het dorp.
En als wij dan ons bed in kropen. 
Herkenden wij aan stem afstap,
Wie of er langs het huis kwam lopen.

En zaterdags stond iedereen 
De openbare weg te boenen.
De helft deed dan de overbuur!
Zo ging dat toen nog toe in Loenen.

Een stofzuiger was luxe, toen.
Geen nood, je kon er ook een huren. 
Het kostte slechts een kwartje 't uur. 
Wat langer mocht het ook nog duren.

En moest je naar Oud-Over toe.
Dan op de brug eerst tol betalen.
Het kostte je één cent per keer!
Maar je kon ook een jaarkaart halen.

Saamhorigheid was in ons dorp.
Ook als er feest was, om te vieren.
Dan hielpen alle buren mee 
Om huis en straten te versieren.

En als het feest was in het dorp 
Kwam de Eanfare ook in actie.
En de politie liep voorop!
Dat was toch altijd een attractie.

Soms was er een begrafenis.
Dan sloot men ’t raam met luik, 
gordijnen.
Totdat de stoet was gepasseerd.
Dat vonden wij wel eng, als kleinen.

Het duizendjarige oude dorp 
Is overspoeld door vreemdelingen.
Die kwamen hier, uit stad en land 
En weten niet van deze dingen.

Met hen kwam ook een nieuwe tijd. 
Het oud-vertrouwde is verdwenen .... 
Men heeft geen tijd meer voor elkaar. 
Al wat geweest is, dat ging henen.

Gelegen aan de oude Vecht,
Ontsierd door woonarken en boten. 
Zoek ik vergeefs naar ’t oude dorp! 
Dat hoofdstuk is nu afgesloten....

H.d.R.

Dit lied is aangeleerd door Willem Moolj. Het 
is op een onbekend tijdstip door Henk de Rooij 
geschreven, vermoedelijk in de jaren 70.
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Ar ie de Reuver vertelt...

Piet Bakker

Op 30 september 2014, nu dus ruim een 
jaar geleden, overleed Arie de Reuver aan 
de gevolgen van een noodlottig ongeval; 
hij werd aangereden tijdens zijn fietstocht 
bij het oversteken van de Rijksstraatweg 
ter hoogte van sportpark De Heul. In
2004 heeft Piet Bakker van de interview- 
werkgroep -waar Arie jarenlang deel van 
uitmaakte- een uitgebreid interview met 
hem gehad. Dit is verwerkt tot dit artikel, 
waar de vele facetten van De Reuver en het 
boerenleven in Loenen aan bod komen.

Adrianus Anthonius (Arie) de Reuver 
is als oudste zoon van Peter en Anna de 
Reuver-Boere geboren op 26 september 
1927 op de boerderij aan de Rijksstraat
weg 99 in Loenen. Op 15 oktober 1957 is 
hij gehuwd met Annie Maas (geb. 11-01- 
1930), afkomstig uit Lierop (N-Br.). Het 
huwelijk is voltrokken in de buurt van 
het ouderlijk huis van de bruid, op het 
gemeentehuis van Someren. Arie en Annie 
hebben drie kinderen uit verschillende fa
milies aangenomen: Leon, Carola en Do- 
rien, in volgorde van leeftijd. Carola kwam 
als eerste op eenjarige leeftijd. Vervolgens 
Leon en daarna Dorien: beiden waren 
ongeveer drie jaar oud toen zij in het gezin 
kwamen. Het grootste deel van zijn leven 
zou Arie met zijn gezin in zijn ouderlijk 
huis. Rijksstraatweg 99, blijven wonen.
Na het stoppen met de werkzaamheden 
op de boerderij is deze, met een deel van 
de landerijen, verkocht aan de gemeente 
Loenen ten behoeve van de woningbouw 
van de nieuwe wijk Cronenburgh. Arie 
en zijn vrouw woonden sindsdien in het 
nieuwe gebouwde ‘Cleyn Cronenburgh’, 
naast de vroegere boerderij. Deze is in
2005 afgebroken.

De boerderij
De familie De Reuver is al eeuwenlang 
verbonden aan Loenen. Een van de voor
ouders van De Reuver heeft op de molen 
gewoond die het water in de Hollandse 
polder op peil hield. De molen stond aan 
de huidige wetering, waar nog restanten 
van de fundering zijn terug te vinden. 
Grootouders De Reuver, Adrianus Ar- 
noldus de Reuver en Helena van Schaijk, 
woonden tot 1880 aan de Molendijk in 
Loenen. Toen verhuisde het gezin naar de 
net gebouwde boerderij aan de Rijks
straatweg 99. Hier werd onder andere de 
vader van Arie, Petrus Johannes (Peet) 
de Reuver geboren. Hij zou hier zijn hele 
leven blijven wonen, ook na zijn huwelijk 
op 20 oktober 1926 met Johanna Maria 
(Anna) Boere uit Benschop.

Pachtgronden
De oorspronkelijke grootte van het ter
rein bij de boerderij was 18 hectare. Door 
de verbreding van het Amsterdam-Rijn 
Kanaal (het vroegere Merwedekanaal) 
werd drie hectare grond onteigend, zodat 
vijftien hectare overbleef Deze grond was

Arie en Annie 
de Reuver In de 
woonkamer op ‘Cleyn 
Cronenburgh'.

%
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Woonhuis/boerderij 
Rijksstraatweg 99, 
met naastgelegen 

huis Rijksstraatweg 
99a.

geen eigendom van De Reuver, hij pachtte 
het land van de eigenaresse, mevrouw 
Rouffaer-Versteeven. Kort voor de Tweede 
Wereldoorlog kon vader Peet de grond 
waarop de hoerderij met bijgehouwen 
stonden, circa 1,5 hectare, van haar ko
pen. De weilanden niet, die bleven haar 
eigendom. Later heeft De Reuver nog vijf 
hectare van haar erbij kunnen pachten. 
Ook heeft Arie nog circa zes hectare bij- 
gekocht. De boerderij omvatte zodoende 
uiteindelijk ruim zesentwintig hectare 
weiland. Een aantal percelen van mevrouw 
Rouffaer is eind 1999 verkocht aan de 
gemeente Loenen voor woningbouw in de 
wijk Cronenburgh.
Het was niet zomaar dat het land rondom 
De Reuvers boerderij eigendom was van 
deze mevrouw Rouffaar-Versteeven. Haar 
moeder was een Van Reenen, een zeer 
bekende naam in Loenen. De familie 
Van Reenen was schatrijk en bezat vele 
panden en veel landerijen, waaronder aan 
de Rijksstraatweg. Ook de buitenplaats 
Vegtlust aan Oud Over was vroeger in 
bezit van de familie Van Reenen. In het 
bos van Vegtlust, nu eigendom van de 
heer Rijkman Groenink, bevindt zich nog 
het graf waarin een oom van mevrouw 
Rouffaer-Versteeven is begraven.
Volgens overlevering is een van de

voorouders van Arie een ‘bastaard’ uit de 
familie Van Reenen. Omdat die ook aan 
de kost moest komen mocht die op het 
perceel Rijksstraatweg 99 gaan boeren, 
maar de grond bleef wel eigendom van de 
familie Van Reenen.
Dat de grond onder de boerderij geen 
eigendom van de familie De Reuver was, 
gaf vroeger veel ongemak. Je kon als boer 
niets doen zonder voorafgaande toestem
ming van de landheer. Als de landheer op 
de boerderij op bezoek kwam dan werd hij 
met alle eerbetoon ontvangen in de nette 
kamer. Terwijl vader Peet de Reuver zich 
slechts eens per week een sigaar van 3 cent 
kon permitteren, kreeg de landheer een 
luxe exemplaar van wel 10 cent aangebo
den!
Arie heeft met mevrouw Rouffaer-Ver
steeven altijd een goed contact gehad. Na 
haar overlijden in 2000 werd haar zoon 
de nieuwe landheer. Hij is sporadisch op 
bezoek geweest. Toen zijn moeder net was 
overleden kwam hij langs om kennis te 
maken, en later nog rond de verkoop van 
land aan de gemeente Loenen. De verhou
dingen zijn wat eenvoudiger geworden; de 
landheer drinkt nu zijn kopje koffie rond 
dezelfde tafel als de familie.

