
Gevangen in Loenen 

In de gemeente Loenen staat een grote 
gevangenis: de Koning Willem lll-kazerne te 
Nieuwersluis, die in 1877 gebouwd is als 
opleidingsinstituut voor onderofficieren, in die 
tijd pupillenschool genoemd.1) In later tijd 
werd de kazerne een militaire strafgevangenis, 
thans wordt het gebouw gebruikt als een 
zwaar beveiligde penitentiaire inrichting van 
het ministerie van justitie. Weinig mensen 
weten dat het dorp Loenen vroeger ook al een 
eigen huis van bewaring had. In 1725 werd 
midden in het dorp tegen de Grote Kerk een 
soort kerker gebouwd. Later richtte men een 
gebouw tegenover het raadhuis van Kronen
burg in als opvangmogelijkheid voor verdach
ten/gestraften. In dit artikel wordt teruggeke
ken op de geschiedenis van de 'gevangenis' 
in het dorp Loenen. 

Dievsnhuis in Loenen 
Op 18 september 1725 komt de bouw van 
een strafopvang voor dieven ter sprake in de 
kerkenraad van de hervormde gemeente in 
Loenen. Aanleiding is dat de heer van Kronen
burg en Loenen, Dominicus Franciscus Baron 
van Kamminga, echtgenoot van Anna Maria 
Moens2), kort daarvoor toestemming had 
gegeven om tegen de kerk een 'dievenhuis' te 
laten bouwen en dat reeds met de bouw was 
begonnen. 3) Saillant detail is dat de heer van 
Kronenburg katholiek was. De kerkenraad is 
fel tegen het besluit van de baron en vindt het 
zelfs een onstichtelijke en schandelijke zaak, 
omdat hij tijdens de kerkdiensten overlast 
verwacht: "te vresen staat, als één of meer 
kwaaddoenders daar in wierde geset, en maar 
eennig rumoer ofgeluijt kwamen te maken, de 
godsdienst niet na behooren soude kunnen 
werde verrigt". Men besluit in gesprek te gaan 
met de heer van Kronenburg om de verdere 
bouw tegen te kunnen houden. De onderhan
delingen lopen echter op niets uit, het dieven
huis komt er. Het gebouwtje bestaat uit een 
aanbouw tegen de kerk. Het bevat twee cel
len, 'dievengaten' genoemd, waarvan de 
deuren in de kerk uitkomen. Als de deuren 

openstaan en de gestraften lawaai maken, 
wordt de kerkdienst verstoord. Al gauw blijkt 
dat de kerk echt te maken krijgt met de 
gevreesde overlast. In de brief van 8 juni 1727 
schrijft de kerkenraad aan de classis Amster
dam, dat de kerk regelmatig last heeft van de 
opgesloten personen: "en nog wel laatstelijk, 
toen onsen eerwaarden predukant (Emo Luci
us Vriemoet), zijn afscheijd predukaatje dede, 
int gesigt van honderde van mense, bijde 
deuren vant gevangenhuijs wijd open stonden, 
sodat den heer van Cronenburg hiermede 
toont, de gerifvermeerde reliesje (de gerefor
meerde religie) en vrijheijd van godsdienst, 
scheijnt te haten en ongenegen is", zoals 
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onder meer gebleken was op zondag 19 april 
1722, toen de heer van Kronenburg de voorle
zer, "terwijl hij Gods woord was lesende", uit 
de kerk had weggeroepen. De kerkenraad 
voegt er aan toe: "en andere paapse stoutig-
heden meer", waarmee bedoeld wordt de last 
die de protestanten tot dan toe steeds hebben 
ondervonden van de katholieken en de heer 
van Kronenburg. De vergadering verzoekt om 
hulp, want de overlast van het pas gebouwde 
'dievenhuis' is zo erg, dat het naar het oordeel 
van de kerkenraad moet worden afgebroken 
of verplaatst. De brief wordt ondertekend door 
de ouderlingen J. van Stijgeren, B. Sanderson 
en G.W. Veenman en de diakenen Reijer van 
Velsen en Willem Clinton.4) 

Direct daarop verzoekt de classis aan de 
kerkenraad om opgave te doen van de andere 
paapse stoutigheden, waarvan de kerk in 
Loenen last heeft. Op 20 juli 1727 geeft de 
raad hiervan een uitvoerige uiteenzetting. 
Naar aanleiding van de beide brieven (8 juni 
en 20 juli 1727) komt de classis tot de conclu
sie dat de overlast van de katholieken in Loe
nen, inclusief die van het 'dievenhuis', aan de 
provinciale synode van Edam moet worden 
voorgelegd. Blijkbaar komt hier niet veel uit, 
want een jaar later (juli 1728) besluit de ker
kenraad aan de classis voor te stellen de zaak 

opnieuw aanhangig te maken bij de provincia
le synode. Men wil graag concrete steun bij 
een poging om de Vrouwe van Kronenburg, 
Maria Magdalena Ornia, weduwe Moens, in 
een mondeling onderhoud ervan te overtui
gen, dat het 'dievenhuis' teveel last veroor
zaakt en daarom verplaatst moet worden. De 
kerkenraad acht het raadzaam, dat de synode 
uit haar midden een lid aanwijst om samen 
met leden van die raad in gesprek te gaan met 
de bewoonster van kasteel Kronenburg. De 
classis antwoordt dat de kerkenraad zelf maar 
moet beslissen of hij de Vrouwe van Kronen
burg hierover zal aanspreken. 

