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Bijzondere branden 

De grote brand in Nigtevecht 

Het jaar 1672 was een rampjaar voor ons land, 
toen de Republiek der verenigde provincies 
geheten. Lodewijk XIV van Frankrijk - we 
weten het nog wel uit de geschiedenisboekjes -
had een coalitie gevormd met Engeland en 
andere landen om de Republiek aan te vallen. 
In het voorjaar van 1672 trok Lodewijk met 
een groot invasieleger ons land binnen. In 
betrekkelijk korte tijd wist het Franse leger 
zowel de IJssellinie als de Vechtlinie (verdedi
gingsgordel door de provincie Utrecht via de 
Vecht naar Naarden) vrijwel zonder strijd in 
handen te krijgen. De oorlog met de omringen
de landen veranderde tijdens de winter van 
1672-73 in het voordeel van de Republiek. De 
Nederlandse verdediging won meer en meer 
aan kracht. Toen het ondergelopen land van de 
waterlinie dichtvroor leek het er even op dat het 
Franse leger kon doorstoten naar Leiden en 
andere plaatsen in het westen van het land. 
Maar toen de dooi plotseling inviel werden de 
troepen van Lodewijk XIV gedwongen tot de 
terugtocht, die al voor de invallende dooi was 
begonnen. Bij die terugtocht in februari 1673 
deden een grote troep Franse soldaten Nigte
vecht aan. Dit 'bezoek' heeft diepe sporen nage
laten in de geschiedenis van Nigtevecht. 

Een deel van het Franse leger lag vanaf 1672 in 
de stad Utrecht. De troepen wilden zich van 
daaruit over de weg door de Vechtstreek een 
weg banen naar het hart van het land. Bij de 
heen- en terugreis hebben de militairen op 
treurige wijze huisgehouden. Vele huizen en 
kastelen zijn geplunderd, verwoest of verbrand. 
De bewoners konden het vege lijf meestal ter
nauwernood redden. Op 20 februari 1673 ver
schenen in Nigtevecht ongeveer 600 militairen 
te voet, waaronder enige dragonders. De inwo
ners - voor zover ze er nog woonden - waren net 
op tijd op de hoogte gebracht van hun komst. 
1) Wetend wat het Franse leger al had aange
richt in de Vechtstreek, verlieten de laatste 

inwoners zo snel mogelijk hun huizen met ach
terlating van vele bezittingen. Vrijwel allemaal 
vluchtten zij over het ijs naar Weesp en zochten 
daar een veilig heenkomen. Volgens mondelin
ge overlevering zou alleen een oude man, die 
zich niet bijtijds uit handen van de Fransen had 
weten te redden, zijn achtergebleven. Hij werd 
de volgende dag gevonden onder de puinhopen 
van zijn verbrande huis (boerderij 'Groenge-
noegen). De Fransen trokken naar de schans 
bij de Hinderdam (een keerdam in de bocht 
van de Vecht bij Nigtevecht). De schans was 
bedoeld als bescherming tegen vijandelijke aan
vallen, maar deze bleek niet bestand tegen de 
grote troep Franse militairen, zodat zij dit ver
dedigingswerk met weinig moeite veroverden. 
De volgende dag, 21 februari 1673 2), staken 
de bezetters enkele huizen in brand. 'Neder
landse' militairen uit omliggende garnizoenen 
(het waren er niet meer dan 150) kwamen nog 
wel even in actie, maar tegen een zo grote over
macht konden zij niet op. Helaas moesten zij 
zich terugtrekken, nadat al enkele collega's van 
hen waren doodgeschoten. Ongeveer 60 'neder-
landse' militairen werden gevangen genomen. 
Nadat de overigen hun verzet hadden opgege
ven, waren de Franse militairen door het dolle 
heen. Huis voor huis staken zij in brand, waar
bij de kerk, de pastorie, her rechthuis en verder 
(op één na) alle huizen en hofsteden over een 
gebied van ongeveer 10 kilometer zware schade 
opliepen of geheel in de as werden gelegd. De 
Fransen trokken 'na hun werk' in Nigtevecht 
met medeneming van de gevangen soldaten en 
beladen met roofgoed terug naar hun garnizoen 
in Utrecht. 

Eén huis in Nigtevecht is gespaard gebleven. 
Het diaconieboek van de hervormde gemeente 
vermeldt daarover her volgende: "Alleen het 
huys van den schoolmeester is geheel van den 
brand ongeschonden overig gebleven." J.W. 
Verbürgt 3) geeft daarbij de volgende toelich
ting: "Dit is het huis, waar tegenwoordig 
(1911) de kerkvoogd W. van Groen woont; 
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De brandschatting van 

Nigtevecht door de Fransen 

in de winter van 1672/1673. 