Het gezin De Reuver
In 1925 is naast de boerderij een huis 
gebouwd. Daarin zijn de grootouders gaan 
wonen toen Peet en Anna na hun huwe
lijk de boerderij betrokken. De grootou
ders hebben daar gewoond tot 1943/44. 
Toen zijn zij kort na elkaar gestorven. 
Daarna is het huisje korte tijd bewoond 
geweest door leden van de Duitse bezet
tingsmacht in Loenen.
Peet en Anna de Reuver kregen tien kinde
ren, waarvan Arie de oudste was. Een kind 
is op 3,5 jarige leeftijd verdronken. Daarna 
werd broer Han nog geboren. Broer Peet 
is in 1958 verongelukt. Peet was door 
polio gehandicapt (in de oorlog hadden 
vijf kinderen uit het gezin polio). Na zijn
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schooltijd is Peet gaan werken in Maarssen 
bij de coöperatie van de ABTB (Algemene 
Boeren en Tuinders Bond). Hij reed met 
een coUega mee in de auto, die in botsing 
kwam met iemand die zonder rijbewijs 
reed. Peet overleefde het ongeval niet. Ten 
tijde van het interview, in 2004, had Arie 
nog twee broers en vijf zusters in leven.
Dat Arie -als oudste zoon- op de boerderij 
zou komen stond min of meer vast. Zijn 
eerstvolgende broer, gehandicapt door 
polio, is gaan leren. Die is later hoofdboek
houder geworden in het Sint Anthonius- 
ziekenhuis te Utrecht. Deze broer had in 
koenen zijn MULO-diploma gehaald, en 
heeft zich daarna via zelfstudie opgewerkt. 
Al ging de jongste broer Han naar de am
bachtsschool, de boerderij heeft hem altijd 
na aan het hart gelegen. Han hielp, naast 
zijn eigen werk in de bouwnijverheid, al
tijd op de boerderij en wist van de koeien 
op de boerderij net zo veel als Arie zelf

Het beste jongetje van de klas
Arie de Reuver is vrijwel zijn hele leven 
blijven wonen en werken op de boerderij 
waar hij geboren is. Hij kon goed leren en 
was, volgens eigen zeggen, misschien wel 
het beste jongetje van de klas - maar niet 
de braafste. Hij heeft de landbouwschool 
gevolgd en ook het middenstandsdiploma

gehaald. In de huidige tijd zou hij zeker 
verder gestudeerd hebben, maar destijds 
was Arie blij dat hij van school af was; hij 
had een hekel aan school.
Vader Peet was blij dat Arie op de boerde
rij kwam werken. Dat betekende namelijk 
dat de daggelder (boerenknecht) niet 
meer ingehuurd hoefde te worden. Dat 
scheelde toch gauw £ 15,- loonkosten per 
week. Tot 1961 zou Arie in dienst van zijn 
vader werken, hierna nam hij de boerderij 
over. De laatste jaren verdiende hij f 65,- 
per week.
In 1957 trouwde Arie met Annie Maas. 
Het jonge paar trok in bij de ouders van 
Arie, in het huis naast de boerderij waar 
ooit de grootouders gewoond hadden.
In 1961 namen Arie en Anna de boer
derij officieel over van vader De Reuver 
en verhuisden zij naar de boerderij. Peet 
en Anna de Reuver trokken toen in het 
buurhuis.
In de tijd dat vader Peet de Reuver de 
boerderij dreef bestond de veestapel uit 
achttien koeien. Deze werden met de hand 
gemolken, en dat deed men met drie man. 
Daarnaast werden drie varkens (zeugen) 
gehouden. Na zijn overname van de boer
derij besloot Arie de veestapel uit te brei
den. Dit was een economische noodzaak, 
alleen koeien houden bracht te weinig

Gezinsfoto met vader 
Peet en zijn vrouw zittend 
in het midden, Arie de 
Reuver zittend geheel 
links en Han de Reuver 
staand geheei rechts.
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Trouwfoto van Arie en 
Annie ée Reuver.

geld in het laatje. Het aantal koeien nam 
toe tot uiteindelijk 40 stuks. Hij bouwde 
ook een nieuwe varkensstal, waarna de 
varkensstapel uitgroeide tot ongeveer 
honderdtwintig mestvarkens en twintig 
zeugen. In het extra werk dat dit met zich 
meebracht werd hij geholpen door Johan 
Nielen, die in 1961 als 14-jarige jongen op 
de boerderij kwam werken. Hij was een 
trouwe kracht die tientallen jaren op de 
boerderij werkzaam zou blijven.
Het aantal kippen nam in deze tijd ook 
toe, van circa honderd naar uiteindelijk 
twaalfhonderd stuks. De eieren werden 
aan huis verkocht en er was een afne
mer voor de overtollige’ eieren. Toen die 
afnemer er mee ophield heeft Arie de 
kippenpopulatie teruggebracht naar circa 
achthonderd stuks.

De nieuwe schuren/stallen bij de boerderij 
zijn voor een belangrijk deel in eigen be
heer tot stand gekomen naar de ontwer
pen van broer Han. De nieuwe koeienstal 
en varkensschuur heeft Arie laten bouwen. 
Dit betrof dan ruwbouw; veel heeft hij 
zelf, met broer Han, afgebouwd. De werk- 
schuur is helemaal zelf gebouwd.
Het zelf bouwen, naast het eigenlijke

boerenwerk, gaf veel extra werk. Eenmaal 
klaar met het‘boerenwerk’ gingen Arie 
en broer Han als bouwvakker de steiger 
op en dan werd er doorgewerkt tot het 
donker was. Arie en Han hadden er echter 
veel plezier in en bovendien werd er goed 
mee verdiend.
Toen de grote schuur voor het jongvee en 
de zeugen klaar was werd deze, in de jaren 
‘70, voor de brandverzekering getaxeerd 
op een herbouwwaarde van f 150.000,- 
(€ 68.000,-). De werkelijke bouwkosten in 
eigen beheer bedroegen maar f 70.000,- 
(€ 31.700,-). Het verschil hadden Arie en 
Han dus zelf verdiend.

Mechanisering van het werk
In de jaren ‘60 werd het boerenwerk 
steeds meer gemechaniseerd. De grote 
veranderingen in het werk op de boer
derij zijn feitelijk op gang gekomen toen 
Arie in 1961 de boerderij overnam. Tot 
dat moment werd er nog steeds met de 
hand gemolken. Arie is gelijk overgestapt 
op machinaal melken. De hele voerwin- 
ning (gras, hooi) was echter nog lange tijd 
handwerk. Kort na de Tweede Wereldoor
log hadden alle boeren dezelfde schud- 
machine en dezelfde harkmachine. Het 
gras werd gemaaid met een maaimachine, 
getrokken door een paard. In de hoeken 
van de percelen, waar de machine niet kon 
komen, moest alles met de hand worden 
gemaaid. Als het gras gemaaid was, en 
aan de bovenzijde droog, dan moest alles 
met de hand (hark) worden omgekeerd. 
Als daarna alles voldoende gedroogd 
was dan ging de vorkjesschudmachine, 
getrokken door een paard, er overheen. 
Vervolgens werd het hooi opgeharkt en op 
hopen gezet. Later werd alles weer door 
elkaar gegooid en op grotere hopen gezet 
(later op zgn. hooiruiters). De hooiruiters 
waren voor het droogproces een verbe
tering omdat de wind er goed overheen 
en onderdoor ging. Bij harde wind was er 
groot risico dat alles omver werd geblazen.
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Om dat tegen te gaan werd er, ter verzwa
ring, over de kop van de hooiruiter een 
touw gehangen met aan weerskanten een 
grote steen. De ruiters bleven vaak enkele 
weken op het land staan zodat het hooi 
goed kon drogen. Als het voldoende was 
doorgedroogd dan ging het hooi naar de 
hooiberg bij de boerderij. Het hooi werd 
met de hand geladen op een oude boeren
wagen met houten wielen en daarom een 
ijzeren band.
Dat opladen was een vak apart. Eerst een 
rol op elke voorhoek van de wagen, dan 
een rol in het midden daarvan. Vervol
gens hetzelfde op de achterzijde. Dan de 
zijwanden aanvullen, en vervolgens het 
midden van de wagen. Dat was een vast 
systeem. Noodzakelijk omdat de wagen bij 
de hooiberg weer met de hand (hooivork) 
moest worden gelost, en dan wist je hoe 
het hooi op de wagen lag. Bovendien was 
het systematisch optasten van het hooi op 
de wagen nodig om te voorkomen dat het 
er tijdens de rit af zou schuiven of dat de 
wagen zou kantelen.
Het lossen van het hooi in de hooiberg 
was heel arbeidsintensief Alles moest 
met de hand omhoog worden gebracht. 
Bovenin stond vader Peet het opgestoken 
hooi weg te slepen en op te tasten in de 
berg. Hij liep er niet de kantjes vanaf maar 
deed het zware werk liefst zelf Dat deed 
hij ook met ander werk. Koeien die lastig 
waren om te melken deed vader zelf 
Het omhooghalen van het hooi gebeurde 
later met een grijper. Deze werd via een 
rail boven de hooiwagen gebracht, en op 
het hooi neergelaten. De grijper werd, 
vol hooi, met een paard (later met een 
tractor) weer omhoog getrokken. Een
maal boven werd de volle grijper met een 
touw naar binnen getrokken en geopend. 
Degene die boven in de berg stond moest 
het hooi daarna weer uit elkaar trekken 
en verspreiden in de hooiberg. Nog weer 
later werd de grijper vervangen door 
een hooiblazer. Beneden werd het hooi

