
KLEINE MEDEDELINGEN 

DK HUIZEN BEMUURDE WEERD O.Z. 19 EN W.Z. 3 

Mr. J. H. Nieuwenhuys, Bemuurde Weerd W.Z. 4, schrijft ons: 

In de reeks „Utrechtse gevelstenen en -versieringen" is no V verschenen in 
nummer 5/1951 van het orgaan „Oud-Utrecht", dat ik met belangstelling heb 
gelezen omdat mij van de geschiedenis van de percelen Bemuurde Weerd O.Z. 19 
et) Bemuurde Weerd W.Z. 3 het een en ander bekend is, dat voor u van belang 
kan zijn. 

In het perceel Bemuurde Weerd O.Z. 19 (het huis met de gevelsteen) heeft 
van 1902 tot 1911 gewoond de heer Dreesmann, oprichter van de utrechtse 
V. & D. Van 1911 — 1924 heeft deze heer Dreesmann gewoond in de Maliebaan en 
daarna, tot aan zijn overlijden, in Zeist, villa „Charema". Het woord „Charema" 
is, herinner ik 't mij goed, gevormd door de eerste letter van de eerste voor
naam van zijn kinderen. 

De showroom van de firma Serrée is gevestigd (geweest) in hel perceel Be
muurde Weerd O.Z. 14, in welk perceel tevens woonachtig is de familie Bernard 
Serrée-van Reijsen. 

Het perceel Bemuurde Weerd W.Z. 3 (naast mijn kantoor) is na het vertrek 
van de heer Charles Smulders bewoond door de heer W. Pompe (nooit gehuwd 
geweest) en diens gehuwde broer C. A. Pompe, vader van de bekende utrechtse 
hoogleraar in het strafrecht, prof. dr. W. Pompe. 

Na het vertrek van de familie C. A. Pompe — de heer W. Pompe, oom van 
prof. dr. W. Pompe, was toen reeds overleden — is het perceel Bemuurde Weerd 
W.Z. 3 eerst bewoond door de heer W. Sluyter sr, thans woonachtig te Biït-
hoven, Overbosïaan 66, daarna door zijn zoon J. Sluyter, thans ook in Bilthoven 
woonachtig. De heer j . Sluyter is opgevolgd door S.S.R. 

Het wil mij voorkomen, dat de heer L. C. F. M. Smulders zich vergist met 
betrekking tol de vestiging van de showroom van de firma Serrée. 

J. H. NIEUWENHUYS 

DORPSSCHOONHEID IN GEVAAR 

Er heerst onder de inwoners van Loenen aan de Vecht, die dit dorp een oprechte 
liefde toedragen, diepe bezorgdheid over de besluiten, die het gemeentebestuur 
ten opzichte van sanering en uitbreiding heeft genomen. Dat vertellen de heren 
Bertus Sondaar en Paul Determeyer in Heemschut, no. 1-2 van deze jaargang. 

Loenen heeft zijn eigen karakter betrekkelijk ongeschonden weten te bewaren, 
maar plotseling is de vlam in de pan geslagen. Aangestoken door de snelle groei 
van grote steden, die daartoe door harde economische noodzaak werden ge
dwongen, wil men vooral niet „achterblijven", wil men ook het kleine Loenen 
„groot maken", „tot bloei brengen", „saneren", „het opstoten in de vaart der grote 
steden." Aldus de schrijvers. 

„Er wordt echter niet beseft - zo gaan zij voort — welke fatale gevolgen dit 
verkeerd gekozen voorbeeld voor een dorp van dit intieme karakter moet hebben. 
In een korte spanne tijds kunnen de elders efficiënt werkende bulldozers in deze 
beperkte afmetingen onherstelbare schade aanrichten. 

Zo doet men een kostbaar cultureel bezit tot iets karakterloos verworden. Tevens 
slacht men daardoor, toeristisch gezien, de kip met de gouden eieren; want de 
schoonheid en aantrekkingskracht van Loenen ligt in zichzelf besloten, in zijn zeer 
eigen charme en natuurlijke noblesse. 
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