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VAN POLITIETROEPEN, PREDIKANTEN
EN PATENTPLICHTIGEN
Dit jaar wordt herdacht dat 500 jaar geleden de Reformatie
begon. In 1517 spijkerde Martin Luther zijn 95 stellingen
tegen de kerk van Wittenberg. Sander Griffioen wijdt een
prachtig verhaal aan de tijd waarin de Loenense kerk overging van het katholicisme naar het hervormde geloof. Iets dat
niet zonder slag of stoot ging… Duidelijk wordt waarom er
in deze periode een predikant ontbreekt op het predikantenbord dat nu nog steeds bij de ingang van de kerk hangt. Het
bestuurlijke en werkzame leven in Loenen bijna drie eeuwen
later, in de 19de eeuw, wordt mooi beschreven door Wim
van Schaik. Het is een bewerking van zijn deel van de lezing
‘Levend Loenen in de 19de eeuw’, die hij, Bob ten Hoope en
Sander Griffioen in 2015 hielden.
Het verenigingsleven in Loenen speelde zich in de eerste
helft van de 20ste eeuw voor een deel af in gebouw St. Joseph
aan de Rijksstraatweg. Over de geschiedenis en het gebruik
ervan verhaalt Wilma de Kruijter. Ondergetekende schreef
met materiaal van Willem Mooij en Derk Pinkster over het
vervoer van en naar station Vreeland-Loenen. Bij de oudere
Vreelanders klinkt ‘de bus van Blom’ vast nog bekend in
de oren! Het interview deze maand is met de Vreelandse
Rijk Zeldenrijk, vol prachtige verhalen van het Vreelandse
verleden. Wim van Schaik dook in het reilen en zeilen van
het depot politietroepen in de kazerne in Nieuwersluis. Zoals
bij zoveel artikelen in de Vechtkronieken vormde jarenlang
archiefonderzoek van Willem Mooij de basis van dit verhaal.
Tot slot het verdrietige nieuws dat oud-redactielid Jan Boerstra afgelopen januari is overleden. Zijn In memoriam is een
eerbetoon aan hem en het vele onderzoek dat hij mede ten
behoeve van de Vechtkroniek verrichtte.
Namens de redactie, Juliette Jonker-Duynstee
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Gebouw St. Joseph
IN LOENEN
Wilma de Kruijter en Willem Mooij

Veel oudere inwoners van Loenen zullen het zich herinneren, het gebouw St.
Joseph, dat vroeger in de oude dorpskern naast de Smidsgang aan de Rijksstraatweg stond, en begin jaren ’80 van
de vorige eeuw werd afgebroken. Velen
zullen mooie herinneringen bewaren aan
dit gebouw.
In een notariële akte van 1 oktober 1896,
opgemaakt door notaris Evert van Beusekom te Loenen, is de verkoop vastgelegd
van een stuk grond van meestersmid
Franciscus Louisse aan de Rooms-Katholieke Werkliedenvereniging St. Joseph in
Loenen. Deze werkliedenvereniging werd
opgericht in februari 1896; overal elders
in ons land werden in de laatste decennia
van de 19e eeuw zulke werkliedenverenigingen opgericht. Zij hadden tot doel de
maatschappelijke en culturele emancipatie
van het rooms-katholieke volksdeel te bevorderen. In 1893 ontstond de Bond van
rooms-katholieke werkliedenverenigingen
in het aartsbisdom Utrecht, die in 1898 al
63 vakverenigingen telde.
Franciscus Louisse (geboren in Loenen in
1843 en in 1913 vertrokken naar Utrecht)
had, evenals zijn vader, een smederij op
de hoek van de Smidsgang en de Rijksstraatweg, thans nummer 110. Op het
stuk grond dat hij verkocht werd het
verenigingsgebouw St. Joseph gebouwd,
Rijksstraatweg 108, dat in 1981 werd afgebroken. Op de plek ervan staat nu een vrij
nieuw pand, dat een makelaardij huisvest.
In het koopcontract staat vermeld dat de
rooms-katholieke werkliedenvereniging
vertegenwoordigd werd door de ‘president

en de secretaris’ van het bestuur, t.w. ‘Johannes de Koning, metselaar en wonende
op Oud Over (gemeente Loosdrecht) en
Hendrik van den Brink, ploegbaas bij de
Staatsspoorwegen, wonende op de Slootdijk (gemeente Loenersloot)’.
Het stuk grond wordt beschreven als een
‘perceel tuingrond, met de daarop staande
ijzeren hekken en boomen, benevens eene
daarvoor gelegen strook grond in Loenen,
strekkende (…) van de Rijksstraatweg tot
aan de woning van Jacob Ortel, belendend
ten oosten de Smeedsteeg (nu Smidsgang)
en ten westen den eigendom van Jacobus
van Nes’. Het perceel was 4 aren groot en
bracht fl. 1.500,- op. In de akte werd ook
geregeld dat een bestaande schuur door
de verkoper moest worden afgebroken en
verwijderd uiterlijk op 1 december van het
lopende jaar. Tevens dat smid Louisse het
recht behield om op het achterste gedeelte
van de grond een schuur te plaatsen van
5,5 bij 4 meter, waarvoor hij jaarlijks de
som van fl. 1,- moest betalen aan de werkliedenvereniging. De opvolger van Louisse

Het gebouw St. Joseph
in de jaren ‘70 van de
twintigste eeuw.
(Coll. RHC Vecht
en Venen)
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het hoofd van de rooms-katholieke lagere
school aan de Slootdijk, tegen een rente
van 4% per jaar. Deze lening was kennelijk
bestemd voor de bouw van het gebouw St.
Joseph. In een schrijven van B & W van
Loenen aan de rooms-katholieke werkliedenvereniging gedateerd 12 maart 1897,
werd vergunning verleend tot het bouwen
van St. Joseph, waarna het werk spoedig
ter hand werd genomen. De eerste steen
werd gelegd op 22 april van hetzelfde jaar.
De originele bouwtekening hebben we
niet in het archief aangetroffen. Wel zijn er
tekeningen bij de aanvraag tot vergunning
voor een verbouwing, d.d. 28 juni 1943,
waarop de dan bestaande bouw goed
wordt weergegeven.
Tekening van de
voorgevel uit de bouwaanvraag uit 1943.
(Coll. RHC Vecht
en Venen)

in de smederij zou jaarlijks fl. 2,50 moeten
gaan betalen voor de schuur, mocht hij
daarvan gebruik willen maken.
Verder werd in het koopcontract onder
andere het recht op meer uitgangen van
het stuk grond naar de Smeesteeg
vastgelegd.

De bouw
Uit een andere notariële akte weten we
dat de heren De Koning en Van den Brink
een bedrag van fl. 4.000,- leenden van
Gerardus Martinus Johannes Verschure,

Smid
Franciscus
Louisse.

Het verenigingsgebouw werd in de loop
der jaren voor allerlei doeleinden gebruikt
en verhuurd, onder meer: bijeenkomsten
van de werkliedenvereniging zelf, toneelvoorstellingen, filmvertoningen en zanguitvoeringen, verkoping van roerende en
onroerende goederen, bruiloften, partijen
en tentoonstellingen.
Bij genoemde activiteiten in het gebouw
St. Joseph hoefden de bezoekers uiteraard niet op een droogje te zitten. In het
gemeentearchief van Loenen troffen we
een bekendmaking aan van B & W, waarin
Gerardus van Well, fabrieksarbeider en
wonende in de gemeente Loosdrecht,
verlof kreeg tot het aldaar verkopen van
alcoholhoudende dranken ‘anderen dan
sterken drank’.

Oorlogsjaren
In de Tweede Wereldoorlog heeft St.
Joseph ook nog andere bestemmingen
gehad. Het heeft korte tijd dienst gedaan
als kantoor voor de uitreiking van distributiebonnen, zo blijkt uit een brief van 20
januari 1942 van het Utrechtse Diocesane
Werkliedenverbond, waarin het gemeentebestuur van Loenen eraan wordt herinnerd, dat de verschuldigde huur nog niet is
overgemaakt.
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Uit de zomer van 1943 is er correspondentie bewaard gebleven tussen de Industriële
Maatschappij v/h J.W. Bronwasser Czn
te Breukelen en de gemeente Loenen,
waaruit blijkt dat St. Joseph in de oorlogsjaren vermoedelijk ook nog in gebruik is
geweest als kringhuis van de NSB. In verband met de verkoop van het huis ‘Vijverhof ’ te Nieuwersluis, waarin het kringhuis
tot dan toe gevestigd was, werd een aanvraag (d.d. 28 juni 1943) voor verbouwing
van St. Joseph ingediend bij de gemeente.
De gemeenteopzichter liet echter weten,
dat de kosten van de verbouwing, door
de Mij. geraamd op fl. 450, -, zeker boven
de fl. 500,- zouden uitgaan, en dat in dat
geval er eerst toestemming moest worden
aangevraagd bij de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw, dit ingevolge
een door de rijkscommissaris voor het
Nederlandse gebied ingesteld bouwverbod voor uitvoering van werken boven
laatstgenoemd bedrag. Pas daarna zou de
burgemeester de gevraagde bouwvergunning kunnen verlenen. Daarop liet de Mij.
Bronwasser weten een aanvraag tot restauratie van St. Joseph te willen indienen.
Hiermee kon de aanvraag bij de rijksoverheid worden omzeild. Het restauratieplan
omvatte o.a.: herstel van de vloer en het
toneel, het maken van een koffieschenkerij
in de bestaande uitbouw, en het opknappen van het privaat. De gemeenteopzichter adviseerde op 7 september 1943 aan
de burgemeester om deze vergunning te
verlenen. In de oorlogsjaren is St. Joseph
ook nog in gebruik geweest bij de Duitse
bezetter.