erin gegooid, en met luchtdruk werd het 
vervolgens naar boven geblazen. Het 
bergen van het hooi in de hooiberg was in 
zekere zin riskant. Als het hooi namelijk 
toch niet voldoende droog in de hooiberg 
werd opgetast dan ontstond ‘hooibroei’ en 
hierdoor brandgevaar. Arie heeft wel mee
gemaakt dat door hooibroei alle hooi uit 
de berg moest worden verwijderd en dat 
daarmee nog op het randje brand werd 
voorkomen. Hooibrand op boerderijen 
kwam vroeger vrij regelmatig voor.

Verbeterde werkomstandigheden
Vroeger hadden de meeste mensen 
rugklachten van het zware werk, wat door 
mechanisering, verbeterde technieken en 
nieuwe arbo-wetgeving gelukkig een stuk 
minder is geworden. Nü wordt bijvoor
beeld alle voer en kunstmest aangevoerd 
in zakken van max. 25 kilo. Arie weet nog 
uit de jaren ’50 dat de firma H. Griffioen 
kunstmest bracht en dat de mensen liepen 
te sjouwen met zware zakken van 50 kilo 
en meer.
Tegenwoordig hebben kruiwagens al
lemaal luchtbanden. Vroeger waren het 
zware houten kruiwagens, met houten 
wiel en daarom heen een ijzeren band. De 
boerenerven waren nog niet verhard en 
met de zware kruiwagen moest alles over 
plankjes worden weggereden om niet in 
de modder vast te lopen. Tegenwoordig

Johan Nieten bezig 
met mest laden op 
eenzgn. mestver- 
spreider (aangedreven 
door de tractor).
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Hetpakhuispersoneel 
voor het pakhuis von 

H. Griffioen, Fourage- 
en Kunstmesthandel, 
waar De Reuver zijn 

kunstmest kocht 
V.l.n.r. Piet Vlug, 

onbekend, Gijs van 
Dommelen, Mand, 
Jaap Grootst en Cor 

Bosland. (foto uit 
drsW. van der Poel, 

boenen aan de Vecht 
in oude ansichten, 

1988)

wordt alles met een kraan op de wagen 
gegooid en met de tractor weggereden. 
Ook mest verspreiden op het land was 
vroeger allemaal handwerk. Je begon om 
vijf uur ‘s morgens met melken. Als je 
daarmee klaar was dan werd er een snee 
brood gegeten. Vervolgens werd de stal 
uitgemest. De mest werd in de stal in de 
zware kruiwagen gegooid, en vervolgens 
over het erf (over loopplankjes) naar de 
mestpraam gereden en daarin gegooid.
Als de mestpraam vol was, werd deze naar 
achteren gevaren. Dat varen was ook nog 
een vak apart. De mestpraam werd niet 
getrokken maar geduwd. Als je daar niet 
behendig in was dan zat de boot al gelijk 
vast. Dat varen moest in de winter gelijk 
‘s morgens vroeg gebeuren. Want als je te 
lang wachtte dan begon het waterschap 
met wegmalen van het polderwater en dan 
was de waterstand te laag om te varen. 
Achterin het land werd met slootvuil een 
‘kaai’ opgezet (een soort wal). Binnen die 
kaai werd de mest uit de praam op een 
hoop gezet. In de zomer werden de mest 
en het slootvuil gemengd. Met de hand 
weer op de boerenwagen geladen en naar 
het land gereden. Hier werd het op kleine 
hoopjes gezet. Die hoopjes werden dan 
later met de hand geslecht (over het land 
verspreid). Vervolgens ging de boer met 
paard en eg over het land om de versprei
de mest goed in te slepen.

Als Arie met de lege mestpraam weer naar 
huis voer, werden onderweg vaak nog een 
paar mollen gevangen. In de middagpauze 
werden die mollen naar Vreeland gebracht 
waar handelaar MoUeman woonde. Die 
gaf per moUenhuidje f 0,10 (€ 0,045).
Dat was in die tijd (jaren ‘50) een hoop 
geld. Daarna weer vlug naar huis voor het 
andere werk.
Voorheen was er vast één paard op de 
boerderij (in de drukke zomer twee 
paarden). Dat tweede paard werd ge
leend via een tussenpersoon die voor het 
halen en terugbrengen van het paard een 
kleine vergoeding kreeg. Verder kostte 
dat'leenpaard’ alleen kost en inwoning.
Die paarden kwamen uit de Haarlem
mermeer, waar de bouwboeren in de 
zomermaanden minder emplooi voor de 
paarden hadden. Arie had niet veel op met 
paarden nadat hij, in zijn jonge jaren, een 
keer op de weg reed met een paard dat op 
hol sloeg. Vandaar dat hij net zo lang met 
zijn vader ‘overlegde’ totdat die een tractor 
kocht. Dit was in 1956, waarmee De Reu
ver een van de eerste boeren in de omge
ving was die een dergelijke aanschaf deed. 
Vader Peet had op zijn beurt weer weinig 
op met de tractor. Toen hij de eerste keer 
achter het stuur zat reed hij pardoes tegen 
een schuur op.

Veevoer
Het vee kreeg ’s winters hooi als voer, 
aangevuld met ander voedsel, vaak 
suikerbieten. In de oorlog verbouwde De 
Reuver zelf bieten. De bieten werden met 
de hand in een zogenaamde bietenmolen 
vermalen tot kleine stukken en daarna 
aan de koeien gevoerd. In verhouding tot 
het andere werk was het handmatig bieten 
malen geen zwaar werk. De oude bieten
molens zie je tegenwoordig nog vaak als 
sierstuk in tuinen staan.
Als bij voer kregen de koeien ook wel 
meelkoeken of‘slobber’. Er waren nog geen 
drinkbakjes voor de koeien. Door de stal
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liep een lange drinkgoot die een paar keer 
per dag werd volgepompt met slootwater. 
In diezelfde goot werd ook de slobber ge
maakt: er werd pulp in het water gegooid 
wat gemengd werd met een zak meel, 
zodat er een pap ontstond. De koeien 
die het nodig hadden kregen er een reep 
koek bij. De kunstmest werd betrokken 
van H. Griffioen uit boenen (later pakhuis 
‘De Vulcaan, Dorpsstraat 100). Stro werd 
gekocht bij fa. Streng uit Breukelen.