De kerkenraad volgt het advies van de classis 
op en vraagt een onderhoud aan met de 
Vrouwe van Kronenburg. Het gesprek vindt 
plaats op 5 augustus 1728. De kerkenraad 
verzoekt om de twee 'dievegaten' af te bre
ken, "waarop haer hoogedele ons op het 
beminnelijkste bejegende, en zeide dat zij ons 
alle genoegen wilde geeven en haer stem 
volkomelijk gaf tot het afbreken van dezelve 
dievegaten, waerop wij ook met blijtschap ons 
afscheit van haer hoogedele genomen heb
ben, haer toewenschende continuatie van 
volkome gesontheid en des Heeren milden 
zegen". Maria Magdalena Ornia voegt de 
daad bij het woord: het gevangenisje wordt 
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afgebroken, nadat zij daarvoor een andere 
locatie heeft gevonden. Op 18 mei 1729 gaat 
de voltallige kerkenraad naar het kasteel om 
dankte betuigen "voor het genoegen dat zij 
ons hierin heeft willen geeven"fi) 

Een nieuw huis van bewaring 
In of omstreeks 1729 wordt een nieuw gevan
genisje in gebruik genomen. Het is het dub-
belpand uit circa 1690 tegenover het raadhuis 
van Kronenburg (thans Spinnerie 3).6) De ene 
helft van het pand (vroeger Spinnerie 1) fun
geerde als gevangenis, de andere helft (vroe
ger Spinnerie 3) was cipierswoning. Daarnaast 
staan vijf daglonershuisjes: de huidige num
mers 5 t/m 13. Op het terrein voor deze pan
den vond de jaarlijkse paardenmarkt plaats. 
Na 1745 diende het gedeelte achter het plein 
tot gemeentelijke vuilnisstortplaats.7) Achter 
de gevangenis en de cipierswoning bevonden 
zich de stallen van het raadhuis (thans restau
rant 'De Heeren van Kronenburg', voorheen 
'De paardenstal'). De huidige benaming van 
het pleintje is Spinnerie. Waarschijnlijk refe
reert de naam 'Spinnerie' aan de vroegere 
spin- en rasphuizen als gevangenissen voor 
vrouwen en mannen, die moesten spinnen en 
raspen om aan de kost te komen.8) 

Organisatie van het gevangeniswezen 
Tot 1811 waren er in de afzonderlijke provin
cies grote verschillen in soort en aantal straf-
instellingen. Vanaf dat jaar voerde het Franse 
bewind een centraal georganiseerd gevange
niswezen in. Deze ingrijpende reorganisatie 
kreeg in 1821 haar beslag. Toen kwamen er 
ook uniforme regels voor voeding en kleding 
van de gedetineerden. De nieuwe organisatie 
van het gevangeniswezen hield verband met 
het ingevoerde Franse model van de rechter
lijke macht: vredegerechten, rechtbanken van 
eerste aanleg en hoven van Assisen. Deze 
rechtbanken kunnen worden beschouwd als 
voorgangers van de huidige kantongerechten, 
arrondissementsrechtbanken en gerechtsho
ven. Vroeger was het dorp Loenen de zetel 
van een vredegerecht, later kantongerecht 
genoemd en daarom de plaats van vestiging 
van een 'huis van bewaring'. Deze opvang van 
verdachten of gestraften werd bekostigd door 
de gemeenten binnen het kanton Loenen, te 
weten Loenen, Abcoude (-Baambrugge en -
Proostdij), Breukelen (-Nijenrode en -Sint 
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Pieters), Loenersloot, Loosdrecht, Mijdrecht, 
Nigtevecht, Ruwiel, Vinkeveen, Waverveen, 
Vreeland en Wilnis. 

In 1841 ondertekende koning Willem II een 
reglement voor de huizen van bewaring, waar
in werd vastgelegd, dat er in ieder kantonge
recht tenminste één opvangmogelijkheid 
moest zijn, bij voorkeur gevestigd in de hoofd
plaats van het kanton, zoveel mogelijk in de 
nabijheid van de zetel van het 
kantongerecht.9) Het kantongerecht in Loenen 
was in 1867 gevestigd in het gemeentehuis, 
en waarschijnlijk was het voor die tijd ook al 
zo. Interessant is dat de gemeenteraad van 
Loenen in dat jaar besloot het college van 
burgemeester en wethouders te machtigen 
"de lokalen in het gemeentehuis af te staan 
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ten behoeve van het kantongeregt alhier, zoo 
tot het houden zijner zittingen als tot de griffie 
tegen een jaarlijksche renumeratie (= terugbe
taling) vanwege het departement van Justitie 
ten bedrage van niet minder dan honderdvij-
fentwintiggulden 'sjaars en vooreenen ter
mijn van minstens drie achtereenvolgende 
jaren".™) Het in Loenen gevestigde huis van 
bewaring was vooral bestemd voor personen, 
die door de kantonrechter waren veroordeeld 
tot een korte gevangenisstraf en voor door
trekkende gevangenen, dus als passantenhuis 
voor een nachtverblijf. 

Geschikt voor tijdelijke hechtenis 
Vanaf 1811 richtte men een landelijke organi
satie voor het gevangeniswezen in, waarbij 
een aantal gevangenissen werd aangewezen 
voor veroordeelden, die een lange straf 
moesten uitzitten. Omdat hiervan slechts een 
beperkt aantal aanwezig was, kon het trans
port langer dan een dag duren, en in zo'n 
geval moesten de gestraften onderweg een 
nacht in een cel doorbrengen. Het huis van 
bewaring in Loenen kreeg ook die functie. De 
situatie van de gevangenen, die op transport 
waren, bleek erbarmelijk te zijn. Als zij al iets 
te eten kregen, was het voedsel óf heel erg 
vies en dus niet te eten, of was de tijd en wijze 
waarop zij dit ontvingen allerellendigst, zodat 

zij vaak moesten vertrekken zonder gegeten 
te hebben. Om in deze situatie verbetering 
aan te brengen, besloot de commissaris-
generaal van het departement van de Zuider
zee in april 1814 de verzorging en het onder
houd van de gevangenen uit te besteden aan 
Leendert van Rijn Janszoon, wonende te 
Amsterdam, die onder meer toezicht moest 
houden op de cipier van de gevangenis in 
Loenen. Van Rijn moest zelfs schriftelijke 
bewijzen aan de commissaris-generaal over
leggen, waaruit bleek dat de gevangenen 
goed en op tijd waren gevoed. 