Na de oorlog
Van de jaren na de oorlog hebben we
in het archief diverse correspondentie
aangetroffen van de plaatselijke Oranjevereniging over activiteiten waarvoor zij
het gebouw St. Joseph wilde gebruiken.
Zo is er bijvoorbeeld een brief aan de
gemeente uit april 1957 met betrekking
tot het Koninginnedagprogramma in dat
jaar, waarbij één van de onderdelen een
filmvoorstelling was voor de leerlingen
van de diverse scholen. Het jaar erop was
er sprake van een poppenkastvoorstelling
in St. Joseph.
Begin jaren ’60 is het gebouw ca. 2 jaar
verhuurd geweest aan de rooms-katholieke parochie O.L. Vrouw van den Berg
Carmel Loenersloot. De parochie zocht
een tijdelijk onderkomen tot aan de ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw
aan de Prinses Margrietlaan in Loenen.
De huur bedroeg fl. 40,- per week voor
diensten op zaterdag en zondag. Diensten
op feestdagen en bij huwelijken werden
apart in rekening gebracht. In de gemaakte
afspraken tussen het kerkbestuur en de
rooms-katholieke Arbeidersbeweging (de
opvolger van de werkliedenvereniging)
stond onder andere dat de kerkelijke attributen moeten worden opgeborgen onder
het toneel. Daartoe moest in die ruimte
een betonnen vloer worden aangebracht,
voor gezamenlijk gedeelde kosten.

Jeugdhonk
De waarde van het gebouw St. Joseph
werd in 1964 door taxateur R. Plomp uit
Oud-Zuilen getaxeerd op fl. 25.000,-. In
1965 werd het pand door de gemeente
Loenen aangekocht voor ruim fl. 32.500,-.
Notaris H.J.M. van der Wedden kreeg de
opdracht een en ander notarieel te regelen.
Het was toen de bedoeling om het pand te
slopen en een pleintje te creëren volgens
het toenmalige Komplan. Er werd in de
gemeenteraad over gebakkeleid, maar dit
plan kwam uiteindelijk niet van de grond.
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De eerste steen vermeldt dat deze op 22
april 1897 gelegd werd
door adviseur van de
Werkliedenvereniging,
L. Stockmann.
(Coll. W. Mooij, foto:
Maarten Bootsma)
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De voorgevel van
St. Joseph in de jaren
’70 van de twintigste
eeuw. De deplorabele staat waarin het
gebouw zich bevond is
hier goed te zien. (Coll.
RHC Vecht en Venen)

In de beginjaren ’70 stond het gebouw nog
overeind en werd besloten het beschikbaar
te stellen voor de jeugd van Loenen. Een
werkcommissie (later beheerscommissie)
werd in het leven geroepen. De activiteiten
omvatten in de begintijd: kinder(mid)
dagen, muziekavonden, discussieavonden,
Derde Wereldwinkel en soos.

Op de plek waar
vroeger het gebouw
St. Joseph stond is
nu makelaardij De
Compagnie gevestigd.

Er kwamen bij de gemeente klachten van
omwonenden bij de gemeente over geluidsoverlast door de jeugdactiviteiten; een
onderzoek werd ingesteld door de politie
en dit resulteerde in nieuwe afspraken: één
ervan was dat er geen alcoholhoudende
dranken geschonken zouden worden. In
december 1974 werden de gebruiksregels
door B & W nog maar eens onder de aandacht van de beheerscommissie gebracht:
het gebouw diende om 24.00 uur gesloten
te worden; er mocht niet geslapen worden;
er mocht geen ernstige overlast worden
veroorzaakt voor de buurtbewoners. Met
deze regels werd kennelijk nogal eens de
hand gelicht, want in een gesprek van B &
W met enkele leden van de beheerscommissie op 26 februari 1975, werd wederom
gewezen op deze afspraken.

Sloop
De sloopplannen werden begin jaren ’80
concreet; op 27 april 1981 spraken B & W

over de aanstaande sloop. Korte tijd later
werd het gebouw St. Joseph gesloopt door
de firma Jan Dolman (zand- en grindhandel). Het terrein werd verkocht aan
de ernaast gevestigde firma Booij, die het
huidige pand liet bouwen als showroom
voor caravans. Enige jaren later werd er
een bloemenzaak in gevestigd (Bloementil
Irene). In 1995 verkocht Booij het gebouw
aan makelaardij De Compagnie, die er
sindsdien is gevestigd.

BRONNEN:
- RHC Vecht en Venen, notarieel archief Loenen, notaris Evert
van Beusekom, 1896-1898, inventarisnummer 105.
- RHC Vecht en Venen, gemeentearchief Loenen, bouwvergunningen 1903-1943, inventarisnummers 550-582, nr. 402.
- RHC Vecht en Venen, gemeentearchief Loenen, 1964-1988,
inventarisnummer 197.
- Vechtkroniek nr. 30, april 2009, p. 32 over Franciscus Louisse.
- Met dank aan Hanno Booij, die enkele gegevens verschafte
over het nieuwe pand op de plek van St. Joseph.
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INTERVIEW MET

Rijk Zeldenrijk
Piet Bakker, Arie de Reuver en Adriaan Schmitz

Op 6 februari 2006 interviewden Piet
Bakker, Arie de Reuver en Adriaan
Schmitz van de interviewwerkgroep de
geboren en getogen Vreelander Rijk Zeldenrijk. Zijn ouders waren Nicolaas Anthonie Zeldenrijk, geboren 21-11-1884 te
Loosdrecht, en Gerritje Cornelia Kooij,
geboren 20-6-1902 te Vreeland. Het gezin
Zeldenrijk woonde aan de Vechtdijk 74
te Vreeland (thans Nigtevechtseweg),
alwaar de ouders een traditioneel boerenbedrijf (boerderij Breeëvecht) dreven
met circa 22 ha. land. Het echtpaar Zeldenrijk kreeg tien kinderen. Rijk was het
zevende kind als helft van een tweeling
met als geboortedatum 12 maart 1939.
Zijn tweelingzusje (Gerritje Cornelia) is
helaas al op 19 maart 1941 overleden.

School en beroepsopleiding
In het oorlogsjaar 1945 ging Rijk naar de
Christelijke Lagere School, aan de Ruiterstraat in Vreeland. Het was de periode dat
overgestapt werd op de ‘moderne’ spelling. Bij aanvang van de school kregen de
kinderen een stukje rubber met wat inkt;
daarmee mochten ze in het lesmateriaal de
daarvoor in aanmerking komende woorden die eerder met “sch” en “oo” werden
geschreven gaan corrigeren (wegstempe-

len). Zo leerden de kinderen spelenderwijs
spellen.
Door problemen met de gezondheid
werd de lagere school geen succes. Na de
vierde klas ging Rijk al naar het vervolgonderwijs. Het was in die tijd gewoon om
als kind mee te werken op de boerderij.
Vanaf de leeftijd van zes jaar moest Rijk
meehelpen met melken, waaraan hij een
onvoorstelbare hekel had. Omdat vader
Zeldenrijk wel inzag dat Rijk geen boer
zou worden heeft hij hem als leerling
opgegeven aan de ambachtsschool. Dat
kon niet in Hilversum, want met vier jaar
lagere school was het toelatingsexamen
een struikelblok. Het werd de ambachtsschool in Bussum: hier kende men geen
toelatingsexamen. Hier volgde Rijk de
tweejarige cursus metaalbewerking en het
behaalde het diploma. Van de kinderen
Zeldenrijk was hij de enige van de zes
jongens die de ambachtschool bezocht; de
anderen volgden allen een landbouwopleiding.
Na de ambachtsschool ging Rijk aan de
slag in de smederij van Aart Lokhorst, aan
de Molendijk in Loenen; hij heeft daar
2,5 jaar gewerkt. Lokhorst was bevoegd

De tweeling Rijk
(rechts) en Gerritje
Zeldenrijk.
Bij de feestelijke
opening van de Van
Leer brug in Vreeland
in 1949, de vervanger
van de in de Tweede
Wereldoorlog opgeblazen oude brug.
De spreker is burgemeester Sprenger. Op
de voorste rij, vijfde
van links, staat Nic.A.
Zelderijk, de vader van
Rijk, destijds lid van
de gemeenteraad van
Vreeland.
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Al op jonge leeftijd
was Rijk gek op
(motor)techniek.

instructeur hoefsmeden en electrisch- en
autogeen lassen. Rijk heeft diverse cursussen in Utrecht gevolgd en werd rijksgediplomeerd hoefsmid.

Militaire dienst en latere loopbaan
In 1957 ging Rijk in militaire dienst, bij de
technische troepen. Na 14 maanden werd
hij afgekeurd.
Na dienst heeft hij een jaartje gewerkt bij
de landbouwsmederij van Frits Prins, bij
de Stokkelaarsbrug in Abcoude. Het waren
lange dagen, van ‘s morgens 7.00 uur tot ‘s
avonds 6.00 uur. Dat ging niet meer toen
hij in Utrecht een cursus smeden/patroon
(meestersmid) ging volgen, waarvoor
hij om zeven uur ter plaatse moest zijn.

Rijk aan het werk
in de smederij,
eind jaren ‘50.

Hij is toen gaan werken bij Technisch
Handelsbureau J.W. van der Horst, in de
Dorpsstraat te Loenen (t/o de voormalige Middenstandsbank). Dit bedrijf was
gespecialiseerd in elektrotechniek. Hoewel
hij eerder enkele pogingen heeft ondernomen om een smederij over te nemen en
daarmee zelfstandig verder te gaan, heeft
hij uiteindelijk de smederij als vakgebied
verlaten, en zich gespecialiseerd in de elektrotechniek. Dit had naar zijn gevoel meer
toekomst. Hij is met succes een vierjarige
opleiding elektrotechniek aan de HTS
gaan volgen in de avonduren, vier avonden per week, naast zijn normale werk.
Van der Horst overleed in 1968. Het
handelsbureau werd nog ongeveer een
jaar voortgezet, maar moest toen toch
sluiten. Zeldenrijk is daarna in dienst
getreden van GTI te Amsterdam, maar dat
beviel hem niet goed. Vervolgens trad hij
in dienst van Braat te Delft, waar hij in de
verkoop te werk werd gesteld. Inmiddels
was Rijk op 23 september 1964 te Breukelen in het huwelijk getreden met Marina
Johanna Korver (geboren 20-1-1940 te
Ruwiel). Het echtpaar kreeg drie kinderen:
Gerarda Cornelia (25-11-1965), Tijmen
Cornelis (4-4-1968) en Nicolaas Anthonie
(6-1-1973).