Werkzaamheden op 
en rond de boerderij
Het leven op een boerderij brengt naast 
het verzorgen van het vee en de akkers 
ook ansdere soorten werkzaamheden met 
zich mee. Zo moeten de sloten worden 
schoongemaakt, ter voldoening aan de 
keur door het waterschap. Vroeger was 
dat allemaal handwerk dat ieder jaar in 
september moest gebeuren en dat weken 
werk was. Arie deed het slootwerk samen 
met Johan. De helft van de sloten werd 
mét bagger leeggehaald. De andere helft 
werd alleen ontdaan van het bovenste 
(drijvende) vuil. De slootkanten werden 
met de hand ‘afgehakf, met gebruik van 
een zogenaamde kanthak. Het vaste sloot- 
vuil werd op ‘kaaien (wallen) gezet, en 
dit werd later met de mest over het land 
verspreid. Arie hakte de slootkanten af en 
Johan moest de rommel uit de sloot op de 
kant trekken. Een grappige anekdote is dat 
Johan op een gegeven moment de indruk 
had dat Arie het gemakkelijkste deel van 
het werk had; hij wilde wel eens wisselen 
van taak. Dat heeft maar een half uur 
geduurd, toen kreeg Arie de kanthak weer 
in zijn handen geduwd want Johan vond 
het werk vies tegenvallen. Het uitgetrok
ken slootvuil werd op een wagen geladen 
en weggereden; allemaal handwerk. Later 
kwamen de slootmachines op de markt, en 
Werd ook dit werk een stuk lichter.
Ook werd er kaas gemaakt en verkocht, 
wat Annie de Reuver leerde van haar

schoonmoeder. In de tijd dat Peet de 
Reuver boerde ging alle melk op in de 
kaasverwerking. Met kaas en eieren stond 
Annie op de jaarmarkt in boenen; verder 
werd alles voornamelijk aan huis verkocht. 
Vader Peet bracht de restvoorraad kaas op 
vrijdag naar Breukelen. Dit werd meestal 
verkocht aan kaashandelaar Jac. Molen
kamp.
Kaas maken was zwaar werk en dat ging 
in de beginperiode alle dagen van de 
week door, óók op zondag. Op die manier 
bracht de melk een halve cent per liter 
méér op dan bij levering aan de fabriek.
Via de markt in Breukelen leverde de 
kaas gemiddeld tussen 30 a 35 cent per 
kilo op. In de winter werd geen kaas meer 
gemaakt. Dat bespaarde niet alleen extra 
werk, maar bovendien bracht de melk s 
winters aan de fabriek meer op dan in de 
zomer. Boter werd ook wel zelf gemaakt 
maar dat was voornamelijk voor eigen 
gebruik.
In de oorlog moest er verplicht melk aan 
de fabriek worden geleverd. Later werd 
de hoeveelheid melk die tot kaas werd 
verwerkt aangepast aan de verkoop aan 
huis. De overige melk ging naar de fabriek. 
Eerst met de bekende losse melkbussen, 
die door de melkfabriek dagelijks vol 
werden opgehaald en leeg teruggebracht. 
Later werd de melk opgeslagen in een ei
gen koeltank op de boerderij die periodiek 
door een tankauto van de melkfabriek 
werd geleegd. De melk die niet werd 
gebruikt voor de kaas ging naar de MOBA 
in Baambrugge, later naar Sterovita, 
Breukelen. De gebouwen van de Moba 
bestaan nog steeds (nu stomerij Hendrikse 
e.a.). Sterovita Breukelen is gesloopt t.b.v. 
kantoor- en woningbouw.

Pap van weimelk en gezouten vlees
Alleen in het hooiseizoen werd extra 
menskracht ingehuurd. Het waren voorna
melijk mensen die in de buurt woonden, 
dus geen rondtrekkende los-arbeiders.
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Arie de Reuver met 
hond, op het erf, met 

op de achtergrond 
enkele van de zelfge
bouwde veeschuren.

Deze tijdelijke arbeiders verdienden, kort 
voor de oorlog, tussen f 12 en f 15 per 
week plus losse melk voor hun gezin. Vaak 
hadden zij het financieel bijna net zo ruim 
als de boer zelf. Zij kregen immers elke 
dag twee liter volle melk mee naar huis 
om te drinken en om pap van te koken. In 
het gezin De Reuver werd, voor de oorlog, 
alleen de zogenaamde weipap opgediend 
(wei is een afvalproduct van kaasbe
reiding). Dat kreeg je te drinken bij het 
brood, en daar werd ook pap van gekookt. 
Alleen op zondag werd er wel eens rijst 
met echte melk gekookt.
Het gebruik van de weipap was bepaald 
niet uit weelde; de volle melk moest wor
den verkocht om het geld.

In de tijd dat vader Peet boerde waren 
huisslachtingen nog gebruikelijk, alleen 
van varkens overigens. Arie herinnert zich 
dat Nic. v.d. Horst op de boerderij kwam 
om een varken te slachten. Later werden 
varkens naar de slachtplaats van Van der 
Horst op Oud Over gebracht en daar 
geslacht. Ook Piet van de Berg heeft daar 
wel voor De Reuver geslacht. Diepvrie
zers waren er nog niet. Er waren andere 
methoden om het varkensvlees goed te 
houden. Het werd bewaard in weckpotten, 
het werd gedroogd (bewaard in zout) of er 
werd worst van gemaakt.

De veehandel
De veehandel, zoals dat hier in de buurt 
werd bedreven, is eigenlijk in de loop 
der tijd niet veranderd. In Brabant, waar 
Annie vandaan komt, werd al het vee ver
kocht via een zogenaamde coöperatie. In 
de Vechtstreek werd via de boerderij aan 
de handel geleverd, en zo gaat het nu nog. 
Vroeger werd de handel contant betaald; 
nu gaat alles via bank omdat het risico met 
contant geld te groot is. Op de veemarkten 
is dat precies hetzelfde gegaan.
Arie heeft een enkele keer vee gekocht 
via de veemarkt in Utrecht, maar dat 
gebeurde niet vaak. Ook heeft Arie de 
veemarkt in Purmerend wel bezocht. Hij 
heeft daar schapen gekocht, maar hij ging 
daar vooral heen uit‘nieuwsgierigheid’. Je 
moest als boer tenslotte op de hoogte blij
ven van de marktprijzen. De veehandel via 
markten is in de laatste jaren dramatisch 
veranderd. Door uitbraak van veeziekten 
en strenge overheidsregels zijn de meeste 
markten definitief gesloten; in 2004 waren 
alleen de markten in Utrecht en Leeuwar
den nog beperkt in bedrijf

Waterbeheer.
De boerderij van De Reuver ligt in het 
waterschap Holland, Sticht en Voorburg. 
Aanvankelijk had elke van deze drie 
polders een waterschap, die zijn in de loop 
van de tijd gefuseerd. De polders wor
den al eeuwenlang bemaald om geschikt 
te houden voor agrarisch gebruik en 
bewoning. Vandaar dat boeren al heel lang 
veel te maken hebben met het Water
schap - waar Arie overigens niet zoveel 
mee op had. Vanaf de 17“*' eeuw heeft er 
een poldermolen gestaan op het land van 
Arie, op de huidige Hollandse wetering. 
Aanvankelijk een wipwatermolen, in 1659 
vervangen door een schepradmolen, die in 
1721 afbrandde. Van de opvolger hiervan 
zijn bij de bouw van de nieuwe wijk Cro- 
nenburgh de fundamenten opgegraven.
In 1872 werd een stoomgemaal gebouwd
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die de molens verving. Deze stond nabij 
de boerderij van v/h Kruiswijk en was 
herkenbaar aan een hoge schoorsteen.
Het gemaal is na de Tweede Wereldoor
log elektrisch gemaakt en in 1974 geheel 
vernieuwd.