Richtlijnen voor de 
verzorging van gevangenen 
Op 1 april 1814 nam Leendert van Rijn Jans
zoon de verzorging en het onderhoud van de 
gevangenen in het hele gebied van het depar
tement van de Zuiderzee op zich. Onder dit 
departement vielen de provincies Noord-
Holland en Utrecht. Uit de overeenkomst met 
Van Rijn, die het toezicht op de verzorging in 
het hele gebied kreeg, blijkt dat het onder
houd van de gevangenen toen op een beter 
peil gebracht moest worden en dus aan strikte 
regels werd gebonden, ledere gevangene 
moest dagelijks een pond brood ontvangen, 
"hetwelk moet zijn tezamengesteld, de helft uit 
ongebuilde tarwe, en de andere helft uit rog-



ge; elk brood ter zwaarte van twee pond. Het 
brood moet zijn wel gemengd en gekneed, 
goed en gaar gebakken, zonder eenige ver
menging van ander speciën". 
Mensen boven de zestig kregen een pond 
brood van alleen ongebuilde tarwe. Daarnaast 
kreeg iedere gevangene dagelijks een fles bier 
van goede kwaliteit. In plaats van bier kon 
men ook karnemelk bestellen. 
Het weekmenu zag er als volgt uit: 
zondag: grauwe erwten en vlees; 

maandag: gort en vet; 
dinsdag: aardappelen, wortelen of kool 

en vet; 
woensdag: groene of gele erwten en spek; 
donderdag: hetzelfde menu als dinsdag, 
vrijdag: aardappelen, stokvis in plaats 

van de groenten en 
zaterdag: aardappelen, zoete appelen, 

rapen of wortelen en - lang leve 
het weekend- 4 gram boter! 

De spijzen moesten worden bereid met zout 
en peper. 
Naar gelang van het seizoen konden de 
groenten worden afgewisseld met bijvoor
beeld bonen met spek, rapen, snijbonen en 
spercie- of saladebonen. 
Zo nu en dan mocht ook goede azijn door het 
eten worden gemengd. Alles moest goed gaar 

gekookt worden, en werd dagelijks in een keer 
uitgereikt.11) 

De zorg voor het voedsel en voor de strozak
ken, waarop de gevangenen sliepen, was aan 
de cipier van elke gevangenis toevertrouwd: 
iedere gevangene kreeg twintig pond stro 
voor de duur van twee maanden. Ook aan de 
lichamelijke verzorging was gedacht: de 
gevangenen werden twee keer per week 
geschoren; elke week kregen zij een schoon 
hemd, een hals- en een zakdoek, elke maand 
een paar bedlakens en twee keer per jaar een 
schone strozak en nieuwe dekens. Voor de 
verlichting werden van november tot maart 
per gevangenis drie kaarsen per dag geleverd, 
en van maart tot november twee per dag. 
Voor de bereiding van het eten, het bakken 
van brood en het schoonhouden van de 
gevangenis mocht de aannemer gevangenen 
gebruiken. Per gevangene moest hij dan drie 
stuivers per dag betalen. 

Deze regels waren slechts in beperkte mate 
geldig voor de gevangenis in Loenen. De 
meeste gestraften verbleven er als regel 
slechts één nacht, omdat ze op doorreis 
waren naar een grotere gevangenis. In 1829 
schreef de burgemeester van Loenen, Johan-
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nes Sanderson, dat "alhier eene gevangenis 
aanwezig is, waarin getransporteerd wordende 
gevangenen vernacht en andere gevangenen 
voor een, twee of hoogstens drie dagen 
bewaard worden. Deze gevangenis behoort in 
eigendom aan den Heer Abraham du Bois 
(van 1824 tot 1836 heer van Kronenburg), en 
wordt gehuurd tegen honderd gulden in het 
jaar, waarvan de provincie Utrecht de som van 
70 gulden contribueert. Voorts worden de 
geringe reparatiën, het tractement van den 
cipier en casu quo de verpleging en genees
kundige verzorging door de gemeente gele
den." In die tijd was Johannes Keel (geboren 
circa 1770 te Amsterdam) gerechtsdienaar en 
cipier in Loenen. Zijn tractement bedroeg in 
dat jaar 31 gulden per jaar. Hij werd opge
volgd door D. van Veen en later door Arie 
Koper. De cipier diende bij het gemeentebe
stuur zijn declaraties in wegens verpleging 
van gedetineerden. In 1817 bracht Keel zes 
stuivers in rekening voor een eendaags verblijf 
van een gevangene. 

ber tot 30 april) drie maatjes warm drinken, 
bestaande uit één deel zoete melk en vier 
delen gekookt water; 
's middags om twaalf uur: middagspijzen 
overeenkomstig de landelijke richtlijnen; 
's avonds om zes uur: twee en een half ons 
goed gebakken roggebrood en twee en half 
maatje warme drank, bestaande uit vier delen 
gekookt water en één deel zoete melk, met vijf 
wigjes koffie en de nodige chichorij. 
Elke gevangene kreeg een blikken of aarden 
etensbak met een lepel. Verder moest de 
cipier zorgen voor de benodigde ligstro, groe
ne zeep voor reiniging en voldoende verlich
ting. Ook moest hij de gevangenen op tijd 
laten scheren. 
De voorwaarden werden ondertekend door 
Arie Koper, gerechtsdienaar van het kanton
gerecht en waarnemend cipier in het huis van 
bewaring in Loenen. Elk jaar werd opnieuw 
een overeenkomst met de cipier aangegaan. 
De overeenkomst voor 1855 is als bijlage aan 
dit artikel toegevoegd.12) 
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Onderhoud van de gevangenen in Loenen 
Het gemeentebestuur van Loenen stelde in 
overleg met het college van toezicht van de 
gevangenis op 20 april 1850 voorwaarden 
vast voor het onderhoud van de gevangenen. 
De cipier moest hieraan voldoen, ledere 
gevangene moest dagelijks drie maaltijden 
ontvangen: 

's morgens om acht uur: vier ons goedgebak
ken roggebrood uit zuiver meel van beste 
zware rogge, vooral niet klef en nattig, en 
gedurende de zes wintermaanden (1 novem-

