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Horlogedief in Loenen 

woo 

wi 

In de lente van 1863 was er nogal wat commo
tie in Loenen. Wat was het geval? Sinds kort 

nde de 43-jatige C. Johannes van Harder-
jk in het dorp. Hij had zijn intrek genomen 

als kostganger bij Catharina van den Berg, 
echtgenote van Bernardus Brouwer, in de Bre-
desrraat (huidige nr. 4). Zijn kamer fungeerde 
tevens als werkplaats om horloges te repareren. 
"Horlogiemaker" noemde hij zich, maar Van 
Harderwijk bleek meer een oplichter te zijn. 
Tussen 11 en 16 april werd namelijk dertien 
keer aangifte gedaan van vermissing van horlo
ges na het plotselinge vertrek met onbekende 
bestemming van de horlogemaker. De reeks 
aangiften begon met die van Dirk Johannes de 
Heus, oud 31 jaar, korenmolenaar te Loenen. 
Hij had "ruim drie weken geleden zijn zilveren 
zakhorloge ter herstelling gegeven aan zekeren 
Harderwijk die zich voor eenige tijd als horolo-
giemaker had nedergezet. Dat de comparant 
thans heeft vernomen dat gemelde Harderwijk 
voor 5 à 6 dagen geleden deze gemeente heeft 
verlaten zonder aan comparant zijn horologie 
terug te geven en hij derhalve vermoed dat 
gemelde Harderwijk dat horologie heeft zoek 
gemaakt wijl er nog zovele anderen personen 
zijn die in het zelfde geval verkeren. Dat het 
horologie de volgende kenteekenen had als: 
fransch werk met witte porceleinen plaat waar
op in het midden nog eene kleinere circel, zoo 
hij meent alles met gewonen cijfers, de kast 
glad en voorzien van een bol glas, opengaande 
door het drukken op den stift, terwijl aan het
zelve bevestigd was een stalen vestketting. Dat 
hij bereids f2 , - aan Harderwijk had betaald". ' 
Na deze aangifte zouden nog een twaalftal 
andere volgen. ' Alle eigenaren beschreven uit
gebreid hun bezit en hadden bijna allemaal een 
aanbetaling gedaan. Bij de een heeft Harder
wijk het horloge vlak voor zijn vlucht thuis 
opgehaald, de andet had het al voot een tweede 
maal tet reparatie ingeleverd, nadat "dit reeds 
eenmaal zonder goed gevolg door Van Harder
wijk was behandeld". De verdenking kwam ook 

snel op dat Van Harderwijk de bij hem rer repa
ratie gebrachte horloges gewoon doorverkocht. 
Zo kwam Jan Gorlee, koopman wonende te 
Oud Over, bij de burgemeester melden dat hij 
op 2 april j.l. bij Van Harderwijk een horloge 
voor f25 , - gekocht had. Om zich vrij te waren, 
deed Gorlee aangifte van de koop, nu hij verno
men had van deze oplichtingsaffaire. Hij gaf 
zelfs, op verzoek van de burgemeester, zijn 
gekochte horloge aften dienste van Justitie. 

Snel in actie 
De burgemeester nam direct actie na al deze 
klachten. Hij vethoorde op 16 april Catharina 
van den Berg, de verhuurster van Van Harder-
wijks kamer. Zij verklaarde dat hij "laatstge
noemde zondag des namiddags om half een ure 
haar huis heeft verlaten zeggende naar Amsrer-
dam te gaan om maandagsavonds of dinsdag
morgens tetug te keren, hetgeen tot heden ech
ter niet is geschied. Dat zij vernomen heeft dat 
hij zondagmiddag om 3 ure nog in de herberg 
van Dirk Oostveen op Oud Over en te half vijf 
ure bij Abraham Henelijn nabij Vreeland was 
geweest. [..] Dat zij nog vernomen heeft dat de 
stalhouder Roos alhier Van Harderwijk in 
Amsterdam heeft gezien laatstleden donder
dag".3 ' De burgemeester had blijkbaar al eerder 
gehoord dat Van Harderwijk naar Amsterdam 
was verrrokken, want op 11 april had hij een 
brief geschreven aan de hoofdcommissaris van 
politie te Amsterdam waarin hij het verttek van 
de horlogemaker naar Amstetdam meldde en 
het feit dat hij een aantal hotloges had meege
nomen, om te belenen ofte verkopen. De hor
loges worden ook allemaal beschreven in de 
brief. Van Harderwijk was kennelijk een beken
de bij de politie, want de burgemeester 
beschreef hem als zijnde "gesignaleerd in het 
policieblad van 1861 bladzij 297 nr 312 en van 
1863 bladzij 67". Een kopie van dit proces
verbaal stuurde de burgemeester ook naar de 
officier van Justitie van de arrondissements
rechtbank te Utrecht 
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De Amsterdamse politie kwam meteen in actie. 
De hoofdcommissaris antwoordde binnen twee 
dagen dat de oplichter was aangehouden, "in 
het bezit van onderscheidene beleenbriefjes van 
horlogién welke hem volgens zijne verklaring 
ter herstelling waren toevertrouwd en waaron
der vermoedelijk ook die door Uwed.omschre
ven". Van Harderwijk was "terzake van mis
bruik van vertrouwen, tet beschikking van de 
Justitie gesteld". 

De officier van Justitie te Utrecht meldde de 
Loenense butgemeester op 20 april dat Van 
Harderwijk had opgegeven dat in iedet geval 
het horloge van De Jong en en de klok van 
Dolleman in zijn werkplaats in Loenen aanwe
zig waren. De burgemeester antwoordde dezelf
de dag nog, dat hij de horlogekettingen en 
klokjes die hij in de werkplaats gevonden had, 

bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank 
in Utrecht had gedeponeerd (in een verzegeld 
kistje). Dolleman kreeg zijn klok terug, maar 
het horloge van De Jong was niet van hem. De 
verklaringen van beide heren omtrent het al 
dan niet herkennen van hun eigendom werden 
op 24 april in een proces verbaal opgetekend. 