Boer is nu ook administrateur
De veranderingen van de positie van de 
boer in de maatschappij zijn moeilijk te 
duiden.
De status die rijke boeren b.v. in Fries
land en Groningen vroeger hadden (de 
Hereboer) kwam in de regio van boenen 
niet echt voor. Als je vroeger niet goed kon 
leren dan kon je wel boer of kolenboer 
worden, zo was zon beetje de opvatting 
destijds. Dat is allang niet meer zo. Tegen
woordig moet een boer door de toege
nomen regel- en wetgeving goed zakelijk 
inzicht hebben en ook administratieve 
vaardigheden om de boel draaiende te 
houden. Alle beesten -koeien, varkens, 
schapen- moeten van een merkteken wor
den voorzien en er moet precies worden 
opgegeven wat er geboren is en wat er van 
de boerderij weg gaat. Ook moet er een 
precieze mestboekhouding zijn.

Arie heeft van zijn behaald middenstands
diploma in zijn boerenbedrijf feitelijk 
niéér baat gehad dan van de landbouw
school. Hij was hierdoor in staat om zelf 
de administratie en de boekhouding te 
doen. Het was vroeger geen uitzondering 
als een boer door het jaar heen alle reke
ningen, bonnetjes, brieven etc. in de be
kende ‘schoenendoos’ verzamelde. Die hele 
handel ging na afloop van het jaar naar 
de boekhouder, die dan maar moest zien 
hiervan een jaarrekening en belastingaan
gifte te maken. Men wist lopende het jaar 
feitelijk niet hoe de zaak draaide. Omdat 
Arie alles zelf bijhield ging het bedrijf met 
zijn resultaten veel meer leven.

Bestuurlijke en politieke activiteiten
Activiteiten naast het boerenbedrijf waren 
er ook. Tegen Arie is vroeger wel eens 
gezegd dat hij geen echte boer was. Hij 
kwam veel verder ‘dan de kerk en de mest
vaalt’, zoals Arie dat zelf uitdrukte. Arie 
heeft vroeger een Katholieke Jongerenver
eniging opgericht, samen met Jan Schoon- 
derwoerd. Deze vereniging is later ter ziele 
gegaan, maar het huidige Gemuda is er 
nog een voortzetting van. Uit de jongeren
vereniging is ook een toneelvereniging 
ontstaan.
In de politiek, de vroegere Katholieke 
Volks Partij (KVP), noemde men Arie wel 
‘de communist’ omdat hij ook in de vak
vereniging (Katholieke Arbeiders Bond 
KAB) bestuurlijk actief was. De KAB had 
ook een eigen toneelvereniging.
De katholieke arbeidersbeweging had in 
boenen het eigen verenigingsgebouw: St. 
Joseph, aan de Rijksstraatweg te boenen. 
Dit gebouw stond op de plek waar nu het 
kantoor van makelaardij De Compagnie 
is gevestigd. Arie heeft in de jaren ’60, als 
bestuurder van de BCAB, het toen verval
len gebouw St. Joseph aan de gemeente 
boenen verkocht.

Oom ('nonkel) Arie 
deReuvermetde 
befaamde wandelstok 
voorzien van een 
koehoorn als knop.
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Arie de Reuver, 
medio 2004 boer'in 

ruste'maar nooit rust 
nemend, nü voor het 
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de woonkamer van 
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Cronenburgh'aan 

de Rijksstraatweg te 
benen.

Uit de toneelverenigingen van de Katho
lieke Jongerenvereniging en van de KAB 
is de toneelvereniging‘Het Voetlicht’ 
ontstaan. Arie is hier circa 15 jaar voorzit
ter van geweest en heeft zich toen ook 
ingespannen om de toneelvereniging van 
een katholieke vereniging om te vormen 
tot een neutrale vereniging. Een van de 
aanleidingen hiertoe was het feit dat som
mige leden niet de bekende Loenenaar, 
gemeentebode Hen Niekerk als regisseur 
wilden, omdat hij niet katholiek was. En 
dat terwijl Niekerk ruime ervaring als 
regisseur had van de opgeheven algemene 
toneelvereniging‘Zedit’ (= Zeggen En 
Doen Is Twee) te koenen. Na een tijdelijke 
‘tussenpaus’, een gereformeerde regisseur 
van buiten koenen, wilde de meerderheid 
van Het Voetlicht alsnog Hen Niekerk 
hebben. Dat is toen ook gebeurd, wel met 
vertrek van enkele principieel denkende 
katholieke leden. Niekerk is jarenlang zeer 
actief aan de toneelvereniging verbonden 
gebleven, en heeft gezorgd voor een hoog 
peil van optreden.

Politiek heeft Arie altijd geïnteresseerd. 
Toen hij 20 jaar was zat Arie al op de pu
blieke tribune bij de raadsvergaderingen.

Als jonge enthousiasteling met een uit
gesproken eigen mening vond hij dat ‘de 
oudjes’ in de raad maar moesten opstap
pen, zodat hij zelf kon plaatsnemen.
Dat was voor hemzelf, toen hij eenmaal 
raadslid was, ook een reden om er op 
ruim 60-jarige leeftijd mee op te houden. 
Anders zou hij dezelfde fout gaan maken 
door te lang te blijven zitten.
In de politiek is Arie begonnen in de 
plaatselijke K.V.P.-afdeling (nu deel van 
het CDA).
Omdat Arie als ‘rood’ bekend stond kwam 
hij niet aan de bak als raadslid. Toen de 
plaatselijke partij ‘Streekbelangen’ werd 
opgericht heeft Arie zich daarbij aangeslo
ten. Ook hierin kwam hij wel hoog op de 
lijst, maar werd weer geen raadslid.
Toen het CDA werd opgericht (samenvoe
ging van KVP, AR en CHU) werd hem ge
vraagd om terug te keren in het confessi
onele nest. Omdat dit een verzoek was dat 
door iedereen in het CDA werd gesteund 
is Arie overgestapt, waarna hij in de nieu
we partij op een verkiesbare plaats terecht 
kwam. Voor het CDA is hij eerst raadslid 
geweest, later fractievoorzitter. Toen CDA- 
wethouder Schaapsmeerders ziek werd en 
overleed werd Arie wethouder. Dit is hij 
gebleven tot de samenvoeging van koenen 
met de gemeente Nigtevecht in 1989.

Verder is Arie heel lang bestuurslid/voor
zitter geweest van de vroegere Rund- 
veefokvereniging, en van de KI Loenen- 
Loosdrecht. Na samenvoeging van 
meerdere regionale organisaties was hij 
nog voorzitter van de kring N.W. Utrecht. 
Aan sport of verzamelhobby’s heeft Arie 
nooit gedaan. Hiervoor ontbraken vroeger, 
naast het werk en andere activiteiten, 
gewoon de tijd en het geld. Actief betrok
ken bij o.a. de Historische Kring bleef Arie 
de Reuver tot op het laatst. Vandaar ook 
dit terechte eerbetoon aan een bijzondere 
Loenenaar.
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Henk van Tricht, gemeentearbeider
IN LOENEN VAN 1933 TOT 1953

Mieke Kennis en Willem Mooij

Elke dag een ronde met de hondenkar
Het zal je maar gebeuren. In de mooie 
boomgaard achter je huis ruik je in plaats 
van heerlijke bloesem de ondraaglijke 
stank van slachtafval. Het overkwam de 
bewoner van Leeuwendijk in de jaren der
tig. De buurman, die in zijn moestuin een 
mesthoop had opgeworpen, was gemeen
tearbeider Henk van Tricht.
Van Tricht kwam in dienst bij de gemeen
te boenen in 1933. Bij die sollicitatiepro
cedure voor een nieuwe gemeentearbeider 
was goed te merken dat het midden in de 
crisistijd was. In de notulen van de gehei
me raadsvergadering van 23 mei 1933 is te 
lezen dat er maar liefst 109 reacties waren, 
waarvan 25 uit boenen. B&W bepaalden 
zich tot de sollicitanten uit boenen en op 
voorstel van wethouder G. Molsbergen 
werden zeven personen uitgezocht, die 
naar hun oordeel geschikt waren. De raad 
kon kiezen uit Henk van Tricht, Jan van 
Ettekoven, loodgieter A.S (Antoon) Flink, 
bakker been booij, R. Postma, J. Verweij en 
W. de Koning. Ook de kleine zelfstandigen 
hadden het in die tijd moeilijk en wilden 
graag een vaste inkomstenbron, blijkt uit 
dit lijstje.
De keuze viel op Hendrik van Tricht*, voor 
zijn aanstelling werkzaam als timmerman 
bij Evert Fluijt en C. J. Elema. Hij werd 
geboren in Breukelen-Nijenrode. Op 28 
januari 1919 huwt hij daar met Antonia 
Maatkamp.^ Op 22 januari 1919 komt hij 
naar boenen.
Per 1 juli 1933 werd hij benoemd als 
gemeentearbeider met een wedde van
1.158,- gulden per jaar. Net als zijn voor
ganger beendert AppeP woonde hij in de

Spinnerie op nr. 6. Dit pand werd in 1924 
gebouwd als woning voor de gemeente
arbeider en stalling voor de motorbrand- 
spuit. Aan de zijkant van het gebouw, in de 
Paalsteeg, was de ingang van de gevange
nis met twee cellen voor arrestanten, een 
passantenkamer en boven een werkruimte 
voor de veldwachter.