Rijksarchief Utrecht, Top. 

Atlas. 

alzoo de oudste woning van Nigtevecht. In het 
noodlottige jaar 1673 woonde daar Ysbrand 
van Harderwijck, schoolmeester, voorlezer en 
secretaris. Zijn naam wordt op een 'Ledematen-
lijst' van 1667 vermeld en daarbij is aangete
kend 'overleden 1 december 1679 binnen 
Weesp. Ook hij is dus gevlucht naar Weesp. 
Het huis d'Oranjeboom is niet het huis, het
welk bij den brand ongedeerd bleef, gelijk vaak 
wordt gezegd en ook te lezen is in de publicatie 
van Jhr. J.A.R Backer. Hoe zou het ook moge
lijk zijn, daar d'Oranjeboom met het jaartal 
1680, het jaar van den bouw, op een gevelsteen 
prijkt." 4) 

Kees de Kruijter 

BRONNEN: 

1. Fenna Brouwer, De geschiedenis van de gemeente Loenen, 

in: 'Vechtkroniek' nr. 1, december 1994, pag. 6-20. 

2. Jonathan I. Israel, De Republiek 1477-1806 (deel II: 

vanaf 1647), Franeker 1996. 

3. J.W. Verbürgt, Nigtevecht: Plaatselijke en Kerkelijke 

Geschiedenis, Utrecht 1911. 

NOTL-.N: 

1 ) Hen deel van de inwoners van Nigtevecht was al in juli 

1672 gevlucht voor de Franse bezerter, zo blijkt uit een 

aantekening in het 'Journael van ontfangh en uytgift 

voor de Diacony tot Nigtevecht, 1663-1693': "dat door 

de haastige en onverwachte invasie, en doorbreeckinge 

van den vijand, de francoisen, voorgevallen in de maand 

Julius 1672, op welke een algemeen vlugten van de 

inwoonderen deser provincie, als in 't bysonder mede 

van die van Nightevecht gcvolgt zijnde, nog eenigen tijd 

daar na den Godsdienst alhier is waargenomen, en in 

het preedicken gecontinueert (^voortgegaan), dog, het 

getal der toehoorderen scer kleyn zijnde ....". J.W. 

Verbürgt schrijft als toelichting: "De inval van 1672 had 

plaats in de maand juli, wanneer een algemeene vlucht 

van de inwoners plaats greep, zoodat het getal der 

achterblijvenden, die den brand medemaakten, niet 

groot meer was." (ontleend aan de publicatie van J.W. 

Verbürgt, zie hierboven onder 'bronnen', nr. 3) 

2) In oude stukken uit die tijd worden veelal twee data 

vermeld, namelijk 11 en 21 februari. Eerstgenoemde 

datum is die van de oude tijdrekening ('oude stijl') en 21 

februari is de datum van de verbeterde tijdrekening 

('nieuwe stijl')- Oude en nieuwe stijl geven het 

onderscheid aan tussen de Juliaanse en Gregoriaanse 

kalender in de periode dat beide kalenders naast elkaar 

in gebruik waren. In ons land was dat van 1583-1701. 

3) J.W. Verbürgt was van 1900-1919 predikant van de 

hervormde gemeente in Nigtevecht en auteur van de 

plaatselijke en kerkelijke geschiedenis van dit dorp. Deze 

geschiedenis verscheen vanaf 31 december 1910 tot de 

zomer van 1911 in 35 afleveringen in de 'Kerkbode voor 

de Vecht- en Rijnstreek'. De artikelen zijn in de tweede 

helft van 1911 gebundeld en als boekje uitgegeven door 

L. Masselink te Utrecht. 

4) Zie ook het eerste artikel in deze aflevering (Vuur en 

water, brandbestrijding door de eeuwen heen), waar in 

navolging van Jhr. J.A.F. Backer wordt vermeld dat 'de 

Oranjeboom' het enige huis is dat gespaard is gebleven 

bij de grote brand in Nigtevecht in 1673. 
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De toren van Laenen voor de 

brand in 1714; vergelijk de 

spits met die van na de brand 

(volgende afbeelding). 

De grote torenbrand in Loenen. 

Op hemelvaartsdag, donderdag 10 mei 1714 's 
avonds om zes uur, slaat de bliksem in de toren 
van de Hervormde kerk in. 1) De bevolking 
van Loenen is zeer bezorgd en is er van over
tuigd dat de toten geheel zal uitbranden en zal 
omvallen. Daarbij zal hij heel de kerk en de 
omliggende huizen verwoesten. 
In allerijl wordt een renbode gestuurd naat 
Loosdtecht, waar Loenens predikant, Antho-
nius Konijnenbetg, een predikbeurt vervult. 
De renbode moet hem waarschuwen dat hij 
zijn goederen moet redden uit de pastotie die 
naast de toren staat. 