Koninginnedag en bevrijdingsfeest
Zeldenrijk is altijd in Vreeland blijven wonen. Omdat hij in verband met zijn werk
veel onderweg was heeft hij tijdens zijn
werkzame leven, naar zijn gevoel, weinig
van de dagelijkse gang van zaken in het
dorp Vreeland meegemaakt. De sfeer in
de dorpsgemeenschap is volgens hem wel
veranderd sinds de groei van het dorp en
de daarmee gepaard gaande toename van
het aantal inwoners van buiten het dorp.
Overigens wonen deze mensen net zo
prettig in ons mooie dorp als de geboren
Vreelanders.
Koninginnedag, vertelt Zeldenrijk, is in
Vreeland een jaarlijks hoogtepunt. Alle
Vreelanders maken er met elkaar een
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echt dorpsfeest van. Op die dag komen
nog steeds veel oude Vreelanders, die nu
elders wonen, terug naar het dorp om
elkaar weer te ontmoeten en iets op te
snuiven van de dorpssfeer van weleer. Op
dat punt ziet hij een groot verschil met het
dorp Loenen; daar leeft die binding veel
minder.
Op Koninginnedag en Bevrijdingsdag
vonden de festiviteiten vroeger plaats op
en rond de plek waar nu de muziektent
in Vreeland staat (hoek Lindengracht/
Breedstraat/Raadhuislaan). Die muziektent stond vroeger aan de andere kant van
de Vecht, naast De Nederlanden. Voor
de jongens uit Vreeland was het ook de
gelegenheid om geintjes uit te halen. Hij
herinnert zich dat de fiets van politieagent
Tomberg tijdens de festiviteiten in een
grote eikenboom is gehangen. Tomberg
heeft dagenlang naar zijn fiets lopen
zoeken, terwijl heel Vreeland wist dat die
in de boom hing. Bij de vorige dorpsagent
Splunder haalde men dergelijke dingen
niet uit; die had wat meer gezag.

Gemeentelijke herindeling
De gemeentelijk herindeling van Vreeland
met Loenen, in 1964, werd in Vreeland
niet goed geaccepteerd. Volgens Rijk hadden ze de nieuwe gemeente in plaats van
‘Loenen’ beter een geheel nieuwe naam
kunnen geven. Wat hem betreft had het
de naam ‘Dorssen’ kunnen worden. Voor
het ontstaan van het dorp Vreeland is hier
een nederzetting geweest met de naam
Dorssen, die is verdwenen bij de bouw van
het kasteel te Vreeland. De naam Dorssen is bewaard gebleven in de naam van
de polders Dorssewaard en Dorsseveen:
het gebied tegenover het Sluisje en de
Wijde Blik. Waar de nederzetting Dorssen
precies heeft gelegen is helaas niet bekend.
Rijk herinnert zich dat na oprichting van
de Historische Kring in één van de eerste
lezingen door een deskundige uit Utrecht
is verteld over de ontstaansgeschiedenis

van dit gebied (Vreeland e.o.). Die vertelde
ook dat Dorssen min of meer een witte
vlek in die geschiedenis is. Dat er iets
geweest is staat wel vast, want anders komt
die naam niet terug in de benaming van
twee omliggende polders.
Zeldenrijk vertelt dat de huidige plas de
Wijde Blik vroeger behoorde tot Dorsseveen, en een welvarende polder was met
daarin wel 26 boerderijen. Alleen al op en
rond het Sluisje stonden 3 á 4 boerderijen,
o.a. op de plek van het Sluishuis en ook
op de plek waar hij zelf woont. Weliswaar
geen grote bedrijven, maar relatief kleine
veehouderijen waarbij de mensen ook nog
andere werkzaamheden verrichtten om
rond te komen. Door de turfwinning is de
polder grotendeels veranderd in water.
Terug naar de gemeentelijke herindeling
van 1964. Gevraagd wordt hoe Zeldenrijk dit heeft ervaren. Hij vertelt over zijn
eerste aanvaring met die nieuwe gemeente.
In verband met zijn op handen zijnde
huwelijk had hij woonruimte nodig.
Huizen waren destijds niet of nauwelijks
te krijgen. Er liep een aanvraag voor een
bouwvergunning voor een zogenaamde
Boogaerswoning1 op een perceel aan de
Nigtevechtseweg. De behandeling hiervan
duurde ontzettend lang. Hij heeft toen een
‘zolderschuit’ in de Vecht afgemeerd en
daarop een noodwoning geplaatst. Op zijn
trouwdag is de Gemeente Loenen uitgerukt en heeft de noodwoning gesloopt.
Rijk was destijds in bezit van een luchtbuks. Zijn jongste broer bleek dat geweer
verstopt te hebben. Dat was maar goed
ook, want anders had Rijk zeker een gemeentelijke sloper van het dak af geschoten. Hij kon het geweer echter niet vinden.
Zijn broer heeft nooit verteld waar hij het
heeft verstopt.
Na deze eerste aanvaring met de Gemeente Loenen zijn er nog vele gevolgd. De gemeente heeft hem bijvoorbeeld nog jaren
daarna achtervolgd met een rekening voor
de sloopkosten van de noodwoning.
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Verdwenen bedrijvigheid
In Vreeland zijn, net als in alle andere
dorpen in ons land, in en na de Tweede
Wereldoorlog tot op de dag van vandaag
heel veel bedrijven verdwenen. Rijk heeft
de gegevens van verdwenen bedrijven
(boerderijen, en ook wasserijen) opgeschreven. (deze lijst is later gebruikt in het
Vreelandboek dat in 2015 is verschenen,
red.). Nederhorst den Berg heeft weliswaar de naam als vestigingsplaats van
wasserijen, maar ook in Vreeland waren
vroeger wel zeven wasserijen gevestigd.
In het Hoekerland stonden er al drie, van
Dubelaar, de Drijver en Schoordijk nabij
de molen.
Aan de huidige Boterweg stonden vroeger
ook nog drie boerenbedrijfjes, op de
smalle strook tussen de weg en de rivier de
Vecht. Er was vroeger veel bedrijvigheid
in Vreeland, met o.a. de vatenfabriek van
‘Van Leer’, de VIV aan de Nigtevechtseweg (Verwerkings Industrie Vreeland), de
vestiging van Blankevoort verderop aan
de Nigtevechtseweg (bij De Nes), Ballast
Nedam aan de andere kant, en Fouragebedrijf Schuurman in molen De Ruiter.
Op de plaats welke nu nog bekend is
als de ‘Pannenkeet’, voorbij de molen,
stond vroeger een dakpannenfabriek. Als
grondstof had men de beschikking over de
klei-afzetting van de Vecht. Veel van die
kleiafzetting werd in het verleden voor de
pannen- en steenindustrie afgegraven.
Onder de kleiafzetting zit een zandlaag,
die hier en daar vrij dicht onder de oppervlakte ligt (o.a. onder sportpark De Heul).
Zeldenrijk herinnert zich nog dat er in de
jaren ‘50 van de vorige eeuw een zandzuiger lag in het land van de boerderij ‘Noord
Amerika’ aan de Slootdijk te Loenen. Het
gewonnen zand werd per as afgevoerd. De
zandwinning aldaar werd stopgezet toen
er tussen Piet Kroon (van Noord Amerika) en zijn buurman Kruiswijk een geschil
ontstond omdat er zand van onder diens
land werd weggezogen. In het land is nog
steeds een kuil zichtbaar waar de zand-

zuiger heeft gelegen. Grote gevolgen voor
Vreeland had de aanleg van de Provinciale
weg S201, traject Hilversum – Haarlem.
Deze begon in 1934. Op 28 maart 1938
werd de Hoge Brug over het AmsterdamRijn Kanaal geopend. De provinciale brug
over de Vecht in Vreeland kwam in 1940
gereed. Vanaf toen was het dorp veel beter
ontsloten. Tot die tijd liep de doorgaande
verbinding via de Kleizuwe, door het dorp
Vreeland, en verder over de Spoorlaan
richting Loenersloot.

De ijsclub
Uit het vroegere verenigingsleven in
Vreeland, kan Rijk zich nog herinneren
dat er specifieke jongens- en meisjesverenigingen bestonden, voor 13-14 jarigen,
uitgaande van zowel de Hervormde als
van de Gereformeerde kerk. Ieder apart
dus. Naast zangvereniging ‘Sursum Corda’
bestond voorheen in Vreeland nog een
tweede zangvereniging, ‘Zang en Vriendschap’, die al langere tijd niet meer bestaat.
De IJsclub Vreeland is heel bekend, en
heeft een heel goede naam. Rijk kwam
midden jaren zeventig in het bestuur. De
ijsclub is op meerdere locaties in Vreeland
actief geweest. Men heeft ijsbanen gehad
o.a. op het “gat van Driessen” (Kleizuwe),
op de dode Vechtarm (bij het Moorse
Huis) en op het oeverlandje t/o Stam aan
de Vreelandseweg 27.
Begin jaren ‘70 werd een landijsbaan
aangelegd aan de Bergseweg, voorbij de
fabriek van Van Leer. Voor de aanlegkosten verleende de gemeente Loenen een
subsidie van f. 40.000,- (€ 18.150) en een
renteloze lening van f. 10.000,- (ruim
€. 4.500). Het geld van de lening bleek
men niet nodig te hebben en werd door de
club op rente weggezet. Al het eerste jaar
van opening van de ijsbaan was het een
groot succes. Het land waarop de ijsbaan
lag bleek eigendom te zijn van de Stichting
Martens van Sevenhoven. Jan Driessen
was pachter. Laatstgenoemde had de