Instructie Spinnerie 6, orchitea
De vrouw van beendert Appel kreeg sinds HA.J.F. Hissink,
1925 een gulden per week betaald voor gebouwd door
het schoonhouden van garage en gevange- aannemer ü. Elema.
nis, maar Van Tricht miste dit extraatje. Rechts in hetterug-
Deze taak behoorde tot de instructie, die gelegen bouwdeel 
met zijn aantreden in werking trad. Die met dubbele deuren
instructie telde totaal 13 artikelen. was de stalling voor

demotorbrandspuit
Art 1 De gemeentearbeider is verplicht el- met enkele deur als
ken werkdag bij de inwoners der gemeente zij-ingang. De uiterst
de asch en vuilnis op te halen. Hij kondigt rechtse deur In de
zijn komst aan door een bel of ratel. Paalsteeg gaf toegang

tot de gevangenis
De ophaaldienst van de gemeente was al- met twee cellen.
leen in de bebouwde kom. Op de boer- (Foto: Makelaardij De 
derijen zorgde men zelf voor opslag en Compagnie)
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De vuilniskar met 
daaronder een trek

hond. Hiermee haalde 
Henk van Trichthet 

huisvuil in benen op. 
Achter de kar staat 

Leen Appel, de voor
ganger van Van Tricht, 
gemeentearbeider van 

i890-l9R

verwerking op de mestvaalt. Van Tricht 
hoefde ook niet de hele gemeente te doen, 
in Nieuwersluis was een andere vuilnis
ophaler. De hoeveelheid afval was in onze 
ogen minimaal. Hout werd hergebruikt of 
opgestookt. Oud ijzer werd opgekocht, net 
als konijnenvellen en lompen. Dat laatste 
betrof oude kleding, die eerst meermalen 
was hersteld, gekeerd of anderszins ver
maakt. Schillen gingen naar de schillen
boer of werden op de eigen composthoop 
in de moestuin gegooid. Veel mensen 
hadden, ook in het dorp, konijnen of zelfs 
een varken, die de schillen best lustten.
In de instructie staat het niet vermeld, 
maar onderweg op zijn ronde ruimde de 
gemeentearbeider gelijk de paardenmest 
op die veelvuldig op de straat lag. Bij 
het vervoeren van zijn vracht werd hij 
geholpen door een trekhond, die onder 
de kar tussen de twee houten wielen 
was ingespannen. In 1934 verzocht Van 
Tricht aan B&W of hij een vergoeding 
van 1 gulden per week kon krijgen, “... .als 
tegemoetkoming in de kosten van zijn 
trekhond, ter verstrekking van voedsel....” 
B&W beschikte afwijzend.
De hondenkar verdween in de loop van de 
20ste eeuw steeds meer uit het straatbeeld. 
De opkomst van transport- en bakfietsen 
en de auto maakt honden als trekkracht 
overbodig. Bovendien groeide het maat
schappelijk verzet dankzij het werk van de

Anti-Trekhondenbond. Uiteindelijk werd 
in 1962 het gebruik van de hond als trek
kracht geheel verboden. Op dat moment 
waren er landelijk nog bijna 40 over. In 
Loenen was de trekhond al eerder onder 
de vuilniskar uit.

Art 2 De zinkputten in de gemeente moe
ten wekelijks of zoo noodig meermalen 
per week geledigd worden.

Voordat in de jaren ‘30 in Loenen de rio
lering werd aangelegd waren er zinkput
ten. Dit waren gemetselde putten waarin 
afvoerpijpen hun inhoud loosden. De 
zwaardere bestanddelen bezonken en 
de meest vloeibare konden eruit worden 
afgevoerd. Het bezinksel moest regelmatig 
worden verwijderd.

Art 3 Het verzamelde vuil moet worden 
gebracht ter plaatse door Burgemeester en 
Wethouders aan te wijzen.

Sinds de oprichting van de huisvuilop- 
haaldiensT in Loenen in 1754 werd het 
vuilnis gestort in een kuil op het Markt
veld. Dit is de grond aan het eind van de 
Spinnerie waar in de 20"“ eeuw het tijde
lijke onderkomen van christelijke kleuter
school en later jongerencentrum Gemuda 
heeft gestaan. Nu staat daar Dorpshuis 
’t Web, Spinnerie 15. Dit stuk land werd 
sinds begin 19“*'" eeuw gehuurd van de 
familie Van Reenen op Vegtlust. In 1920 
ging Vegtlust over in andere handen en 
dat betekende een probleem voor de ge
meente. Na meer dan 200 jaar moest een 
nieuwe plek voor de belt worden gezocht.
J. G. Spee, die de boerderij op de hoek 
van het Moleneind en de Vreelandseweg 
bewoonde, zorgde voor de oplossing. In 
november 1923 schreef hij aan B&W dat 
hij akkoord ging met het voorstel van wet
houder Van Dijk".. ..om met de vuilnis de 
kom in mijn land te dempen....” Die kom 
was een overblijfsel van de waterpartijen
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van het voormalige Huys te Loenen. Spee 
schreef; “ .. ..dat ik bereid ben een kar- 
repad te geven vanaf de Vreelandscheweg 
recht naar de kom. Dan kan de gemeente 
dat voor haar rekening met de oude stee
nen van de aschbelt (asbelt = vuilnisbelt) 
verharden opdat men dan gemakkelijk 
daar kan komen. Maar op voorwaarde dat 
de brenger de kar overdekt moet houden 
tijdens ’t vervoer over ’t land opdat geen 
asch of papier over het land en groente 
waait....”.
Spee zegde tevens toe voor de beerputten, 
die ‘s nachts gelicht werden, de mogelijk
heid te maken dit bij hem op het erf in een 
put of kuil te storten. Ook voor het oude 
vuilnis op het Marktveld had Spee een 
oplossing:.. ..“Wanneer de gemeente geen 
kooper kan vinden dan zal ik de gehelen 
herrie opruimen voor niet (=gratis). Dan 
is zoo doende voor velen jaren de crisis 
voor de gemeente opgelost” aldus Spee.
De toegangsweg tot de nieuwe vuilnis- 
stort werd het Karrepad genoemd. Het 
pad loopt nu nog van de Vreelandseweg, 
tussen de nummers 13 en 15, tot de Hoef
ijzer weg.
De raad nam het voorstel op 21 januari 
1924 met algemene stemmen aan.
Zoals afgesproken werd het huisvuil van 
Loenen enkele jaren bij Spee gestort. 
Daarna werd op andere plaatsen in de 
gemeente met het afval grond verhoogd of 
sloten gedempt, onder andere in het land 
van Veenstra aan de Mijndensedijk.

Arf 4 Bij het ledigen der beerputten kan 
het materiaal der gemeente worden 
gebruikt, doch zoo ter plaatse de beer niet 
wordt behouden, moet deze gebracht wor
den ter plaatse doorB&W aan te wijzen.