De renbode komt hijgend aan in Loosdtecht 
en verstoort daar de kerkdienst met de mede
deling dat de kerk in Loenen brandt en dat er 
grote gevaren dreigen voor de pastorie en heel 
het dorp. De predikant reageert echter rustig 
en zegt tegen de bode: "Keer weder te rugge, 
daat is niemant die leeft, die de almachtige en 

slaande hand Gods ontwijken kan: Laat mijne 
goederen aan haar plaats: De Heere zal ons 
mogelijk genadig zijn."2) 

Of het geloof van de predikant het onheil 
gekeerd heeft of dat het komt doordat in de 
gehele toten het brandbare hout verbrand was 
zal altijd onduidelijk blijven. Een feit is echtet 
dat de btand in de toren vanzelf dooft en de 
toren, als een rokende schoorsteen, blijft staan. 

De bezorgdheid van de inwoners is te verkla
ren uit een keut van 1708 waarin gesproken 
wordt over het landelijke karakter van de 
dorpskern van Loenen. De keur beperkt het 
aantal hooibergen tot 1 per huis. Blijkbaar was 
het de gewoonte dat de huizen in het dorp 
meerdere hooibergen hadden. Ook weten we 
dat de brandblushulpmiddelen in deze tijd 
zeer beperkt waren. In zo'n dorp zal een 
omvallende brandende toren grote gevolgen 
hebben, al heeft het dotp nog niet de omvang 
van vandaag. In 1759 bestaat het dotp Loenen 
uit 127 huizen verdeeld over 8 straten. 3) Als 
de toren gevallen was, was de kans groot dat 
heel Loenen van de kaan geveegd was. 

Hoewel de dotpsketn van het kleine Loenen 
voor een groot onheil gespaatd is gebleven zijn 
de toren en de kerk grotendeels verwoest. Ook 
is een van de klokken, evenals het uurwerk en 
het interieur van de kerk gesneuveld. 1) 

In de jaren die volgen wordt geld bijeenge-
haald om de kerk en de toren te restaureren. 
De totale kosten bedtagen ruim 27.000 gul
den, een zeer hoog bedrag voor die tijd en een 
aanslag op de dtaagkracht van de kerk en de 
inwoners van Loenen. In de kerk hangt zelfs in 
1875 nog een busje met het opschrift: 
"Bedenk de kerk en de afgebrande toren". 4) 
Bij de restauratie die volgt wotdt onder andere 
de spits die tot die tijd vtij stomp was, vervan
gen dooi een spitser model. O p deze wijze 
krijgt de toren in grote lijnen het silhouet zoals 
dat tot op de dag van vandaag boven Loenen 
uitsteekt. De toren mat voor de brand 212 
voet. 5) Een Amsterdamse voet is 28.3 cm. 
De toren was dus 60 metet hoog. Momenteel 
is de toren ruim 63 meter, de nieuwe spits is 
dethalve drie metet hoger dan de oude. 
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Een leuke bijkomstigheid voor de inwoners 
van Loenen uit onze tijd is dat gravures en 
pentekeningen van Loenen, waarop bijna 
altijd de toren staat afgebeeld, door deze brand 
eenvoudig te dateren zijn van voor of na de 
brand van 1714. 

Gertjan Verhage 

BRONNEN: 

1) Oud deel van her archief over de jaren 1203 tot 1864 (nr 

1 - 200) en Notulcnhoek Kerkraad 1747 - 1 840, archief 

kerkvoogdij N . H . kerk te Loenen. 

2) "De toren van Loenen.'1 Overgedrukt uit het weekblad 

voor Loenen, Vree iand enz. van zaterdag 19 november 

1898. Stoomsnclpersdrukkerij L.E. Bosch & Zoon, 

Utrecht. 

3) "De Geheijinschrijver van Stadt en Land van Utrecht", 

schrijver onbekend. 

4) "wandelingen door Nederland", 1876, J. Craandijk, 

Uïrgeverij H .D . Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem. 