Vechtkroniek mei 2017

ijsclub toestemming gegeven voor aanleg
van de baan en ontving hiervoor van de
ijsclub een huursom.
Zo rond het 100-jarig bestaan van de ijsclub kwam het land te koop. Hieromheen
ontstond veel beroering. Jan Driessen
werd uiteindelijk in 1996 koper. Tijdens
een roerige jaarvergadering van de ijsclub
werd door Driessen geëist dat het zittende
bestuur (Nico de Jong, Kees Brinkman
en Rijk Zeldenrijk) van de club moest
vertrekken, op straffe van sluiting van de
ijsbaan op zijn land. Aldus geschiedde ….
nood breekt wet. Dit alles om reden van
de commotie tussen hem en de ijsclub
rond de grondaankoop. Rijk Zeldenrijk
was op dat moment twintig jaar penningmeester van de ijsclub geweest en moest
dus ook vertrekken; hij liet de club financieel gezond achter. Reeds in de volgende
jaarvergadering werd het oude bestuur
weer gerehabiliteerd.
De ijsclubs in Kortenhoef, Loosdrecht en
Ankeveen organiseerden al jaren, als de
gelegenheid zich voordeed, een toertocht
in hun gebied. Begin jaren ‘80 vond de
ijsclub Vreeland dat er vanuit Vreeland
ook een toertocht moest komen. Anita
Schot-Dolman, destijds werkzaam bij
gemeentewerken Loenen, kopieerde
voor de club een aantal luchtfoto’s van
het gebied. Aan de hand hiervan kon een
tocht worden uitgestippeld. De eerste
toertocht, begin jaren ‘80, werd verreden
in de Dorssewaard. Later werd de tocht
verreden op Loenderveen en een stukje
Wijde Blick. De toertocht was een groot
succes. Er waren twee opstapplaatsen, één
aan de Bloklaan in Loenen, en één vanaf
het land bij Soede, aan de Boslaan te Vreeland. Parkeren met auto’s op het land gaf
daar geen enkel probleem. Een aantal van
10.000 deelnemers op een dag was geen
uitzondering. Het startpunt aan de Bloklaan is later vervallen omdat een dubbele
bezetting met mensen problemen gaf.
Nico de Jong, Joop van Dijk en Gerrit
Meijer waren hiervan de belangrijkste
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‘trekkers’ binnen de ijsclub. Het succes van
de toertochten heeft voor een belangrijk
deel bijgedragen aan de goede financiele positie van de ijsclub. Er is ook een
route voor een langlauftocht uitgezet (op
sportpark De Heul), maar de tocht is tot
op heden nooit gehouden.

Tractorfestival
In de jaren ‘80 ging Zeldenrijk regelmatig naar Noord-Limburg. Doel was
een festival waarop men oude tractoren,
landbouwwerktuigen, e.a. showde, o.a. in
De Rips, Sevenum en Wanroij.
In 1984 ging hij samen met zijn broer.
Op de terugweg kwamen ze tot de conclusie dat, als zij thuis het oude motortje
vanonder de werkbank vandaan haalden, zij zó aan een dergelijke historische
dag konden meedoen! In 1986 vond de
bijeenkomst in Wanroij weer plaats. Zij
zijn toen in contact gekomen met het
bestuur aldaar, en kregen de uitnodiging
om in 1987 met spullen te komen en mee
te doen. Met een paar stationaire motoren,
een motortje van een oude melkmachine,
en nog wat spullen, togen zij twee dagen
naar de happening in Noord-Limburg. De
broers Zeldenrijk kwamen daar o.a. Arie
Degenkamp tegen, eveneens afkomstig uit

Tijdens het Historisch
Festival 2003 op het
land van Beukeboom,
Kleizuwe. V.l.n.r:
rie Degenkamp,
Rijk Zeldenrijk en
dhr. R. Robbertsen
toen nog Loco-, later
Commissaris der Koningin van de provincie
Utrecht.
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Rijk Zeldenrijk op
de door hemzelf
gerestaureerde
tractor in 2003.

Overzichtsfoto van
het tractorenfestival
2003 op het land van
de boerderij van Johan
Beukeboom, aan de
Kleizuwe te Vreeland.

de Vechtstreek. In 1990 zijn zij voor het
eerst naar Wanroij gereden met een oude
tractor. Slapen deden zij aldaar in een
container. Ook de gebroeders De Bruin
uit de Waver waren daar altijd aanwezig.
Toen is het gezamenlijke plan ontstaan om
een dergelijk festival met oude landbouwwerktuigen en -machines voortaan ook in
Vreeland te organiseren. In 1994 werd het
voor de eerste keer in Vreeland gehouden,
op het voormalige Sperwerterrein. Hierna
is het om de twee jaar georganiseerd.
De locatie is later verplaatst naar een terrein op de boerderij van Beukeboom, aan
de Kleizuwe. De organisatie is ondergebracht in de Stichting ‘Historie herleeft
in de Vechtstreek’. Zeldenrijk is hiervan
elf jaar voorzitter geweest; Hij heeft toen
bedankt met het motief dat jongeren het
roer moesten overnemen.

Persoonlijk beschikt hij, naast een antieke
tractor, nog over een verzameling van
historische landbouwgereedschappen. Er
bestaat een grote belangstelling voor het
festival in Vreeland. In 2003 trok het een
totaal van 20.000 betalende bezoekers!
In augustus 2005 dreigde de boel letterlijk
en figuurlijk in het water te vallen.
Van donderdag op vrijdag had het al 16
mm. geregend; het terrein was erg nat en
glibberig. De organisatie was toen al drie
dagen bezig om het terrein in te richten.
Er moest bijvoorbeeld voor 160 eenheden slaapgelegenheid worden gemaakt.
Die moesten water, licht, toiletten en
douches hebben. Een enorme klus als
voorbereiding! Het historisch festival trok
deelnemers uit het hele land, maar ook uit
Duitsland, België en Frankrijk. Op vrijdagochtend arriveerden de eerste deelnemers
en leken de weersomstandigheden wat op
te knappen. Maar ‘s middags viel er toch
weer 50 mm. regen en was het terrein
onbegaanbaar… Zeldenrijk heeft toen
contact opgenomen met de bedrijfsleider
van het polocentrum op Groot Kantwijk
van Van Zadelhoff, aan de Bergseweg, met
de vraag of het festival naar die locatie
verplaatst kon worden. Van Zadelhoff
belde zélf terug en hoorde de problemen
aan. Hij gaf zijn toestemming, met enkele
voorwaarden. Die waren nodig om zijn
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terreinen in goede conditie te houden
omdat kort daarop, na het historisch
festival, het Europees Polokampioenschap
gehouden zou worden. Een evenement
dat door de wereldtop op dat gebied zou
worden bezocht. Alles is goed gegaan. Dit
gebaar van Van Zadelhoff is bijzonder
op prijs gesteld. Het blijft echter wel de
bedoeling, aldus Zeldenrijk ten tijde van
het interview, om het historisch festival,
bij normale omstandigheden, de volgende
keer weer op het land bij Beukeboom te
houden. De deelnemers en belangstellenden zijn georganiseerd in twee clubs.
In het zuiden van het land is dat H.M.T.
met circa 5000 leden; in het noordelijk
deel is dat O.T.M.V. met circa 6000 leden.
Hiervan is Zeldenrijk voorzitter geworden
nadat hij uit het bestuur van de plaatselijke
stichting was getreden.

Het Sperwerterrein
Het voormalige voetbalveld van VV
Sperwer (dat tegenwoordig nog steeds het
Sperwerterrein wordt genoemd) komt ter
sprake. Het is de locatie van het oude kasteel Vreeland. De laatste restanten van het
gebouwtje dat in de 17de eeuw op de fundamenten van het kasteel was gebouwd
zijn eind jaren ‘40 verdwenen. Hebben de
Vreelanders zich toen niet ingezet om die
te bewaren? Zijns inziens was dat niet het
geval; Het behouden hiervan leefde in die
tijd gewoon niet.
Er wordt nog een parallel getrokken met
de situatie rond het land van Kronenburg
in Loenen, gelegen tussen de Vecht en de
Rijksstraatweg. Daarmee mag nu niets
meer gebeuren omdat de fundamenten
van het kasteel Kronenburg daar nog,
onder de grond, aanwezig zijn. Hoe zit dat
in Vreeland? Er zijn in het verleden wel
geluiden gehoord om de fundamenten in
Vreeland bloot te leggen. Dat klopt, aldus
Zeldenrijk, want hij is daar zelf mee bezig
geweest. In Egmond-Binnen (Noord-Holland) is een ruïne van een kasteel; daarvan
zijn de fundamenten blootgelegd en de

grachten zijn opgegraven. Dat was een
voorbeeld om in Vreeland na te volgen.
Er zou dan op de oude fundering een
wandelgebied gemaakt worden, terwijl de
op te graven oude gracht rond het kasteel
als ijsbaan dienst kon doen. Op de oude
fundering zou een aangepast historisch
gebouwtje neergezet worden waarvan
de Duivenclub ‘s zomers, en de IJsclub ‘s
winters gebruik kan maken. Op de zolder
zouden archeologische vondsten bewaard
en getoond kunnen worden.
Zeldenrijk is met Gijsbert Stapper naar
Egmond-Binnen geweest om de situatie
daar te bekijken. Men is daar ontvangen
door de burgemeester. Zeldenrijk heeft
over het plan een boekwerkje geschreven.
Burgemeester Boevée en gemeentesecretaris Leunenberg waren voorstander van de
plannen. De uitvoering zou georganiseerd
kunnen worden als werkervaringsproject
voor lieden die moeilijk werk konden
vinden. Na een bezoek van de provinciale
dienst voor oudheidkundig bodemonderzoek viel dit plan in duigen. De fundamenten moesten bedekt en geconserveerd
blijven en er werd geen toestemming voor
verdere ontwikkelingen gegeven.
Mocht het plan ooit weer actueel worden:
Zeldenrijk heeft het plan uiteraard zelf
nog in bezit. Hierna werd het interview
afgesloten, met veel dank aan Rijk Zeldenrijk voor zijn informatie.
NOTEN:
1 Boogaers was in die tijd minister van Volkshuisvesting. Hij bracht
de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening uit, waarin het beleid van
gebundelde concentratie (groeikernen) centraal stond. Bogaers
voerde de woningproductie op tot 100.000 per jaar.
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Tijdens het tractorfestival 2003; belangstelling voor een oude
maar in prima staat
verkerende motor van
het merk Lister (jaar
1932), nieuw gekocht
in Vreeland. De motor
heeft altijd gedraaid
op de kwekerij van
de Cleyn Brem aan de
Raadhuislaan (links:
Rijk Zeldenrijk).
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Werk en inkomen
IN 19DE EEUWS LOENEN
Wim van Schaik

Dit artikel gaat, samen met een artikel
van Sander Griffioen dat in de vorige
Vechtkroniek verscheen, terug op lezingen over ‘Levend Loenen in de 19de eeuw’,
die op 26 november 2015 voor de Historische Kring Loenen werden gehouden.
Sander beschreef in algemene trekken
wat de invloed was van de negentiende
eeuw op het leven in Loenen. In dit
artikel wordt ingegaan op de bestuurlijke
en zakelijke werkzaamheden waarmee
de inwoners van het dorp toen in hun
onderhoud voorzagen. Deze beperking
houdt in dat delen van de toenmalige bevolking niet aan de orde komen: zowel de
buitenplaatsen als de boerderijen lagen
bijna alle buiten het dorp.