Een beerput is een put waarin menselijke 
uitwerpselen opgevangen werden. Boven 
de put was een bankje met een gat aange
bracht, de zogenaamde poepdoos. Voor de 
komst van de riolering hadden de huizen

zo’n beerput, met een mooi woord septic 
tank genoemd. Eens in de zoveel tijd 
kwam de putjesschepper langs om de tank 
te legen. Willem Mooij weet nog dat de 
arbeiders dit werk liefst zo vroeg mogelijk 
deden, al om 4 uur ’s morgens, wellicht 
omdat het dan minder stonk na een lange 
nacht stilstand’. Het materiaal van de 
gemeente, dat Van Tricht kon gebruiken, 
bestond uit een kar en een stokemmer.
Dit is een ronde naar boven toe wijder 
wordende emmer van hout of (gegalva
niseerd) ijzer, met een lange (circa 2 m.) 
houten steel. De inhoud van de put, beer 
genoemd, werd gebruikt voor het bemes
ten van het land. Wie zelf een mestvaalt 
had bewaarde deze rijkdom, de rest ging 
dus naar het erf van Spee.

Art 5 De torenklok der gemeente Loenen 
moet lederen werkdag om 12 uur door 
hem worden geluid en opgewonden en 
zoo noodiggelijkgezet en bij storingen of 
afwijkingen moet direct hiervan worden 
kennis gegevn aan den burgemeester.

Op 30 maart! 948 
was Hertk van Tricht 
aanwezig bij het 
omhoogbrengen van 
de nieuwe kerkklok. 
Deze werd gegoten 
bij klokkengieterij! 
Zimmer & Zn te Am
sterdam en woog 824 
kilo. De klok kwam in 
de plaats van de In 
1943 door de Duitse 
bezetter geroofde klok. 
Het randschrift op de 
klok: De oude klok ver
dween, door's vijands 
overmacht Mij schonk 
de burgerij zichzelv'en 
't nageslacht 
(ColL W. Mooij)
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Hetmoeslondoanhet Art 6 Op de algemeene begraafplaats is de 
eind van de Spinnerie, gemeentearbeider belast met alle daarop
waar Henk van Iricht voorkomende werkzaamheden door

een mestvaalt had. B&W aan te wijzen.
Voordat het vuilnis bij

J. 6. Spee gebracht Naast deze aangewezen werkzaamheden 
kon worden, was hier vond Van Tricht nog andere mogelijkhe- 
de asbelt gesitueerd. den om iets te verdienen. Tegen de zin 

(ColL W. Mooij) van B&W. Op 27 maart 1941 kreeg hij
een brief over zijn nevenwerkzaamheden. 
De raad had besloten “... .te verbieden om 
voortaan grafwerken te leveren, hetzij 
door u zelf vervaardigd, hetzij door be
middeling van steenhouwersfirmas..

Art 7 Hij is belast met de centrale verwar
ming van passantenkamers en garage mo- 
torbrandspuit, alsmede het schoonhouden 
hiervan en de cellen voor de arrestanten.

Art 8 Hij is belast met de verzorging zoo 
noodig van passanten en arrestanten. 
Passanten waren bijvoorbeeld dronken

lieden, die ter ontnuchtering korte tijd 
werden opgesloten. Maar ook zwervers 
en bedelaars werden ondergebracht in de 
passantenkamer. Wie zonder middelen 
van bestaan in het dorp kwam, kreeg een 
overnachting en een maaltijd.

Art 9 Hij is belast met het ophalen van 
alle vuil en cadavers drijvende in de Vecht 
en deze daarna te brengen ter plaatse 
door B&W aan te wijzen.

Art 10 Alle door B&W op te dragen werk
zaamheden moeten door hem worden 
verricht.

Art 11 Door den gemeentearbeider wordt 
een jaarlijks verlof genoten van 14 dagen 
te regelen in overleg met den Burgemees
ter.

Art 12 B&W houden zich het recht voor 
ten allen tijde deze instructie te wijzigen 
of aan te vullen.

Art 13 Deze instructie treedt in werking 
den 1 Juli 1933, Vastgesteld in de openbare 
vergadering van den Raad der gemeente 
Loenen op 20 april 1933.

Behalve gemeentearbeider werd Van 
Tricht buitengewoon veldwachter. De 
officiële eedsaflegging bij de burgemeester 
E.A.H.A. van de Velde was op 1 juli 1933. 
Daarbij zwoer hij onder andere trouw aan 
de Koningin en dat hij “aan geen persoon 
eenige giften beloofd, gegeven heb noch 
geven zal” om de betrekking te krijgen en 
ook in zijn functie “van niemand hoe
genaamd eenige beloften of geschenken 
aannemen zal.”

Moestuin
Ondanks al deze werkzaamheden had Van 
Tricht tijd voor een moestuin. Hij huurde 
een stuk grond aan het eind van de Spin
nerie op het Marktveld, de plek waar
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voorheen de gemeentelijke vuilstort was. 
In de vergadering van B&W op 27 augus
tus 1935 las de voorzitter een brief voor 
van de heer Mr. H.P Loggere. Dit was de 
bewoner van Leeuwendijk, het huidige 
Dorpsstraat 69. Aan de achterkant liepen 
zijn tuin en boomgaard door tot over de 
Molendijk. Loggere klaagde dat.. ..“naast 
zijn boomgaard aan de Molendijk een 
ondraaglijke stank hangt, die naar zijne 
mening voortkomt uit bedorven stoffen 
die hoogstwaarschijnlijk op het gemeente- 
terrein liggen....”
Bij onderzoek bleek dat op het moes
land Het Marktveld door H. van Tricht 
een mesthoop werd gehouden voor zijn 
land. De voorzitter deelde mee dat een en 
ander reeds verwijderd is en “... .dat Van 
Tricht zal worden meegedeeld dat hij geen 
slachtafval of anderszins meer op het land 
aldaar mag bewaren....”
Kennelijk was Van Tricht hardleers, want 
in de vergadering van B&W van juni 1936 
besprak de voorzitter “... .de berging van 
menagevuil uit riolen en putten alsmede

koepensen van slagers door de gemeente
arbeider H. van Tricht alhier....”
Van Tricht werd er op gewezen, dat hij 
zorg moest dragen dat een en ander geen 
stank veroorzaakte, waardoor bewoners 
van huizen rondom last ondervonden.
Zijn aardappelen en groenten moesten het 
de jaren daarna met minder voedzame 
bestanddelen doen.

Noten;
1 Geb.3-7-1888, overleden 30-8-1970. VaderWillem van Tricht 

moeder Evertje van der Heiden.
2 Geb. in Rhenen.vader Arie Jan Maatkamp, 

moeder Janna Geradina Dirksen,
3 Gemeentearbeidervan 1890-1933.
4 Tot die tijd werd het vuil op straat of in de Vecht gegooid.

Zie Vechtkroniek nr 12, mei 2000.
5 Archief Loenen,RHC.

HetHuysteLoenen, 
eertijds een deftig 
slot bewoond door de 
Persijns, tieeren van 
Loenen. Het stond aan 
de Vreelandseweg, 
ongeveer waar nu de 
voormaiige huishoud
school staat Ook van 
dit vermaarde huls 
is geen steen blijven 
staan. De waterpartij 
van het huis bevond 
zich later op het 
landvanSpeeen 
werd volgestort met 
benens huisvuil

LOXNEN met /iaee% rati aetemen tej/ié LOElfEZf ae-ec jee ~ ti'te'JCEefartiarU ,
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VREELAND IN DEN VERRE (3)

Twee schepen
Anton Cruysheer

Toen bisschop Hendrik van Vianden 
halverwege de 13“*' eeuw zijn kasteel 
Vredelant liet bouwen en vervolgens in 
1265 aan de aanliggende, gelijknamige 
nederzetting stadsrechten verleende, kon 
hij niet vermoeden hoezeer de in de loop 
van de tijd vervormde naam ‘Vreeland’ 
verspreid raakte over de wereld en zelfs 
daarbuiten! In deze serie wordt telkens 
kort stil gestaan bij interessante gegevens 
over Vreeland (ver) buiten Vreeland. In 
het eerste deel werd stilgestaan bij de sui
kerplantage Vreeland in Suriname, in het 
tweede deel bij de straatnaamgeving in 
het Zeeuwse dorpje Kwadendamme. Dit 
keer staan we kort stil bij de naamgeving 
van twee schepen.