Inrichting van het huis van bewaring 
In september 1839 vroeg de gouverneur van 
de provincie Utrecht aan de burgemeester om 
een nauwkeurige beschrijving van het huis 
van bewaring in Loenen. Sanderson gaf het 
volgende antwoord: "dar het huis van bewa
ring alhier ingerigt is als volgt: zijnde eene 
huizinge, waarin de cipier woonachtig is, 
ingaande door eene gang, alwaar aan de 
regterzijde een ruim vertrek, uitzigt hebbende 
door twee ramen op het plein bij het tolhek, en 
daarachter eene keuken en aan de linkerzijde 
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eene opkamer voor gijzeling geschikt. De 
gevangenis zelve bevindt zich daaronder, 
waarvan het voorste gedeelte uitmaakt eene 
gemetselden gang met twee ramen, voorzien 
met twee te openen ramen of lichten en verze
kerd door dikke ijzeren traliën. Dezen gang is 
lang 4 el, 2 palm en 47 streep, breed 1 el, 5 
palm en 96 streep, hoog 2 el, 2 palm en 65 
streep. In dezen gemetselden gang bevinden 
zich twee gemetselde kluizen van 2 el en 99 
streep lang, 1 el, 8 palm en 27 streep breed 
en 1 el, 9 palm en 30 streep hoog, welke 
kluizen gesloten worden door twee deuren, 
voorzien van het noodige ijzeren sluitwerk. 
Sedert onheugelijke jaren heeft die gevangenis 
alzoo bestaan en nog nimmer is er een gevan
gene uitgebroken. Die gevangenis is eigen
dom van een particulier en bevorens jaarlijks 
gehuurd voor 100 gulden, thans voor 125 
gulden".w) De particulier is nog steeds de 
heer van Kronenburg, op dat moment was dat 
mr. Jacobus Henricus van Reenen.14) De 
bijdrage van de provincie in de huur van het 
pand bedroeg nog steeds 70 gulden. In 1840 
meldde de burgemeester aan de gouverneur 
van de provincie, dat de gevangenis diende 
voor alle gevangenen, "zoo burgerlijke als 
militaire, welke alhier nachtverblijf houden". 
Begin 1866 bestond de inventaris van het huis 

van bewaring uit twee houten en twee ijzeren 
kribben, vier strozakken en vier hoofdkussens, 
vijf dekens en lakens, twee houten tafels, zes 
zitbankjes, vier blikken wasbakjes, zes blikken 
eet- en drinkbakjes, zeven houten lepels en 
twee houten tonnen met deksels, die gebruikt 
werden als toiletten. Deze goederen waren 
niet allemaal meer in goede staat: een strozak 
en een hoofdkussen waren heel slecht, een 
ijzeren krib was defect en een ton was lek. 

Toezicht 
Voor toezicht op het huis van bewaring in 
Loenen was een college samengesteld. In 
1855 benoemde de Utrechtse Commissaris 
des Konings de volgende personen tot lid van 
het college van toezicht: Ernst van Beusekom 
Cz. te Loenen, Jacob Ph.A.L. Ram te Breuke-
len en Johannes F. de Wit te Loosdrecht. 
Voorzitter werd Carel Th. van der Brugghen en 
secretaris Jan Pieter Christiaan Baron van 
Reede tot Ter Aa, die tevens kantonrechter en 
burgemeester van Loenen was. 

Het college van toezicht moest in 1868 aan de 
minister van justitie een beschrijving geven 
van het huis van bewaring, dat toen bestond 
uit een bovenvertrek met drie slaapplaatsen 
en twee benedenvertrekken, elk met een 
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slaapplaats. Geen van die vertrekken kon 
worden verwarmd, terwijl de benedenvertrek-
ken slechts kelderhokken waren, die 's winters 
vol water stonden. In de wintermaanden was 
alleen het bovenvertrek bruikbaar. "Bij strenge 
koude konden daarin zelfs geen gevangenen 
worden opgenomen zonder nadeel voor hun
ne gezondheid." Bovendien ontbrak een pri
vaat. De gevangenen moesten gebruik maken 
van tonnen, "hetwelk natuurlijk een ondragelij
ker! stank veroorzaakt en bijgevolg voor hen 
ongezond moet worden geacht, hoe spoedig 
en dikwerf die tonnen ook worden 
gereinigd."15) Daar de eigenaar van het pand, 
de heer van Kronenburg, ongenegen was 
noodzakelijke verbeteringen aan te brengen, 
verzocht het college toestemming om een 
nieuwe gevangenis te mogen bouwen op een 
stuk grond dat daarvoor reeds in 1859 was 
aangekocht, namelijk de moestuin van Rose-
rust, thans Dorpsstraat 15 en 17. Van nieuw
bouw is echter niets terecht gekomen. 

Cipiers 
Van 1857 tot 1865 was Hendrik Goudt cipier 
van het huis van bewaring in Loenen.16) 
Tegen het eind van zijn periode vond een 

inspectie plaats door de hoofdinspecteur van 
de gevangenissen. Op 28 april 1865 stuurden 
Gedeputeerde Staten van Utrecht het volgen
de rapport van de hoofdinspecteur door aan 
het college van toezicht te Loenen: "Ik vond 
dit huis nagenoeg in denzelfden toestand als 
in 1862; wel waren er koekoeken voor de 
ramen van het groote vertrek aangebragt, 
maar er was een groot gat ingesneden, zoodat 
het niet veel helpt. Overigens droegen de 
ramen alle teekenen van gebrek aan voldoen
de onderhoud. De cipier is een goed mensch, 
maar naar mijne overtuiging, voor die betrek
king door ouderdom en volslagen doofheid 
niet meer geschikt; daarbij woont hij nog 
steeds elders, dat juist hier niet noodig is, 
omdat er eene cipierswoning bij het huis van 
bewaring is." Aan de commissaris van de 
provincie Utrecht werd het ontslag van Goudt 
in overweging gegeven. Het college van toe
zicht zag echter geen reden hem te ontslaan, 
temeer daar de zoon van de cipier, horloge
maker in Loenen, "hem dikwerf behulpzaam 
is, terwijl men daarenboven in aanmerking kan 
nemen, dat er in het huis van bewaring alhier 
hoofdzakelijk policiegevangenen worden 
verpleegd, wier straftijd slechts van korten 

Gedeelte van de 
aankondiging van 

de publieke verko
ping van onder 

meer de moestuin 
van Roserust, waar

op het gemeente
bestuur en het 

college van toezicht 
van plan waren 
een nieuw huis 

van bewaring te 
bouwen. 

P U B L I E K E VERKOOPING 
van eenige Percelen 

zeer geschikt voor Bouwterrein 
te LOENEN % VECHT. 

Op DONDERDAG den 15. AUGUSTUS 187&, 
des middags ten 12 ure. - »>• 

In l)ct ïojement, genoomö: „laaulntta un Irüoneitbur^." 
Ten overslaan van den, aldaar residerenden, Nolaris 

EVERT VAN BEUSEKOM Ezn. 
TE WETEN. 