Het Doktershofje aan
de Rijksstraatweg,
ongeveer de plek swaar
nu de Jumbo staat.
In dergelijke kleine
woninkjes woonde
‘arm’ Loenen.

Het dorp Loenen in 1840
De dorpssfeer omstreeks 1900 werd in
een eerdere aflevering van dit blad door
Stanny Verster beschreven.1 De aanblik
die Loenen toen bood verschilde weinig
van die omstreeks 1840, de tijd waar dit
artikel over gaat. De grens van het dorp
werd toen gevormd door de Straatweg tot

die, bij het ‘Plein’, linksaf boog en vandaar
onder de naam Slootdijk richting Loenersloot ging. Het Plein was de naam voor
de haakse bocht in de straatweg bij de
Spinnerie. Vanaf het Plein liep de dorpsgrens naar het noorden, langs de Molendijk, die toen de Weg naar Vreeland werd
genoemd, tot aan de molen. De reiziger,
die vanuit de richting Nieuwersluis, over
de straatweg het dorp bereikte, zag de
bebouwing van het dorp bijna helemaal
aan de rechterkant van de weg liggen. Dus
tussen de Straatweg en de Molendijk aan
de ene kant en de Vecht aan de andere
kant. Buiten deze begrenzing lagen aan de
overkant van de Straatweg een boerderij,
tegenwoordig Rijksstraatweg 105, het
Raadhuis van Kronenburg en het zogeheten Doktershofje, een rijtje van zes arbeiderswoningen iets ten oosten van de plaats
waar nu de Vecht en Angstel Kerk staat.
Tegenover dat hofje stond aan de rechterkant van de weg de buitenplaats Rijzicht
en tenslotte, tegenover het Raadhuis van
Kronenburg, een stal en de Spinnerie. In
de Spinnerie waren onder andere de waag,
de gevangenis en de stortplaats voor as
en vuilnis te vinden.2 Ook Nieuwersluis
hoorde bij Loenen; Oud Over en Mijnden
niet: zij vielen tot 1952 onder Loosdrecht.

De ambtelijke sector
Hoewel het takenpakket van de gemeente
toen minder omvangrijk was dan tegenwoordig, waren er toch vrij veel mensen
bij betrokken. Over het jaar 1840 werden
door de volgende salarissen betaald:3 (zie
overzicht pagina 15).
Dat lijkt een grote organisatie, maar het
ging niet om volledige banen. Voor de
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Burgemeester
Assessor (2x)
Raadslid (4x)
Secretaris
Ontvanger
Bode
Vroedvrouw
Schoolonderwijzer
Brandspuitlieden
Veldwachter
Cipier
Nachtwacht

225 gulden
20
,,
10
,,
180
,,
100
,,
75
,,
150
,,
150
,,
40
,,
175
,,
31
,,
62
,,

raadsleden, assessoren (wethouders) en
brandspuitlieden lag dat voor de hand,
maar het gold ook voor de anderen. Een
paar voorbeelden: de schoolonderwijzer
was tegelijkertijd koster en doodgraver en
de cipier had alleen werk als er iemand in
de gevangenis was opgesloten4. Secretaris
Jan van Veeren was tevens Ontvanger,
daarnaast was hij Vrederechter, oprichter
en directeur van de Brandwaarborgmaatschappij Loenen aan de Vecht van 1813
(een voorloper van de Klaverblad Verzekeringen) en zat hij in het polderbestuur van
de Hondertsche Polder.5 Burgemeester Johannes Sanderson was ook notaris in Loenen, daarnaast was hij zowel burgemeester
als secretaris van Kortenhoef, Loenersloot,
Nederhorst den Berg en Nigtevecht en

was hij lid van een aantal polderbesturen,
waaronder die van de Stichtse Polder en
van de Hollandse Polder.6
Om de ‘ambtelijke top’ compleet te maken:
gemeentebode Hendrik Goudt was ook
kleermaker, winkelier, aanplakker en
aanspreker.7 Op het eerste gezicht lijken
de inkomens van de burgemeester en de
secretaris niet zoveel hoger te zijn dan die
van de vroedvrouw en de schoolmeester,
maar door de genoemde combinaties van
diverse inkomstenbronnen konden zeer
behoorlijke inkomens verworven worden.
Natuurlijk moest er door het gemeentebestuur ook vergaderd worden, maar een gemeentehuis was er, gedurende het grootste
deel van de 19de eeuw, niet. Het opschrift
van het pand Rijksstraatweg 113/115:
‘Raadhuis van Kronenburg, Loenen en
Nieuwersluis’, ziet er indrukwekkend uit,
maar het was geen gemeentehuis. Het was
het logement van de weduwe van Evert
van Beusekom, waar het gemeentebestuur
zijn vergaderingen hield. Tenminste: als
er niet teveel gasten waren. Als dat wel het
geval was dan moest de vergadering verdaagd worden of moest naar een andere
plek worden uitgeweken. Ook het bewaren
van de gemeentelijke administratie was
een probleem. Een deel ervan lag in een
kast op de zolder van het logement en de
rest in het koor van de Hervormde Kerk.
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Kadastrale kaart van
Loenen in 1832. De
geringe omvang van
het dorp is hier goed
zichtbaar.
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Op deze luchtfoto uit
de jaren ‘’40 van de
twintisgste eeuw, dus
ruim voor de tijd van
de uitbreidingen van
Loenen, is ook te zien
hoe klein het dorp
toen nog was.

Al met al geen ideale situatie. Gedurende
een paar jaar werd de koepel van het
Raadhuis van Kronenburg van de Heer
van Loenen had gehuurd om daar ‘raadhuis te houden’. Daarna werd vanaf 1829
in het huis van gemeentebode Hendrik
Goudt (nu Dorpsstraat 92) een kamer
gehuurd. Daar kon in ieder geval rustig
vergaderd worden. In 1857 werd (het
huidige) pand Rijksstraatweg 104 gekocht
en dat zou tot 1995 gemeentehuis blijven.
Ook daar was overigens vroeger een logement gevestigd; tot 1811 had het bestuur
van het gerecht Loenen-Nieuwersluis daar
vergaderd.8

Patentplichtigen Loenen 1852/1853
Kroeghouder
8
Waagmeester
1
Eigenaar vechtschuit
2
Tuinman
1
Kleermaker
9
Huiswerkrepareerder
1
Timmerman
6
Korenmolenaar
1
Winkelier
21
Aanspreker
1
Stalhouder
2
Meelverkoper
1
Tekenmeester
1
Zaakwaarnemer
2
Boekverkoper
1
Omroeper
1

Notaris
Inlands Kramer
Huisonderwijzer
Fabrikant suikerballen
Fabrikant beenzwart
Schoenmaker
Gruitmolenaar
Schuitenjager
Aanplakker
Logementhouder
Tolpachter
Metselaar
Deurwaarder
Naaister
Heelmeester
Loodgieter

Het bedrijfsleven
In de Franse Tijd, toen Nederland steeds
meer een eenheidsstaat werd, werd ook
een nationaal belastingstelsel ingevoerd.
Een van die belastingen was de Patentbelasting. Voor de meeste vormen van zelfstandige bedrijfsuitoefening moest aan het
gemeentebestuur voor een ‘patent’ worden
betaald. Het bedrag dat daarmee gemoeid
was hing af van een aantal factoren, onder
meer van de bedrijfsomvang. Overigens
was deze belasting niet van toepassing op
alle bedrijvigheid, zo viel de agrarische
sector er buiten. Het patentregister, waarin
door het gemeentebestuur alle uitgegeven
patenten werden vastgelegd, vormt een
rijke bron van kennis over het toenmalige
bedrijfsleven.9 (Zie onderstaand overzicht). Enkele opmerkingen naar aanleiding van dit overzicht zijn:
- het begrip zelfstandige moet ruim
genomen worden. Evenals het moderne
begrip zzp-er omvatte het ook toen een
groep mensen die zich, per klus, aan
grotere ondernemers verhuurden;
- het bevat ook zelfstandigen uit Nieuwersluis: een aantal winkels, een logementhouder, een aantal kroegen en tappers
en ambachtslieden zoals een bakker,
een schilder, een smid, een timmerman,

1
7
1
2
1
9
1
5
1
4
1
3
1
3
3
1

Tapper
15
Wagemaker
1
Schilder
4
Klerk Rhijnspoor
1
Slachter
4
Artsenijmenger
1
Smid
3
Kuiper
1
Bakker
5
Directeur
verzekeringsmaatschappij 1
Dag/Kostschoolhouder
1
Zadelmaker
2
Koopman
7
Horlogemaker
1
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de schuitenjagers en de klerk van het
Rhijnspoor (die kennelijk als zelfstandige
werd aangemerkt);
- opvallend is het grote aantal tappers/
kroeghouders. Het ging daarbij vaak
om zeer kleine bedrijfjes, bijvoorbeeld
huiskamerkroegen waar tegen betaling
uit een of twee aanwezige flessen jenever
werd geschonken;
- een huiswerkrepareerder was iemand die
meubilair en dergelijke herstelde;
- enkele eerder in dit artikel genoemde
personen zijn in dit overzicht herkenbaar: notaris, aanspreker, kleermaker,
directeur verzekeringsmaatschappij;
- ook een aantal andere bekende Loenenaren uit die tijd, zoals tekenmeester
Lutgers en artsenijmenger Teljer zijn
herkenbaar.

