
Dolman, nadat de gemelde deurwaarder zich 
bij den wethouder der Gemeente Loosdrecht 
den heer J. Mager, had vervoegd. 
Dat Dolman niet in huis was. 
Dat zij zich daarop weder den weg op naar 
Loenen hebben begeven. Dat zij toen Dolman 
voor de buitenplaats Vegtlust onder Loos
drecht hebben ontmoet. 
Dat comparant toen dadelijk tot Dolman heeft 
gezegd: "Gij zijt mijn arrestant", meenende 
dat dit was overeenkomstig de inlichtingen 
hem door den deurwaarder gegeven. Waarop 
Dolman antwoordde "dat hij niet gestolen had 
en ook niet door hem comparant in den nacht 
wilde gearresteerd zijn". 
Dat daarop de deurwaarder Dolman toesprak 
met de woorden: "Dolman, gij moet betalen of 
gij moet in arrest". Waarop Dolman antwoor-
de: "Als je aan mijn lijf komt, dan schop of 
trap ik je of bijt je aan stukken". 
Dat comparant en de getuige van der Made 
Dolman tijdens dit gesprek vasthielden terwijl 
van der Made hem nog toevoegde: "Ja Dol
man, het is meenis, je moet mee". 
Dat toen de deurwaarder Diemont zich heeft 
verwijderd zeggende "hij is voor uwe rekening, 
ik ga een rijtuig halen". 
Dat Dolman toen aan comparant en van der 
Made verzocht om hem los te laten met de 
belofte dat hij bij hen zou blijven. Dat Dolman 
echter ontvlugtte en door hen werd achter
volgd. 

Dat van der Made hem inhaalde en aangreep 
en met hem aan het worstelen raakte, dat 
comparant toen Dolman bij de beenen trok, 
waardoor Dolman en comparant op den grond 
vielen tegen de doornenheg aan en aan het 
worstelen geraakten. 

Dat Dolman comparant in den das greep en 
dien zoo toehaalde dat hij comparant aan van 
der Made toeriep "Help mij, hij wringt mij de 
keel toe" terwijl Dolman riep "van der Made, 
haal Blommee van mijn lijf want hij drukt mij 
de borst toe met zijne knie". 
Dat comparant gedurende deze worsteling 
eenige krabben ontving. 
Dat tengevolge van dit rumoer de voormelde 
Heer Mager en diens schoonzoon, de heer 
Pos, en Hendrik Fortuijn, allen onder Loos
drecht woonachtig, kwamen aanloopen, ter
wijl ook de deurwaarder Diemont zich weder 
bij hen voegde. 
Dat toen Dolman gewillig den deurwaarder 
volgde terwijl comparant en van der Made 
achter hen aankwamen. 
Dat comparant verder niets meer kan opgeven 
wijl hij nog den deurwaarder noch Dolman 
meer heeft gezien. 
Dat Dolman gedurende het vorenstaande in 
beschonken toestand verkeerde. 

Na voorlezing en volharding bij zijne verklaring 
heeft de comparant alhier getekend. Getee-
kend: F. Blommee" 

Het procesverbaal wordt vervolgd met de 
verklaring van de Loenense veldwachter, Dirk 
van der Made. Deze verklaart bijna letterlijk 
hetzelfde als Blommee, maar kon wel de 
afloop van de zaak vermelden: 
"Dat de heer Diemont, weder teruggekomen 
zijnde, aan Dolman heeft toegestaan om zich 
naar zijne woning te begeven onder voor
waarde dat Dolman zich den volgenden mor
gen aan des deurwaarders woning zoude 
vervoegen". En aldus geschiedde.... 

Uit het archief 

Vermist 
"In den nacht tusschen 1 en 2 september 
1860 is uit het weiland nabij den molen van 
den Stichtsen poldefO onder de gemeente 
Loenen vermist en vermoedelijk ontvreemd 
eene 2V2 jarige melkgevende geit, zonder 

hoorens, hebbende in dit voorjaar voor de 
tweede maal geworpen. Dezelve is vóór 
geheel zwart, de ooren alleen een weinig 
gespikkeld of griemel, vanaf de voorbouten 
geheel wit, om de staart alleen een zwarte 
vlek, de staart zelve mede met een wit pluim
pje; aan de achterbouten nabij het uijer het 
haar eerst voor eenige dagen weggeknipt. 
De eigenaar G. van Dam, watermolenaar 
wonende op bovengemelde molen, heeft 
dezelve nagespoord langs den Rijnspoorweg, 
tot over de brug bij het station Abcoude, 
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waarlangs het spoor eener geit, benevens dat 
van iemand met zeer grote klompen zigtbaar 
was, zoodat de geit vermoedelijk tusschen 
Abcoude en Amsterdam zal zijn aangekomen. 
De Burgemeester der Gemeente Loenen 
verzoekt opsporing, aanhouding en berigt." 