5) "Het kerspel Loenersloot" door L.J. van der Heijden; 

Electr. drukkerij "Het Centrum" te Utrecht; 1913. 
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Brand in "De Kampioen" 

Eén van de 'spectaculairste' branden van de 
afgelopen decennia in Loenen, was die in "De 
Kampioen" in Nieuwersluis (nu: restaurant Het 
Stoute Soldaatje). De Kampioen was al in de 
17de eeuw een 'geoctroyeerde' pleisterplaats 
aan de Vecht. Het schijnt dat zelfs Napoleon 
hier een of meerdere malen gelogeerd heeft. Ten 
tijde van de brand was het hotel eigendom van 
de heer Couperus, directeur van de FAM 
fabrieken. Hij verpachtte het aan de heet W. 
van der Ven. 1) In de nacht van 7 op 8 mei 
1963, om 00.40 uur, ontdekte de 16 jarige 
zoon van kapitein Hoogvliet, woonachtig in de 
tegenoverliggende Wilem III kazerne, de brand. 
Hij sloeg direct alarm bij de wacht, die de vrij
willige brandweer van Loenen waarschuwde. Al 
na enkele minuten arriveerden de brandweerlie
den. "Toen wij al vlakbij De Kampioen waren, 
was er nog niets te zien. Opeens klonk een lui

de knal en in één keer stond het hele pand in 
lichterlaaie", aldus Willem Mooij, destijds 
ondercommandant van de brandweer. Het 
vuur was door zuurstofgebrek binnen blijven 
smeulen, maar toen door de hitte de ramen 
barstten en et in één keer enorm veel zuurstof 
bij kwam, 'ontplofte' het vuur als het ware. De 
brandweerauto, een open type Austin met een 
voorbouwpomp (zie ook afb. op pag 7) bevond 
zich op de parkeerplaats van het hotel, aan de 
oever van de Vecht. Zo was een gemakkelijke 
watertoevoer verzekerd! Zowel van de voorkant 
als van de achterkant van het pand werd de 
brand vakkundig bestreden. Na een half uur 
kon het sein "brand meester" worden gegeven. 
Vlak hierna arriveerde de inderhaast opgeroe
pen brandweer van Breukelen. Het zware werk 
was echter toen al door hun Loenense collega's 
volbracht. Honderden belangstellenden, deels 
in nachtkleding, sloegen het 'schouwspel' gade. 
Burgemeester Doude van Troostwijk, secretaris 

De toren van Loenen na de 

brand in 1714. Aquarel van 

Lutgers, circa 1830. 

Oude prenten met de toren 

van Loenen zijn of pond 

van de verschillende spitsen 

(voor en na de brand) te 

dateren voor of na 1714. 
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Hotel 'De Kampioen' tijdens 

de felle brand in 1963. 

ColLW.Mooij. 

Hotel-restaurant ' 

De Kampioen' te 

Nieuwersluis, zoals het er 

voor de brand uitzag 

(foto 1943). 

ColLW.Mooij. 

Verschuur en de voltallige Raad van Loenen, 
die juist een geheime raadszitting hadden 
beëindigd, waren zelfs al voor de brandweer 
aanwezig. De aanwezigen in het hotel, de 
bedrijfsleider, zijn vrouw, een Frans echtpaar en 
twee Duitsers- konden gered worden, nog voor 
dat de brandweer aanwezig was; buurtbewoners 
hadden houten palen tegen het dak en de serre 
gezet, waarlangs de bedreigde personen naar 
beneden konden glijden. 

Door het snelle optreden van de brandweer 
werd de eerste verdieping grotendeels gespaard, 
al zag het er vlak na de brand naar uit dat het 
hele pand misschien gesloopt zou moeten wor-

' ,-• 

den. De zolder bleek ook vrijwel intact geble
ven, evenals de keuken, al had deze zeer veel 
waterschade geleden. Gelukkig had ook de kel
der, waar de wijnvoorraad lag, weinig te lijden 
gehad van de brand. Een krant meldde zelfs dat 
"er geen fles wijn door de hitte gesprongen 
was"! Het nablussen duurde nog enkele uren. 
Om half zes 's ochtends vertrok de laatste 
brandweerauto van de onheilsplaats. Een week 
na de brand werd de oorzaak van de brand 
bekend gemaakt: vermoedelijk was het kortslui
ting geweest. 

Juliette Jonket-Duynstee 

BRONNEN: 

Interview met Willem Mooi;, Loenen, 9 april 1999 

Krantenknipsels uit diverse, nier nader genoemde 

kranten, collectie W. Mooi) 

Rectificatie 

In het bijschrift bij de illustratie op pagina 7 van de 
vorige aflevering (nr, 9 van december 1998) is een 
fout geslopen. Daar wordt vermeld: "Het tolhuis na 
de verbouwing door architect G. Hoogweg, ...". 
Dit had moeten zijn: "Het tolhuis na de verbouwing 
door de toenmalige eigenaar G. Hoogweg, ...". 

Redactie 