N\ 1. Een Perceel Tuingrond, met de daarop staande Boomen, en ander 
Houtgewas, gelegen in het Dorp Loenen aan de dorpsstraat in het zoogenaamde Kroonen-
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duur is." In deze conclusie gaf het college 
Goudt een prima beoordeling mee: "dat hij 
naauwgezet en ijverig zijn pligt betracht en de 
gevangenen goed behandeld, zoodat bij ons 
nimmer eenige klagt deswegen is 
ingekomen. "'M) Korte tijd later moest de 
Utrechtse commissaris echter wel een voor
dracht doen voor een nieuwe cipier, omdat 
Goudt niet meer geschikt geacht werd voor 
de waarneming van zijn functie. De commis
saris van de provincie Utrecht benoemde als 
zijn opvolger Theodorus van Rooijen, oud 31 
jaar, veldwachter van Loenen. Na diens over
lijden in 1872 werd Jacob Bosch benoemd tot 
cipier van het huis van bewaring in Loenen, 
dat nog steeds gehuurd werd van de nazaten 
van de heren van Kronenburg. Per 1 januari 
1879 werd hij eervol ontslagen wegens ophef
fing van de gevangenis in Loenen. 

Gevangenen 
Op zondag 17 juni 1838 werd J.F.C. Brandt uit 
het vorstendom Lippe, een neef van de 
bekende afgescheiden predikant H.R Schölte, 
die na drie jaar in Amsterdam te hebben 
gewoond, huiswaarts keerde, door de burge
meester van Loosdrecht gearresteerd wegens 
het bijwonen van een ongeoorloofde gods
dienstoefening in Loosdrecht. Hoewel Brandt 

was voorzien van een geldige reispas, werd hij 
vastgehouden en op maandagmiddag naar de 
vrederechter in Loenen getransporteerd. Na 
een nacht in het huis van bewaring in Loenen 
te zijn geweest, werd hij op dinsdag 19 juni 
geboeid naar het tuchthuis in Utrecht 
gebracht en daar opgesloten. Op woensdag 
20 juni werd Brandt weer vrijgelaten. Dominee 
Schölte en anderen dienden een klacht in 
tegen de burgemeester van Loosdrecht, die 
daarop een terechtwijzing ontving wegens al 
te grote dienstijver.18) 

Op 13 maart 1850 begaf Jan Voorthuis, deur
waarder bij het kantongerecht te Loenen, zich 
naar Wilnis om Jan van der Vlugt, oud 40 jaar, 
arbeider, aan te houden en over te brengen 
naar de kantonnale gevangenis te Loenen. 
Dezelfde dag gaf hij de gearresteerde over 
aan de cipier van het gevangenhuis. Waarom 
Van der Vlugt was ingesloten, is niet bekend. 

Van de gevangenen werd een register bijge
houden, waarin ook de oorzaken van de 
gevangenschap werden vastgelegd. Het 
register van 1851 vermeldt onder meer de 
volgende delicten: landlopen, bedelarij, dief
stal, vechten, moedwillige verwonding, 
bedrieglijke valsheid, wederspannigheid tegen 

Hef nieuwe huis 
van bewaring op 
het adres 
Spinnerie 4 en 6 
(Foto: W.F. Kuijper) 
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beambten, oplichting, openbare schennis der 
eerbaarheid en desertie. In dat jaar zijn er in 
totaal 57 personen opgesloten geweest in het 
huis van bewaring in Loenen. In 1875 waren 
dat er 47, waarvan er twee tussen veertien 
dagen en een maand, twee tussen zeven en 
veertien dagen, acht tussen drie en zeven 
dagen en de rest, waaronder twee vrouwen, 
van één tot drie dagen in Loenen hebben 
vastgezeten. 

Opheffing 
Omdat de zetel van het kantongerecht in 1878 
naar Breukelen-Nijenrode werd verplaatst en 
ook het huis van bewaring daar zou worden 
gevestigd, besloot het ministerie van justitie 
het huis van bewaring in Loenen per 1 januari 
1879 op te heffen. Als gevolg hiervan kon ook 
de grond, die voor het bouwen van een nieuwe 
gevangenis was aangekocht, weer van de 
hand worden gedaan. De verkoop vond plaats 
in de zomer van 1878. De opbrengst was 
1.350 gulden. Dit bedrag werd verdeeld over 
de deelnemende gemeentebesturen. 

Passantenhuis en bergplaats 
In de raadsvergadering van 19 juli 1878 bracht 
de burgemeester de positie van de cipier, 
tevens gemeentearbeider Jacob Bosch, ter 
sprake. Deze zou als gevolg van de opheffing 
geen vrije woning meer genieten. Omdat de 
gemeente nog wel zoiets als een passanten-
huis nodig had als bewaarplaats voor arrestan
ten van de politie en voor dronken lieden, en 
tevens als bergplaats voor desinfectiemiddelen 
en woning voor de gemeentearbeider, besloot 
de raad aan de eigenaar - nog steeds de heer 
van Kronenburg - voor te stellen het pand te 
mogen blijven huren, maar nu tegen een lagere 
prijs (50 gulden per jaar). Immers, de jaarlijkse 
bijdrage van de provincie was met de ophef
fing van het huis van bewaring komen te ver
vallen. De eigenaar van het pand, jhr. mr. Ger-
lach Cornelis Joannes van Reenen, was niet 
bereid de lagere huurprijs te aanvaarden. In 
december 1878 kwam men tot overeenstem
ming over een huurprijs van 100 gulden per 
jaar. Jacob Bosch mocht in het huis blijven 
wonen, maar hij werd wel verplicht zijn dien
sten van cipier voor de gemeente waar te 
nemen, wanneer politiegevangenen of 
beschonkenen een dag en/of een nacht vast
gezet moesten worden. Wel raakte Bosch zijn 

jaarlijkse gratificatie van 25 gulden kwijt. 