Arm en rijk
Voor het historisch onderzoek is het
jammer dat er in deze tijd nog geen
inkomstenbelasting was, zodat we over de
inkomens, die met de in het bovenstaande
beschreven activiteiten werden verdiend,
weinig weten. Een belasting die al wel
bestond was de grondbelasting. Dankzij

het daarvoor ingevoerde kadaster is er wel
het een en ander bekend over het inkomen dat uit onroerend goed genoten werd.
De lijst werd aangevoerd door een aantal
buitenplaatsbewoners. De middenstander
met het hoogste kadastrale inkomen, logementhouder Cornelis Spinhoven in Nieuwersluis, stond op de zevende plaats. Jan
van Veeren was dertiende en Sanderson
komen we op de negenendertigste plaats
tegen. Het is duidelijk dat de inkomens,
zowel binnen deze bovenlaag als daarbuiten, sterk uiteenliepen. Dat kwam ook
duidelijk tot uitdrukking in de huisvesting.
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Het beroep slager was
ook patentplichtig.
Hier een voorbeeld
van een slagerij in de
19de eeuw.

Nog een patentplichtig
bedrijf: smederij
Lokhorst in de bocht
van de Rijksstraatweg
hoek Molendijk.
(Coll. W. Mooij)
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De beter gesitueerden woonden over
het algemeen in ruime woningen aan de
Dorpsstraat, aan de Vechtzijde of anders
in ieder geval met een overtuin aan de
Vecht. Daar tussen en tegenover was ook
sprake van aanzienlijk minder ruim bemeten huisvesting. Een voorbeeld daarvan
was het steegje tussen de nummers 8 en 10
met daaraan, tussen de Dorpsstraat en de
Vecht, zeven woningen. Vergelijkbare situaties deden zich voor op andere plaatsen
aan de Dorpsstraat en de Grutterstraat.
Ook de huizen aan de hofjes, zoals het
Hofje van Bierens, tegenwoordig Molendijk 16-26 en het, inmiddels verdwenen,
Doktershofje, getuigden van beschaafde
eenvoud.
Het begin van de
Dorpsstraat, getekend
door P.J. Lutgers.
In het vijfde huis
aan de rechterkant
woonde burgemeester
Sanderson.

Tot zover de zelfstandigen. Daarnaast
werkten velen in min of meer vaste
loondienst. Naast de werknemers bij de
ambachtsbazen ging het daarbij vooral
om huishoudelijk personeel en tuinlieden. Dankzij een mededeling van de
burgemeester weten we wat het personeel

verdiende van de enige industriële onderneming die Loenen toen telde. Dat was de
zeer florerende fabriek van beenzwart en
mineraal blauw op Beek en Hoff. In 1851
ontvingen de 12 à 13 volwassen werknemers gemiddeld zes gulden per week en
de 3 à 4 jongens die er werkten tussen de
vijftig cent en twee gulden per week.10
In 1852 werd berekend dat een plattelandsgezin met vier of vijf kinderen per
week f 5,89 nodig had.11 Gezinnen die
daar niet aan kwamen konden een beroep
doen op de bedeling. In Loenen waren dat
er in 1855, toen Loenen 1069 inwoners
telde:12
Getal der bedeelden

Onaf Tijdelijk
gebroken
Hervormde diaconie
36
42
R.K. Armbestuur
65
180
Diaconie evangelisch
Lutherse filiaalgemeente 1
1
De permanent bedeelden ontvingen in
de jaren 1850 gemiddeld nog geen halve
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gulden per week, dus nauwelijks 10% van
wat nodig was, daarnaast werd hulp in
natura verleend, zoals brood, soep, dekens
en schoolgeld voor de kinderen.
In de verslaggeving van de burgemeester
naar de Commissaris des Konings deed
zich iets merkwaardigs voor. Hij meldde
dat in zijn gemeente 1/17e deel, dus
ongeveer 6%, van de bevolking bedeeld
werd. Dat was gunstig ten opzichte van het
gemiddelde, dat in de provincie Utrecht
15% bedroeg. Gelet op de hier gepresenteerde cijfers klopt dat niet; het aantal
bedeelden kwam in de buurt van 30%. De
oorzaak van dit verschil zat in het feit dat
de inwoners van Oud over en Mijnden,
buurten waar veel armoede heerste, onder
de gemeente Loosdrecht vielen, terwijl zij
werden bedeeld door de Loenense kerken.

Afsluiting
De conclusie van Sander Griffioen, dat de
levendigheid van Loenen in de 19de eeuw
wat minder was dan we verwachtten lijkt
hier bevestigd te worden. Soliditeit, dat is
de indruk die de dorpseconomie uitstraalt.
Het was een, vergeleken met nabijgelegen
plaatsen, redelijk welvarend dorp met een
gezonde middenstand. Hoewel er een
behoorlijk goede verkeersverbindingen
waren, leidde dat, op een enkele uitzondering na, niet tot vestiging van bedrijven
die gericht waren op grotere markten.
Ook voor de aanschaf van zowel de eerste
als de meer luxe levensbehoeften hoefden de inwoners het dorp nauwelijks uit.
Ze bevonden ze zich echter niet in een
afgesloten wereld. Door de aanwezigheid
van de verkeersverbindingen was Loenen
een populaire plaats voor Amsterdamse
dagjesmensen en ook door de aanwezigheid van de buitenplaatsen en hun bewoners bestonden er contacten, zowel met
Amsterdam als met Utrecht. Dat dat geen
eenrichtingsverkeer was bleek in het vorige artikel uit de carrière van timmerman
Gerrit van Arkel, die een vooraanstaand
architect werd. In dit artikel kwam de

Brandwaarborgmaatschappij aan de orde.
Deze werd in 1813 in Loenen opgericht en
stond aan de basis van een van de grotere
tegenwoordige verzekeraars.
NOTEN:
1 Stanny Verster: ‘Loenen rond de eeuwwisseling’,
Vechtkroniek nr. 11, december 1999, 8-12.
2 Zie voor het einde van deze buitenplaats:
Wim van Schaik, ‘Rijzicht: van Buitenplaats tot
Volkshuisvesting, in Vechtkroniek nr. 37, mei 2012, 20-24.
3 RHC Vecht en Venen, archief Gemeente Loenen 1819-1943,
338: begrotingen 1831-1840, 357: rekeningen 1820-1850.
4 In 1850 werd bijvoorbeeld maar vijf gulden salaris aan de
cipier betaald.
5 De Vrederechter was in de Franse Tijd ontstaan als
voorloper van de latere kantongerechten.
Het kanton Loenen omvatte de gemeenten Loenen,
Kortenhoef, Mijdrecht, Loenersloot, Loosdrecht, Vreeland.
Zie: Wim van Schaik: ‘Jan van Veeren (1777-1856),
vrederechter in Loenen’,
Vechtkroniek nr. 28, april 2008, 19-24.
6 Wim van Schaik, ‘Het gemeentebestuur van Loenen
ten tijde van burgemeester Sanderson,
Vechtkroniek nr. 30, april 2009.
7 Een aanspreker ging bij een sterfgeval langs de huizen
om het overlijden aan te zeggen en de bewoners ter
begrafenis te nodigen.
8 Tot ongeveer 1818 bestond Loenen uit twee gemeenten,
die ook nog in verschillende provincies lagen:
Loenen- Kronenburg of Hollands Loenen en LoenenNieuwersluis oftewel Stichts Loenen.
9 RHC Vecht en Venen, archief Gemeente Loenen 1819-1943,
529, kohieren patentplichtigen 1850-1853.
10 RHC Vecht en Venen, archief Gemeente Loenen 1819-1943,
274, jaarverslag over de toestand van de gemeente 18351870.
11 H. van Deukeren, ‘Het land en zijn bevolking’,
Geschiedenis van de provincie Utrecht vanaf 1780,
11-34, Utrecht 1997.
12 Zie noot 10.
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UIT HET ARCHIEF

De hoornveemarkt te Loenen

Op 23 oktober 1885 werd in een hoornveemarkt ingesteld. Deze werd twee keer
per jaar, in het voorjaar en in het najaar,
gehouden op de straatweg, met als ‘uit-

looplocatie’ bij teveel vee het gedeelte van
het Marktveld voor de Spinnerie. Op 26
augustus 1893 werd de markt opgeheven.
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De bus van Blom
EN ANDER TRANSPORT
Juliette Jonker - Duynstee en Willem Mooij