VOC schip Vreeland
Minimaal twee schepen hebben de naam 
Vreeland gedragen. In relatie tot het eerste 
werd al eerder eens verteld, tijdens de

Voorbeeld van een 
hekboot, zoals het 

VOC schip Vreeland 
eruit heeft gezien. 
Detail van een ets 

door Adolf van der 
Laan (vervaardigd 

tussen 1716-1742). 
Bron: 'Geschiedenis 

van de Friese scheep
vaart SiSneker 

Oudheidkamer van 
het Fries Scheepvaart 

Museum', via: 
Geheugenvanneder- 

land.nl.

lezing over de VOC in de Vechtstreek, op 
1 november 2007 door Dr.L.J. Wagenaar, 
conservator van het Amsterdams Histo
risch Museum en docent aan het Instituut 
voor Geschiedenis (UvA), in het dorps
huis te Vreeland. Hij ging toen in op de 
sporen die de Oost-Indische compagnie in 
de Vechtstreek heeft achtergelaten. Hij ver
telde onder meer dat het niet toevallig was 
dat veel VOC schepen ‘Vechtse’ namen 
kregen, omdat deze eigendom waren van 
de Amsterdamse regenten en kooplieden 
die in de 17“*' en 18“*' eeuw hun buiten
plaatsen aan de Vecht bouwden. ‘ ‘Veel van 
hen waren ook lid van de directie van de 
Amsterdamse ‘kamer’ van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC). Daar
mee hadden ze ook het recht verworven 
nieuwe schepen die naar Azië zouden 
vertrekken te dopen. Soms zochten ze een 
naam uit van hun stad of provincie, vaak 
ook de naam van... hun buitenplaats. Zo 
hebben er tientallen schepen in Aziatische 
wateren rondgevaren met voor velen mis
schien onbegrijpelijke namen.‘Holland’ zal 
voor iedereen duidelijk zijn geweest, maar 
de Nigtevecht? Gebouwd in 1692 en maar 
liefst vijf maal heen en weer naar Azië 
gevaren, tot deze in 1711 in Batavia werd 
gesloopt. Eenzelfde verhaal geldt voor de 
Loenderveen, gebouwd in 1718. Het schip 
voer naar Batavia en diverse andere verre 
bestemmingen tot het na zijn vijfde reis in 
Ceylon aankwam en daar nog een tijdje 
in plaatselijke dienst bleef Er waren veel 
VOC-schepen door hun naam verbonden 
aan de Vechtstreek, die aUe veel verhalen 
opleveren.’
Gelukkig is tegenwoordig veel informatie 
op internet ontsloten, zo ook over alle
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VOC schepen die zijn gebouwd. Op de 
‘VOC site’ staat vermeld dat het schip 
‘Vreeland’ is gebouwd in 1735 voor de 
Kamer van Amsterdam op de VOC-werf 
in Amsterdam, negen reizen verder en 
vijftien jaar later (10-11-1750) al beëin
digd met een ‘aflegging’ te Batavia. Het 
scheepstype blijkt een zogeheten hekboot 
te zijn, met een lengte van 130 voet, een 
laadvermogen van 325 last (650 ton) en 
een bemanning van 175-190 ‘koppen’ (zie 
afb.L).

Alle reizen gingen naar Batavia, de hoofd
stad van Nederlands-Indië, het huidige 
Jakarta, gelegen aan de noordkust van 
Java. Tussenstops van drie weken tot twee 
maanden werden standaard gemaakt op 
de Zuid-Afrikaanse Noord-Kaap (Kaap de 
Goede Hoop). Een enkele korte stop via 
Robbeneiland of Portsmouth. De reizen 
Werden gemaakt onder de VOC-kamers 
Van Amsterdam, Delft of Enkhuizen. Ver
trek vanuit of terugkomst naar Nederland 
betrof telkens Texel of Goeree. Het is jam
mer dat bij het schrijven van dit artikel de 
naamgever van het schip - waarschijnlijk 
dus een buitenplaatsbewoner in de Vecht
streek - uit beeld is gebleven. Dit vergt 
Waarschijnlijk fysiek archiefonderzoek 
(VOC raadsbesluiten 1730-1734).

USS Vreeland
Het tweede schip met de naam Vreeland 
betreft die van een Amerikaans fregat, de 
USS Vreeland (FE-1068, tot 1 juli 1976 
‘DE-1068’), ook weTThe Mighty Vree’ge
noemd. Het schip is vernoemd naar ‘rear 
Admiral’ Charles E. Vreeland (1852-1916), 
Wellicht afstammeling van een van de 
kolonisten uit het 17‘^'^-eeuwse Vreeland, 
aan wie de plaatsnaam als achternaam 
Werd toegekend. Het schip had een lengte 
van 438 voet en was bewapend met onder 
meer‘harpoon missiles en‘46 torpedoes’. 
Oud-gedienden hebben zelfs een aparte 
Website over het oorlogsschip gemaakt.

waarop veel informatie is te vinden: www. 
ussvreeland.org.
De bouw van het schip werd afgerond op 
20 maart 1968, door Avondale Shipyard 
te Westwego, en de tewaterlating was op 
14 juni 1969. Het schip heeft sindsdien 
vele reizen gemaakt en is onder meer drie 
jaar gestationeerd geweest in de haven 
van Athene. De Vreeland heeft nooit in 
Nederland gevaren. In maart 1980 was het 
wel in de buurt, toen het deelnam aan een 
parade ter gelegenheid van de viering van 
105 jaar Belgische onafhankelijkheid. Na 
diverse gebeurtenissen, waaronder brand, 
reddingsacties, herstel- en onderhouds
werkzaamheden, is het schip uiteindelijk 
verkocht op 9 februari 2001. Tegenwoor
dig bevindt het zich in de Souda baai op 
Kreta.

BRONNEN:
http://www.historici.nl/Onderzoek
http://www.vocsite.nl/schepen/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Batavi3_(Nederlands-lndi%ü%AB)
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/FSM01:1978-
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http://www.ussvreeland.0rg/http://desert-drydock.com/
vreeland_3dm.html
http://www.naval-technology.com/projects/knoxcl3ssfrigates/
knoxclassfrigates1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Vreeland_(FF-1068)
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.
com/~vreelandproject

USS MELAND FRIGATE 
(bron: US Navy).

http://www.historici.nl/Onderzoek
http://www.vocsite.nl/schepen/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Batavi3_(Nederlands-lndi%25%c3%bc%AB
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/FSM01:1978-
http://www.ussvreeland.0rg/http://desert-drydock.com/
http://www.naval-technology.com/projects/knoxcl3ssfrigates/
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Vreeland_(FF-1068
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry
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De bewaarschool in Loenen
Willem Mooij

Op deze foto van 14 juni 1923 zien we 
de bewaarschool van Loenen, die vanaf 
de oprichting tot 1956 gevestigd was in 
Dorpsstraat 70. De school was opgericht 
in 1862 op initiatief van het Loenense 
departement van de Maatschappij 
Tot Nut van het Algemeen, (zie ook 
Vechtkroniek 26). De foto is genomen in 
de tuin aan de Vecht, waar de speeltuin 
van de school was. Links van de groep 
kinderen staat juf Agatha Christina

Timmerman (1880-1958), rechts staat 
haar helpster Petronella (Pietje) van Riet 
(20 mei 1908). Zij was de dochter van 
Petrus van Riet (10-5-1861, Breukelen) 
en Wilhelmina Sara de Koning (17 mei 
1879, Maarssen).
De vierde jongen van links, staand op 
de tweede rij -met matrozenpakje- is 
Jan Westveen (1918-2007), zoon van de 
bekende bakker Gerbrand Westveen en 
Aagje Verweij (zie Vechtkroniek 20).