In 1880 kreeg het gemeentebestuur van Loe
nen toestemming om in noodgevallen ook de 
kruitkelder te Nieuwersluis te mogen gebruiken 
als gevangenis. In de toegangsdeur tot de 
kelder moest dan wel een luikje worden aan
gebracht, omdat er licht noch lucht in de ruim
te kon komen, "waardoor bezwaarlijk een 
gevangene in den kelder bewaard kan wor
den. " 

De opvolger van Jacob Bosch, de gemeente
arbeider Leendert Appel, diende in 1915 bij de 
gemeenteraad een verzoek in om toekenning 
van een extra vergoeding. Hij schreef over zijn 
huis aan de Spinnerie, "dat in het perceel 
waarin hij woont een tweetal cellen en een 
kamer waarin nachtverblijf kan worden ver
strekt, aanwezig zijn, dat gedurende de mobili
satie laatstgenoemde kamer geregeld wordt 
gebezigd tot arrestantenlocaal voor gestrafte 
militairen, en dus geregeld schoongehouden 
moet worden door zijn vrouw, en daar dit alles 
zijn huis door moet, missen wij veel vrijheid, 
dat wij dikwijls niet eens van huis kunnen gaan, 
daar er veel geloop aan verbonden is met 
arrestanten luchten, eten brengen, enz." 
In de raadsvergadering van 30 juli werd beslo
ten aan de rijksoverheid vergoeding te vragen 
voor het gebruik van het arrestantenlokaal 
voor gestrafte militairen en daarvan aan Appel 
enige vergoeding te geven. Mocht het rijk geen 
vergoeding willen betalen, dan zal de ruimte 
niet langer beschikbaar gesteld worden aan de 
militairen. De vergoeding kwam er niet en 
vanwege de slechte staat van de ruimte werd 
in augustus 1916 besloten het arrestanten lo
kaal voor dat doel niet meer ter beschikking te 
stellen. 

Een nieuw onderkomen 
De gemeente liet in 1924 schuin tegenover de 
oude gevangenis naar een ontwerp van archi
tect H.A.J.F. Hissink een nieuw onderkomen 
bouwen (thans Spinnerie 4 en 6), bestaande uit 
een woning voor de gemeente-arbeider, een 
bergplaats voor de brandspuit en cellen voor 
arrestanten. Op de verdieping was een vertrek 
ingericht voor de veldwachter: voor het afne
men van verhoren en om processen-verbaal te 
schrijven; verder waren er twee cellen en een 
arrestantenkamer om arrestanten of dronken 

12 



mensen ter ontnuchtering op te nemen. In het 
huidige politiebureau naast het gemeentehuis 
'Beek en Hoff' bevindt zich nog een deur uit 
deze gevangenis. Voor zover bekend was het 
nieuwe pand in ieder geval tot ver na de Twee
de Wereldoorlog in gebruik als politiebureau en 
opvangmogelijkheid voor arrestanten. 

Kees de Kruijter 
Willem Mooij 

3) In vroeger tijd werden gevangenen, die op transport 

moesten naar tuchthuizen, tijdelijk opgesloten in 

kastelen, stadspoorten en plaatselijke raadhuizen. Voor 

dat doel werd ook de Sassenpoort in Zwolle gebruikt. 

Misschien diende kasteel Kronenburg soms ook wel om 

gestraften op te vangen en wilde de eigenaar hier wel 

van af. Dit kan de reden zijn geweest om een dieven

huis tegen de kerk van Loenen aan te bouwen. 

4) Streekarchief Vecht en Venen, Archief hervormde 

gemeente te Loenen, Notulen van de kerkenraad 

1707-1747. 

5) Ibidem. 

6) Spinnerie nr. 1 bestaat thans niet meer: de nummers 1 

en 3 zijn samengevoegd tot één woonhuis. 

7) Zie hiervoor Juliette Jonker-Duynstee en Willem Mooij, 

Huisvuilophaaldienst in vroeger tijd, in: Vechtkroniek 

nr. 12 (mei 2000), 12-17. 

8) Vroeger moesten gevangenen werken voor hun onder

houd. Mannen moesten o.a. braziliaans verfhout 

raspen, de basis waaruit rode verfstof werd gekookt. 

Aanvankelijk had de stad Amsterdam hiervoor het 

alleenrecht. 

Vandaar de naam 'rasphuizen'. Vrouwen moesten 

meestal spinnen, zodoende ontstond de naam 'spin

huis', waarschijnlijk ook de oorsprong van de Loenense 

straatnaam 'Spinnerie'. 

9) Koninklijk Besluit van 22 april 1841. 

10) Gemeenteraadsvergadering van 7 augustus 1867. 

BRONNEN: 

Streekarchief Vecht en Venen, Archief hervormde 

gemeente Loenen en archief gemeente Loenen, waarin 

onder meer is opgenomen het archief van het college van 

toezicht over het kantonnale huis van bewaring te Loenen 

(1855-1879). 

NOTEN: 

1) Zie voor meer informatie: Gertjan Verhage, De pupillen-

school te Nieuwersluis, in: Vechtkroniek nr. 12 (mei 

2000), 18-20. 

2) Anna Maria van Moens is tweemaal gehuwd geweest: 

eerst met Adriaan Wittert van der Aa, die van 1710-

1714 heer van Kronenburg en Loenen was. Na zijn 

overlijden in 1714 hertrouwde Anna Maria Moens in 

1716 met Dominicus Franciscus Baron van Kamminga, 

die door dit huwelijk heer van Kronenburg en Loenen 

werd tot aan zijn overlijden in 1726. Na diens overlijden 

werd Maria Magdalena Ornia, weduwe Moens, moeder 

en erfgename van haar dochter Anna Maria Moens, 

Vrouwe van Kronenburg en Loenen. 

11) Streekarchief Vecht en Venen, Archief gemeente Loenen 

1811-1943, nr. 6. 

12) Ibidem, nr. 857. 

13) Ibidem, nr. 113. 

14) Zie over hem: A.J.A.M. Lisman, De buitenplaats Vree-

denHoff aan de Vecht, Hilversum 1999, 50. 

15) Streekarchief Vecht en Venen, Archief gemeente Loenen 

1811-1943, nr. 948. 

16) Hendrik Goudt (1792-1869), gehuwd met Alida van 

Doesburg, woonde tot 1859 in het huidige pand Dorps

straat 96, toen hij het pand verkocht aan Jacobus 

Nummerdor, zadelmaker en kamerbehanger. 

Naast zijn functie als cipier vervulde hij de functies van 

gemeentebode en aanplakker van publikaties en tot 

1859 was hij tevens winkelier in de Dorpsstraat. 