Vanaf 1843 was de spoorlijn AmsterdamUtrecht als tweede spoorlijn van Nederland aangelegd. Een van de stations aan
het traject was Loenen-Vreeland. Vanuit
Vreeland werd er al spoedig een omnibusdienst opgezet tussen De Nederlanden
en het station. Van 1900 tot 1911 voerde
Johan Jongens dit transport uit, van 1912
tot 1928 was dit K. Hoogervorst, koetsier
te Vreeland. Veel werd er niet gebruik
van gemaakt: op zondagochtenden in
1915 vervoerde hij 13 passagiers in een
half jaar! Op zondagavonden in dat half
jaar 11 passagiers. Hij kreeg hiervoor fl.
200,- subsidie per jaar. In 1928 nam Derk
Pinkster de dienst over. Hij kreeg fl. 350,subsidie per jaar.
Het station lag tussen Vreeland en Loenersloot, bij de huidige Spoorlaan. Voor
mensen uit het Gooi was dit station het
dichtst bijzijnde station, tot de opening
van de stations Hilversum en Bussum in
1874. Voor het hele gebied ten noordwesten hiervan bleef Vreeland een aantrekkelijk vertrekpunt. Daarbij kwam er
steeds meer verkeer ook vanuit Loenen en
Vreeland richting Hilversum. Vandaar dat
er ook van buiten Vreeland een regelmatige transportdienst tussen Hilversum en
Vreeland werd opgezet. De omnibus werd
getrokken door paarden. In 1925 werd een
autobusdienst gevoerd door J.J. Vrakking,
autobusondernemer te Naarden. Na een
aantal jaar zette hij de dienst stop. J. Blom
uit Kortenhoef wilde graag in dit ‘gat’
springen.1 Hij vroeg op 6 april 1929 een
subsidie aan bij de gemeente Vreeland om
een autobusdienst tussen station Vreeland
en Hilversum te starten. Zijn verzoek werd

door de meerderheid van de gemeenteraad ingewilligd. Een krappe meerderheid
weliswaar: drie tegen twee stemmen! Blom
vroeg fl. 600,- subsidie per jaar, maar dit
bedrag werd te hoog bevonden. Hij kreeg
fl. 400,- per jaar, op Bloms verzoek kwartaalsgewijs uitgekeerd. In 1934/45 werd de
overeenkomst vernieuwd tot 1938 en werd
het subsidiebedrag verlaagd naar fl. 350,-.
In het contract stonden de verplichtingen
van Blom in maar liefst 12 artikelen vermeld. Deze varieerden van de hoeveelheid
ritten (drie keer per dag, corresponderende met de treinen), de kosten (enkele reis
15 cent per passagier, retour 25 cent), de
kosten van goederenvervoer tot de korting
bij verzuim en de vrijstelling van tolgelden
op de brug in Vreeland.
Naast de lijndienst deed Blom ook aan
toerwagenritten. Dat het vervoer niet
alleen tussen de stad en het station ging,
bewijst het opschrift bovenop de bus:
‘Naar de plassen en het badhuis’. Dit lag
waar nu Ottenhome is gevestigd.

De koets van De Haan,
op weg naar het station Loenen-Vreeland
op de net geopende
provinciale weg.
(Coll. De Haan)
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lawaaiige vatentransport bij Van Leer aan
het oog onttrokken.
De eerste auto was een grote statige Citroen waarmee tot de meidagen 1940 gereden
werd. Toen werd de wagen gevorderd door
het Nederlandse leger voor soldatentransport. Vele maanden later kwam het bericht
dat de auto in Puttershoek stond en daar
afgehaald kon worden. Redelijk beschadigd en met enkele kogelgaten was hij
niet meer bruikbaar en werd hij verkocht.
Mede door het overlijden van zijn echtgenote Frouke Pinkster-Bosma werd toen
ook het bedrijf opgeheven.
De bus van Blom
in de jaren ’30.
(Coll. J. Blom)

Portret van Derk Pinkster. (Coll. Pinkster)

Derk Pinkster voor zijn
Citroen eind jaren ’30.
(Coll. Pinkster)

Taxibedrijf Pinkster
Er waren ook andere transportleveranciers; J. de Haan reed ritjes met zijn koets,
net als de stalhouderij van Derk Pinkster.2
Pinkster ging, met de toename van de
automobielen vanaf de dertiger jaren, als
eerste over op gemotoriseerd vervoer en
schafte de eerste auto aan. Naast de ritten
naar het station bracht dit éénmansbedrijf
passagiers ook naar omliggende plaatsen
en naar het ziekenhuis in Utrecht. Het bedrijf was gevestigd in een koetshuis achter
het Pension Brugzicht aan de Bergseweg,
nu het hoofdkantoor van Greif. Een brede
inrit direct naast Brugzicht voerde naar
de garage en werkplaats, met daarachter
het woonhuis. Ook was er een stal voor de
geit en konijnen en verder en enorm grote
tuin. Door een hoge schutting werd het

Benzinetekort
De firma Blom bleef in eerste instantie
wel werkzaam. De zonen Jan en Jacobus
(Ko) kwamen in 1939 officieel in de zaak.3
In 1940 diende zich een probleem aan:
door de oorlog was er benzineschaarste

en kan Blom zijn dienst niet uitvoeren. In
de gemeenteraad kwam de vraag aan de
orde of het vierde kwartaal wel uitgekeerd moest worden, nu Blom immers de
verkeersdienst niet onderhield. De raad
besloot gewoon te betalen, omdat Blom er
immers niet zelf voor had gekozen om te
stoppen. “Wat 1941 brengen zal weet men
niet, maar er is wel aanleiding om Blom
mede te delen, dat indien geen verbetering
in de dienst mogelijk is, een vermindering
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van de subsidie moet worden overwogen”,
aldus de raadsnotulen.
In 1941 nam de Gooische tramweg maatschappij de exploitatie van Blom over. Zij
verzochten het gemeentebestuur van Vreeland om eenzelfde subsidie als zij hadden
verstrekt aan Blom.
Aan het einde van de oorlog zijn zowel Jan
als Jacobus Blom als de bus ondergedoken,
zo wordt vermeld op een oorkonde die de
burgemeester van Kortenhoef op 3 september 1945 uitreikte aan Jacobus Blom
ter herinnering aan de eerste busdienst na
de oorlog. Zo nam het ‘gewone’ leven weer
langzaam zijn gang.
NOTEN:
1 Jan Blom sr., geboren te Kamerik op 8 april 1883, overleden te
Hilversum op 23 februari 1974. Hij trouwde op 17 augustus 1916
met Geertruida Boom (1889-Kortenhoef-1950). Zij kregen vier
kinderen: Jan (3 augustus 1917), Neeltje Maria (18 december
1919), Jacobus (10 maart 1921) en Maria (25 juni 1925).
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Ko Blom als buschauffeur die de houtgenerator bijvult, deze foto is
van rond 1943.
(Coll. J. Blom)

2 De van oorsprong Groninger Derk Pinkster vestigde zich in
Vreeland vanuit Maarssen, waar de familie vele jaren had
gewoond. Alleen de enige dochter Grietje verhuisde mee en
trouwde op 21 mei 1931 in Vreeland met Hendrik Moleveld, zoon
van Bertus Moleveld en Grietje Schoen. Derk Pinkster verhuisde
naar Breukelen en daarna naar Amsterdam alwaar hij in 1946
overleed. Hij werd begraven in het familiegraf op de begraafplaats
Vreeland. De informatie over Derk Pinkster is afkomstig van zijn
kleinzoon, Derk Pinkster.
3 Jan Blom jr., geboren 8 april 1917, overleden 4 december 1982.

Jan Blom jr. op weg
naar zijn werk in de
jaren ’60.
Oorkonde, uitgereikt
door de burgemeester
van Kortenhoef op
3 september 1945
aan Jan Blom ter
herinnering aan de
eerste busdienst na de
bevrijding.
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‘Het meest krasse staaltje is Loenen’
CONFLICTEN BIJ DE OVERGANG NAAR DE REFORMATIE
Sander Griﬃoen

Foto van het predikantenbord waarop de
naam van predikant
Sylvius ontbreekt en
waar Villerius wordt
aangeduid als ‘proponent’. (foto: Maarten
Bootsma)

In de Grote Kerk van Loenen hangen
links en rechts van de hoofduitgang
borden met de namen van predikanten
die dienden vanaf 1578, toen de kerk tot
de Reformatie overging. Vermoedelijk let
de geregelde kerkganger al lang niet meer
op deze borden, maar misschien merkt
een oplettende bezoeker iets vreemds op.
Achter de tweede predikant (J.B. Strijdholt) wordt ‘ontslag’ aangegeven als reden
voor beëindiging van zijn dienstverband
in 1604. Vreemd: ‘ontslag’ is geen kerkelijke term (in tegenstelling tot ‘schorsing’,
‘ontheffing’ of ‘afzetting’). De verklaring is

dat deze predikant door de ambachtsheer
van Kronenburg ontslagen was. Die bezat
tot aan de Franse tijd het recht op benoeming van kerkelijke ambtsdragers. Dat
hoefde niet per se tot conflicten te leiden,
ware het niet dat het kasteelheer Frans van
Lynden, ‘zo niet rooms-katholiek dan toch
roomsgezind’ was.1 Zo wilde hij bijvoorbeeld niet de preekstoel verplaatsen. In de
kerken die met de Reformatie meegingen
werd steevast de preekstoel verplaatst
naar de plek waar het altaar had gestaan.
Van Lynden dacht dat het tij wel weer zou
keren en wilde dus voor het koor de plaats
van het altaar open houden.
Dit was maar één aspect van de ‘Loenense
kwestie’. Een jaar later speelt nog een
ander conflict, en wel rond de benoeming
van Franciscus Villerius, de gewezen pastoor. Zoals veel katholieke pastoors had hij
er geen moeite mee om ‘de nieuwe leer uit
te dragen’. Ongeacht het benoemingsrecht
moest de kandidaat eerst nog worden
toegelaten tot de kansel. En dat kon alleen
(zoals tot op de huidige dag) na geëxamineerd te zijn door de ‘classis’, het regionale
verband van kerken. Zo verscheen Villerius voor de classis Amsterdam, waartoe
Loenen behoorde. Toen de classis hem
afwees en een zekere Sylvius in zijn plaats
benoemde, waren de rapen gaar.
Dit alles als voorspel tot een woest tafereel
dat zich op 12 maart 16062 in de dorpskerk afspeelde. Hier volgt de beschrijving
van R.B. Evenhuis in het eerste van zijn
vijfdelige werk Ook dat was Amsterdam
van wat hij ‘het meest krasse staaltje’
noemt van botsende loyaliteiten.
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‘Als Sylvius de kerk binnenkomt en de
preekstoel beklimt, trekken de ambachtsheer en zijn zoon hem ervan af, waarop
Villerius de kansel bestijgt. Wanneer deze
het gebed heeft gedaan, begint Sylvius,
beneden de preekstoel staande, het schriftgedeelte voor te lezen om zo de leiding
van de dienst weer in handen te krijgen.
Maar de jonker slaat hem de hoed van het
hoofd en als Sylvius protesteert bedreigt
hij hem zelfs met een geweer. En dat alles in de kerk. Villerius heeft daarop de
dienst verder geleid, maar Sylvius is met
een gedeelte van de gemeente naar buiten
getrokken en heeft een dienst belegd op
het kerkhof. … De leden van de gemeente
gaan voortaan ter kerk te Vreeland en
melden aan de classis dat Villerius dan
ostentatief zit te vissen.’3
Het conflict bleef doorsudderen tot Villerius in 1609 uit het ambt werd ontheven
en met instemming van alle partijen een
opvolger (Hermanus Montanus) werd
benoemd. Op het bord in de dorpskerk
ontbreekt vreemd genoeg de naam van
de kerkelijk benoemde Sylvius, en wordt
Villerius aangeduid als ‘proponent’, d.w.z.
als aankomend predikant, zonder vermelding dat hij in deze contreien al eerder