1) De Stichtse molen stond vlakbij het huidige 
Rijksstraatweg 93. In 1873 werd de molen ver
vangen door een stoomgemaal. 

Twee processen verbaal rond het illegaal 
rijden met een hondewagen door een 
hardleerse viskoopman 
22 november 1880 
"Bij deze heb ik de eer Ueda. te doen gewor
den een proces verbaal opgemaakt door 
Theodorus van Rooijen, gemeenteveldwach
ter, onbezoldigd rijksveldwachter tegen Hen
drik Molenaar, oud 53 jaar, koopman in visch, 
wonende te Huizen, als handelende in strijd 
met het Provinc. Reglement op het rijden met 
hondewagens. 

Aan de Heer Ambt. van het Openbaar Ministe
rie bij het Kantonger. te Breukelen te Utrecht. 
Get. Doude van Troostwijk, wethouder" 
6 oktober 1881 
"Bij deze heb ik de eer UEacht. te doen 
geworden een proces verbaal opgemaakt 
door den Brigadier titulair Rijksveldwacht 
alhier tegen Hendrik Molenaar, koopman in 
visch, wonende te Huizen wegens het rijden 
met een hondewagen zonder te zijn voorzien 
van een consent daartoe. 
Aan den Heere Ambt. van het Openbaar 
Ministerie bij het Kantongerecht te Breukelen 
te Utrecht. 

De Burgemeester der gemeente Loenen, get. 
J.A. van Hengst." 

Bron: Gemeente Archief Loenen, nr. 202, brievenboek 

1878-1882. 

Verminderde tolopbrengsten door komst 
stoomboten 
12 juli 1878 
Onder terugzending van het bij apostille van 
11 dezer No. 3 om berigt, consideratien en 
advies in onze handen gestelde rekwest van 
Willem Boon, pachter te Nieuwersluis geheven 
wordende tollen ten behoeve der Directie van 
het Zand en Jaagpad tussen Breukelen en 
Ouderkerk a/d Amstel, daarbij schadevergoe

ding verzoekende wegens de verminderde 
opbrengst van de tollen tengevolge van de in 
werking getreden Stoomsleepdiensten, heb
ben wij de er Ued. Gestr. te berigten: 
Dat werkelijk sints het begin der maand April jl. 
eene sleepdienst op de Vecht van Weesp tot 
Utrecht met twee stoombooten in werking is 
getreden, die onlangs een derde stoomsleper 
in dienst heeft gesteld, en binnenkort met vier 
sleepers zal dienst doen, terwijl bovendien een 
tweede stoomsleepdienst ook eerstdaags hare 
diensten zal openen. 

Dat hierdoor de Jagerij langs de Vecht, eene 
gevoelige slag heeft ondervonden, en dage
lijks al meer ondervindt, daar de stoomslepers 
treinen van 6 à 7, ja soms van 9 schepen 
achter zich voeren, en thans minstens zes 
treinen dagelijks de Vecht langs komen. 
Dat de meesten dezer schepen bij het niet 
bestaan dezer stoomsleepdienst zeker ieder 
door één paard zouden zijn gejaagd worden, 
terwijl ook tevens sommige kleinere schepen, 
die vroeger vanaf Nieuwersluis de binnenvaart 
langs Angstel en Amstel naar Amsterdam 
volgden, thans zich tot Weesp laten slepen. 
Dat dus werkelijk door het in dienst treden 
dezer stoomsleepboten eene aanmerkelijke 
schade wordt toegebragt aan de opbrengst 
der tollen door rekwestrant gepacht en er dus 
naar ons bescheiden oordeel termen aanwe
zig zijn; den pachter tegemoet te komen in 
zijne schade; 

Dat wij echter geenzins in staat zijn de juist
heid van het opgegeven aantal gesleept zijnde 
vaartuigen in de drie vorige maanden, doch 
dat wij mogen aannemen, rekwestrant dezelve 
naar waarheid heeft opgegeven, als bekend 
staande als een eerlijk en braaf ingezetene, 
terwijl mogelijk de opgegeven cijfers door den 
Rijkshavenmeester te Breukelen wel zouden 
kunnen worden gecontroleerd. 
Redenen waarom wij de eer hebben, Uedelge-
strenge te adviseren, aan den pachter der 
tollen te Nieuwersluis, Willem Boon, eene 
billijke schadevergoeding te verleenen. 

Aan de Heeren Gedeputeerde Staten in de 
Provincie Utrecht, 
Burgemeester & Wethouders van Loenen 
Get. J.A. van Hengst 
De secretaris get. J.A.F. Backer 

Bron: Archief gemeente Loenen, nr 2020, 
Brievenboek 1878-1882. 
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