17) Streekarchief Vecht en Venen, Archief gemeente Loenen 

1811-1943, nr. 947. 

18) Zie hiervoor C. Smits, De Afscheiding van 1834, vierde 

deel, provincie Utrecht, Dordrecht 1980, 413 en 414 en 

F.L. Bos, Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 

1834, vierde deel, Kampen 1946, 292. 
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Voorwaarden geneesmiddelen. 

Voorwaarden waarnaar het gemeentebe
stuur van Loenen, provincie Utrecht, in 
tegenwoordigheid van en overleg met het 
betrokken collegie van toezigt over het 
huis van bewaring te Loenen, onder nade
re goedkeuring van den heer Commissaris 
des Konings in deze provincie, zal aanbe
steden het onderhoud der gevangenen in 
kantonnale gevangenis te Loenen, gedu
rende het jaar achttienhonderd vijfenvijftig. 

Artikel 1 
De aannemer verbindt zich om tot voeding 
der gevangenen in bovengemeld huis, aan 
ieder derzelve dagelijks te verstrekken: 
1. des morgens ten acht ure, vier oneen 

goed gebakken roggenbrood uit zuiver 
meel van beste zware rogge, vooral niet 
klef of nattig, en gedurende de zes 
wintermaanden van den 1 november tot 
den 30 april drie maatjes warm drinken, 
bestaande uit één deel zoete melk en 
vier deelen gekookt water; 

2. des middags ten twaalf ure de middag
spijzen in alles overeenkomstig den 
voedingsstaat, vastgesteld voor de 
gevangenen in het algemeen en aan 
deze voorwaarden gevoegd; 

3. des avonds ten zes ure, twee en een 
halve oneen goed gebakken roggen-
brood als boven en het geheele jaar 
door, twee en een half maatje warmen 
drank, bestaande uit vier deelen 
gekookt water en één deel zoete melk, 
met vijf wigjes koffij en de noodige 
chichorij. 

Artikel 2 
De onderscheidene voedingsartikelen 
moeten van goede kwaliteit en naar den 
eisch gereed gemaakt zijn, volgens den 
gemelden voedingsstaat en in verhouding 
tot het getal der aanwezige gevangenen, 
en zullen dezelve steeds aan de goedkeu
ring van het collegie van toezigt onder
worpen zijn, naar welks uitspraak de 
aannemer zich zal behooren te gedragen. 

Artikel 3 
De aannemer zal ook gehouden zijn, in 
voorkomende gevallen aan de zieke 
gevangenen zoodanige spijs en drank te 
geven, als de geneeskundige zal voor
schrijven, met uitzondering echter van de 

Artikel 4 
De aannemer is gehouden ten gebruike 
van eiken gevangene te verstrekken en te 
onderhouden een blikken of aarden etens-
bak met een lepel. 

Artikel 5 
De aannemer zal het benoodigde ligstroo 
verschaffen, in evenredigheid van minstens 
vijf Nederlandse ponden, goed, zuiver en 
droog tarwe- of roggestroo voor eiken 
gevangene, en voorts verpiigt zijn hetzelve 
te vernieuwen, de overtrekken der peluwen 
en stroozakken te reinigen, telkens wan
neer het collegie van toezigt dit noodig zal 
oordeelen. 

Artikel 6 
Hij zal zorgen voor de noodige verlichting 
der gevangenis, en voor het verwarmen der 
gevangenen op de gebruikelijke wijze of 
zoo als zulks voegzaam zal kunnen 
geschieden, ten genoege van het collegie 
van toezigt en voor zoverre in de kantonna
le gevangenis daartoe mogelijkheid is. 

Artikel 7 
Hij is verpiigt de kleedings- en liggings
stukken bij de gevangenen in gebruik, 
behoorlijk te doen wasschen en reinigen, 
zoo dikwijls als dit noodig zal zijn, ter 
beoordeeling van het collegie voornoemd. 

Artikel 8 
Hij zal ook zorgen voor het doen scheren 
der mannelijke gevangenen en tot reini
ging der gevangenen de noodige groene 
zeep verstrekken. 

Artikel 9 
Hij zal zorgen dat de zich in de gevange
nis bevindende voorwerpen behoorlijk 
worden schoongemaakt en rein gehouden 
en zal hij de daartoe benoodigde gereed
schappen en materialen op eigen kosten 
moeten aanschaffen. 

Artikel 10 
Indien de aannemer eenige bepalingen 
dezer voorwaarden niet naar behooren 
mögt opvolgen, zal door het collegie van 
toezigt, voor rekening van den aannemer 
in het ontbrekende of niet behoorlijk gele
verde worden voorzien. 
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Artikeln 
Hij zal gehouden zijn twee gegoede en 
voldoende borgen te stellen tot nakoming 
van deze verbindtenis. 

Artikel 12 
Hij vermag zijne tegenwoordige aanne
ming aan geen ander over te doen, zonder 
speciale vergunning van den heer Com
missaris des Konings in deze provincie. 

Artikel 13 
De aannemer zal worden betaald binnen 
twee maanden na het inleveren zijner 
maandelijksche of driemaandelijksche 
declaratiën, vergezeld van de vereischte 
nominative staten, in duplo opgemaakt 
volgens de daarvan bestaande modellen. 

Artikel 14 
In de voorschreven declaratiën en staten 
zal hij wel den dag van de aankomst der 
gevangenen, doch niet dien van hun ver
trek kunnen in rekening brengen. Indien 
echter de gevangenen bij hunne aankomst 
reeds het middagmaal mogten hebben 
genoten en zij slechts tot den volgenden 
dag overblijven, zoodat hun alleen het 
avond- en morgeneten wordt verstrekt of 
wanneer zij op den dag hunner aankomst 
weder mogten vertrekken zoodat hun 
slechts het middagmaal wordt geschaft, 
zal in zoodanige gevallen slechts een 
halve verpleegdag kunnen worden gede
clareerd. 
Voor het onderhoud van kinderen tijdelijk 
bij hunne ouders opgesloten zal de helft 
van den aannemingsprijs voor eiken dag 
mogen worden berekend. 
Van het een en ander zal in de kolom van 
aanmerkingen in den nominatieven staat 
de noodige melding moeten worden 
gemaakt. 