Bank van Lening 

Wellicht brak de vakantieperiode aan, want een 
paar maanden is er geen correspondentie tussen 
de diverse partijen. Pas weer op 16 juli infor
meerde de burgemeester bij de Officier van Jus
titie hoe de benadeelden nu eigenlijk hun hor
loges terug konden krijgen. De dag erna 
ontving hij het antwoord dat alle horloges naar 
de bank van lening in Amsterdam waren terug
gezonden en dat zij daar door de eigenaars kon
den worden ingelost. Dat was een vrij groot 
probleem, want "het is seer moeijelijk om daar
voor naar Amsterdam te gaan wijl zij, meest 
ambachtslieden zijn en daar nog reiskosten 
moeten uitgeven en daggeld verzuimen". Van
daar dat de burgemeester verzocht om het 
bedrag van de belening voor te schieten en de 
horloges op te sturen naar Loenen. Aldus 
geschiedde en op 5 september bedankte de bur
gemeester de hoofdcommissaris van de politie 
van Amsterdam voor de toegezonden acht hor
loges. Bij de brief voegde hij kwitanties voor 
ontvangst en 29 gulden, het bedrag waarvoor 
de horloges waren beleend en dat de politie had 
voorgeschoten. Alles kwam in goede orde aan: 
op 7 september alweer bedankte de hoofdcom
missaris van de politie voor het geld en de kwi
tanties. 

Er was één pechvogel onder de slachtoffers van 
de oplichter: het beleenbriefje van Dirk Johan
nes de Heus was Van Harderwijk kwijt geraakt. 
Volgens hem was het horloge ook niet door 
hem zelf beleend, maar door "zekere Rikman-
spoel wonende Amsterdam Oude Brugsteeg bij 
den logementhouder Diel". De hoofdcommis
saris van de Amsterdamse politie ging daar 
meteen polshoogte nemen, maar Rikmanspoel 
wist nergens van. Vandaar dat deze zaak eindig
de met een laatste brief van de hoofdcommissa
ris aan de burgemeester van Loenen, dat 
omtrent het horloge van De Heus geen onder
zoek kon worden ingesteld. Er gloorde nog een 
beetje hoop aan de horizon: in augustus 1864 
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zouden alle panden die in deze periode waren 

ingebracht en niet waren ingelost worden ver

kocht. Als het horloge dan nier was opgehaald 

door de oneerlijke vinder van het beleenbriefje, 

zou De Heus wellicht zijn eigendom alsnog 

terug kunnen kopen. Of dit uiteindelijk 

gebeurd is, verrellen de archieven niet! 

Juliette Jonker-Duynsree 

Willem Mooij 

NOTEN: 

1. Alle processen verbaal zijn afkomstig uir her archief in 

Loenen 

2. De personen die op verschillende dagen aangifte deden 

waren: PG. Donk, winkelbediende re Loenen, Johannes 

Rirz, schoenmaker re Loenen, Theodorus de Jong, land

bouwer re Loosdrechr, Johannes Heinecke, veehouder re 

Abcoude-Baambrugge, Meerdink, metselaar te Abcoude-

Baambrugge, Marren IJ, werkman te Nieuwersluis. Na 

de aanhouding van Van Harderwijk op 13 april, volgden 

nog aangiften van: Willem Dirkse Dolman, timmer-

mansknecht re Loenen, Willem de Vries, glasblazer 

wonende re Oud Over, Jan Bosch, arbeider te Loenen, 

Frans van der Veer, ruinman re Loenen, Cornelis 

Schippers, werkman re Loenen en Simon de Kruijf, 

arbeider, wonende te Oud Over. Van de vermiste eigen

dommen van Jan de Vries, veehouder te Oud Over nabij 

de glasblazerij, Jacobus de Bruijn te Vreeland en zand-

schipper Willem Dolleman is geen aangifte gedaan, maar 

zijn wel vermeldingen in de correspondenrie gevonden. 

3. De heer Roos had een logemenr en sralhouderij in her 

pand waar zich nu her resraurant 'Eterij de drie gekroon

de laarsjes' bevindr (Rijkssrraatweg 106). 

Correcties op de vorige aflevering 
(Vechtkroniek nummer 19, november 2003) 

De dame op de foto bovenaan pagina 5 is niet 
mevrouw Bouwhuisen-Fluijt, maar haar nicht 
Pietronella Johanna Fluijt (1888-1974), dochter 
van Evert Fluijt, van beroep wiskundelerares. 
Deze correctie is afkomstig van mevrouw E. 
Brongers-Bouwhuisen te Eindhoven. Hartelijk 
dank daarvoor. 

De laatste woorden en de ondertekening van 
het artikel 'Literatuursignalering' op pagina 23 
zijn helaas weggevallen. De laatste zin luidde 
als volgt: "En voor de liefhebber... in het sep
tembernummer 2003 van het Tijdschrift Histo
rische Kring Breukelen geeft Arie A. Manten in 
honderden woorden zijn visie op de in deze 
twee boekjes gepresenteerde Vechtvisie. De 
auteur van dit artikel is Jaap Berghoef. 

Redactie 

De Bredestraat rond 1900 

(toen Postkantoorstraat 

geheten). Het huis van 

Catharina van den Berg ligt 

iets naar achteren en bevindt 

zich direct na de tweede 

leilinde rechts. 

(Coll: W. Mooij). 