Artikel 15 
Van de onderhoudskosten der politiege-
vangenen, welke ten laste komen van de 
gemeenten, waartoe dezelven behooren, 
zal de aannemer steeds afzonderlijke 
declaratiën en nominatieve staten behoo
ren in te dienen. 

Artikel 16 
De kosten van zegel en registratie van het 
contract, mitsgaders de zegelgelden der 
mandaten van betaling, wanneer die meer 

dan tien gulden bedragen, zijn ten laste 
van den aannemer. 
Hij zal ook verpligt zijn alle lands- of plaat
selijke belastingen op de voorwerpen 
zijner leveringen, thans geheven worden
de of in het vervolg te heffen, te betalen 
zonder daarvoor eenige vermeerdering 
van de aannemingsprijs te kunnen vorde
ren. 

Artikel 17 
Indien er eenig verschil over het regt ver
stand en de uitvoering der vorenstaande 
bepalingen mögt ontstaan, zal hetzelve 
beoordeeld en beslist worden door den 
heer Commissaris des Konings in deze 
provincie, zonder beroep op eenige ande
re autoriteit. 
Na voorlezing dezer voorwaarden is tot de 
voorschreven aanbesteding overgegaan 
en is als aannemer verklaard de persoon 
van Arie Kaptijn, geregtsdienaar en waar
nemend cipier in de kantonnale gevange
nis te Loenen, aldaar woonachtig, en zulks 
voor den prijs van veertig cents per 
gevangene daags, welke aannemer tot 
borgen heeft gesteld de heeren Ernst van 
Beusekom Evertszoon, notaris en Jan 
Arend Voorthuis, secretaris, beiden te 
Loenen woonachtig, dewelke verklaren de 
door den aannemer ten deze aangegane 
verbindtenis wel te kennen en zich vrijwil
lig te stellen tot borgen van dezelven zich 
solidair met hem verpligtende tot de rigti-
ge en volledige uitvoering van deze aan
neming en renuncierende aan alle benefi-
ciën, welke hun in deze zoude kunnen te 
stade komen. 
En hebben aannemer en zijne borgen 
deze mede ondertekend. 
Gedaan te Loenen, 4den december 1854. 

Het collegie van toezigt: 
C. F. van der Brugghen, 
J.P.C. Baron van Reede tot Ter Aa, 
Ernst van Beusekom 
de aannemer: A. Kaptijn; 
de borgen: Ernst van Beusekom Ezn. 

J. A. Voorthuis 

Het plaatselijk bestuur, 
J.P.C. Baron van Reede tot Ter Aa, 
Ter ordonnantie van hetzelve: 
J. A. Voorthuis, sercretaris 
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Herinneringsoorkonde geschonken aan Jacob Hoogendoorn en Geertje Hoogendoorn-van Walbeek door de gijzelaars die in 

april-mei 1945 opgesloten hebben gezeten in kasteel Loenersloot, uit dank voor hun verzorging, 

(coll.: J. Westveen) 
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Gedicht naar aanleiding van de gebeurtenissen 
in Loenen vlak voor de bevrijding 

De houding der Loenenaren tijdens de spannende dagen van april 1945 

De geallieerden staan op 't punt het Westen te bevrijden. 
Zij moeten niet de Duitschers slechts, doch 't water ook bestrijden. 
De vijand zoekt naar middelen, hun komst hier te beletten 
En vindt slechts eene moog'lijkheid, land onder water zetten. 

Half Nederland wordt nu een plas, de koeien gaan verhuizen, 
De voedseltoestand komt in nood, water omspoelt de huizen, 
't Volk neemt dit alles noode aan, het kan nog niets verrichten; 
Maar ieder houdt het hoofd omhoog; dit volk zal nimmer zwichten! 

Doch 's vijands sarren houdt niet op, hij is nog niet tevreden; 
Het wapen tot de hongersnood moet Neerlandsch volk zelf smeden. 
"Burgers van Loenen, meldt U aan, en werkt voor ons als slaven, 
Stelt Uw bevrijding uit en gaat uw dijken maar doorgraven 

"Wij geven U een zeer goed loon, vijf gulden alle dagen 
En extra voedsel ook nog voor uw hongerige magen. 
Komt graaft uw eigen dijken door, laat 't water op Uw wegen 
Helpt ons goed en doet Uw plicht, houdt de geallieerden tegen!" 

De Loenenaren zijn niet gek; van de honderdtwintig menschen 
Die de vijand opriep te voldoen aan zijn vervloekte wenschen 
Verschenen er slechts vier, vier lafaards, wier geweten 
Steeds minder waard geweest is dan: geld, goederen en eten. 

De Duitschers hielden razzia, S.A.-lui door de straten; 
Ook deze maatregel mocht hen al bitter weinig baten. 
Zij vingen hierbij dertien man, de rest hield zich verborgen 
"Das macht uns nichts" sprak de vijand boos, "Warten Sie nur bis Morgen". 

Des avonds wordt bekend gemaakt, dat straffen zullen volgen 
En zware, want de vijand is natuurlijk zeer verbolgen. 
Met vrouwenroof wordt nu gedreigd, en and're fraaie dingen 
De meesten onzer blijven pal, zij laten zich niet dwingen. 

Vijfenveertig man verscheen, het and're deel vermant zich 
Neemt de vijand er genoegen mee? "Nein, wir wünschen hundertzwanzig". 
Hij neemt nu ras vier gijzelaars, geziene ingezeet'nen 1) 
En bereikt hiermede dan zijn doel; hij bindt ons met zijn keet'nen. 

"O Heere God, wat moet ik doen, vier laten fusileeren? 
Neen, dan moet in 's hemelsnaam 't princip' capituleeren". 
En honderd man verscheen spontaan om deez' vier man te sparen 
God wille hen en and'ren voor de gijz'laarsdood bewaren. 

N.B.: 

Naar alle waarschijnlijkheid is dit gedicht 

geschreven door Herman de Ruiter (1884-1969). 

Hij was op 15 november 1921 benoemd tot 

ambtenaar der secretarie van de gemeente 

Loenen. 

NOOT: 

De vier gijzelaars waren: 

Bakker Westveen, Notaris van Kempen, 

veehouder van Schaik en 

de heer Goeman Borgesius. 

Zij werden naar slot Loenersloot 

getransporteerd. 
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