als pastoor optrad, en – nog wonderlijker
– zonder vermelding van het feit dat hij
nimmer door de kerk als zodanig werd
aanvaard.
Op zich zou de herdenking van vijfhonderd jaar Reformatie in dit jaar 2017 al reden zijn om eens terug te blikken en de informatie te zoeken die op het bord met de
predikantennamen ontbreekt.4 Er is nog
een extra reden. Eind vorig jaar verscheen
een boek waarvan één van de hoofdstukken helemaal in het kader van dit Loenense conflict staat. Het is Jacobs vlucht.
Een familiesaga uit de Gouden Eeuw5 van
de Amerikaans historicus, Craig Harline (1956), die in zijn studententijd als
mormoons zendeling Amsterdam leerde
kennen en nu geschiedenis van de Lage
Landen doceert aan de Brigham Young
University (Utah).

‘Het meest krasse staaltje is Loenen’
Jacobs vlucht volgt drie generaties Rolandus (Roelands). Het was de grootvader Jacob Rolandus (1562-1632) die als
Amsterdams predikant dit hoofdpijndossier op zijn bordje kreeg. Hij was het die
enkele keren naar Loenen toog om tussen
kerk en kasteel te bemiddelen en even
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Het schilderij ‘De
zielenvisserij’ door
Adriaen Pietersz. van
de Venne uit 1614
is een allegorie op
de godsdiensten die
tijdens het 12-jarig
bestand (1609-1621)
zielen wilden winnen.
De protestanten
vangen op het werk
veel meer vissen dan
de katholieken. De
meest rechtse man
in de linkerboot,
met rossige baard, is
vermoedelijk Jacob
Rolandus. Hij houdt
een Bijbelvertaling vast.
(Coll. Rijksmuseum
Amsterdam)
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veel keren onverrichterzake huiswaarts
ging; hij was het ook die enkele keren bij
de Raadspensionaris Van Oldenbarnevelt
aanklopte om de zaak te beslechten. (Van
Oldenbarnevelt woonde van 1611 tot 1619
op Gunterstein in Breukelen). Pas toen
deze na de ingang van het bestand met
Spanje de handen vrij kreeg en de jonker
onder druk zette kon Villerius van zijn
ambt ontheven worden en keerde de rust
terug in kerkelijk Loenen.6

Detail van de kaart
van Utrecht door
Bernard de Roy, 1696
(in Utrechts Archief,
via Kees Beelaerts van
Blokland). Het Hollandse gebied is met witte
kleur aangegeven.

Deze Jacobus Rolandus was een man van
formaat. In 1606 vroeg de Provinciale
Synode van Holland hem het voortouw te
nemen bij een Bijbelvertaling uit de oorspronkelijke talen. In 1618 werd hij door
de Synode van Dordrecht tot een van de
drie vertalers benoemd. Maar Amsterdam
wilde hem pas in 1627 hiervoor vrijstellen
en belastte hem intussen met de ene na de
andere kwestie, waaronder de Loenense.

Het is niet moeilijk voor te stellen dat hij
zuchtend en mopperend aan deze klus
begon. In de laatste jaren van zijn leven
wist hij nog de vertaling van het Nieuwe
Testament in eerste versie te voltooien.7
In het tweede deel van Jacobs vlucht staat
Jacobs zoon Timotheüs centraal. Timotheus Rolandus (1594-1667) was predikant te
Ouderkerk en later in Boxtel. De link met
onze regio is duidelijk aanwezig in de beschrijving van de situatie die ds. Rolandus
in Ouderkerk en omgeving aantrof. Het
was Hollands gebied en kende meer tolerantie van roomsgezinden dan het Sticht.
In Ouderkerk en Amstelveen wemelde het
volgens de waarneming van Rolandus van
de ‘papen’ die Het Sticht ontvlucht waren.
Dit werpt zijdelings licht op de moeiten in
Loenen, waar Kasteel en Kerk op Hollands
gebied stonden en de gemeente hoofdzakelijk in Stichts Loenen woonde.8

Jacobs vlucht
Het derde en eigenlijk voornaamste deel is
gewijd aan kleinzoon Jacob (1633-1683),
geboren in Boxtel en gestorven op een
Jezuïetenpost van het Afrikaanse Sao Thomé, na als missionaris in Brazilië gediend
te hebben. De titel van Harline’s boek verwijst naar een gebeurtenis in 1654, toen
Jacob met behulp van enkele adellijke jongelieden naar Antwerpen vluchtte en zich
aldaar bij de Jezuïeten aansloot. We lezen
over de wanhopige zoektocht van zijn vader, een oom en enkele helpers en over de
Jezuïeten die de minderjarige jongeman
het liefst naar huis wilden sturen, want de
overheden van de Lage Landen kenden
geen pardon voor hulp aan jongeren die
zich aan het vaderlijke gezag onttrokken
(volledig volwassen was je toentertijd pas
op je 25e). Het ontroerend hoogtepunt is
de briefwisseling tussen Jacob en zijn zus
Maria. Zij bleef schrijven toen de ouders
alle contact hadden afgebroken. In zekere
zin betekent het een dieptepunt in de saga
van drie generaties Rolandus want broer
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en zus konden elkaar niet meer bereiken.
Voor Maria stond vast dat de bekering van
haar broer niet van God was, maar van
de duivel; voor Jacob was overduidelijk
dat zijn geliefde zus verstrikt was in de
leugens die heel de Reformatie beheersten. Toch hielden zij elkaar vast. Daarom
noem ik het ook een hoogtepunt. Maria
opent een brief met: ‘Met recht mag ik u
wel noemen mijnen armen verdwaalden
Broeder …’ (270) en hijzelf besluit een van
zijn brieven met: ‘Ach Suster, en haet mij
doch niet, ik en haet uw niet’ (275).
De link met het Loenense conflict is dat
ook hier de adel overwegend roomsgezind
bleef, zoals de Van Lyndens in Loenen,
en maar liever afstand tot de gereformeerde predikanten hield die met steun
van de overheid in de Meierij van Den
Bosch werden aangesteld. De jonge Jacob
bevriendde enkele adellijke jongelui en
kwam via hen in aanraking met geestelijken die in het geheim de sacramenten
bedienden. Zijn bekering vond daar plaats
zonder dat zijn ouders en zus er ook maar
iets van bemerkten.

Religieuze koppigheid
De latere briefwisseling tussen broer en
zus is in zekere zin ook relevant voor ons
onderwerp. Door de verhalende stijl die
Harline hanteert, kan een indruk ontstaan dat al de conflicten in Amsterdam,
Loenen, Ouderkerk en Boxtel vermijdbaar
waren als mensen maar minder verstrikt
zouden zijn in vooroordelen. De recensente in Trouw gaf ‘Religieuze koppigheid’
als titel mee aan haar bespreking van
Jacobs vlucht. Haar conclusie is navenant:
‘Harline bevestigt veel vooroordelen over
gereformeerden: intolerante, kleingeestige
en onverbeterlijke betweters. Maar ook
hun katholieke vijanden konden er wat
van.’9 Jawel, maar het ging in die conflicten
wel ergens over. Het was niet maar een
kwestie van bordjes die werden verhangen,
van een bord met de pastoors dat werd
vervangen door een bord met predikanten (ofschoon dat al moeilijk bleek). De
overgang naar de Reformatie bracht voor
Loenen tal van ingewikkelde problemen
met zich mee: ik noem het eigendom van
de kerk en de verhouding tot het kasteel, dat grotendeels voor de bekostiging
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Het kasteel Kronenburg
begin 17de eeuw. Van
1296 tot 1710 was
dit eigendom van de
heer van Loenen, Van
Henegouwen, later
Van Lynden. Het was,
samen met de kerk en
de brug over de Vecht,
een Hollandse enclave
in Stichts gebied.
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zorgde. Er zou nog heel wat water door de
Vecht stromen voordat dit alles geregeld
was.10 Ongetwijfeld speelden onverdraagzaamheid, koppigheid en kleingeestigheid
een rol, maar die kunnen toch niet worden
losgezien van de botsing van eerlijke
overtuigingen. Als men het voorgeslacht
in Loenen en omgeving iets zou willen
verwijten, dan niet dat het overtuigingen
koesterde, maar wel (zou ik zeggen) dat
men elkaar zo weinig vasthield.
Daarom heeft de briefwisseling tussen
Jacob jr. en zijn zus Maria een diepe zin.
Die probeerden elkaar vast te houden,
ondanks de onderlinge afstand. Hier
krijgt Harline’s verhaal een diepgang die
ik elders in zijn boek wel miste: ‘Er was
dan ook geen enkele manier waarop broer
en zus zich volledig met elkaar konden
verzoenen. Zij konden verdraagzaamheid
aan de dag leggen, tolerant zijn, respect
hebben en met elkaar schrijven. Maar de
samensmelting der harten waar zij op
hoopten, vonden ze niet, niet tot zij samen
door dezelfde lens keken. Niet tot de een
zich tot de waarheid van de ander had
bekeerd. Tot dé waarheid.’ (274)

NOTEN:
1 R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, deel 1, Amsterdam:
Ten Have, 1965, p. 185.
2 Ik volg Harline’s datering: Jacobs vlucht, 89. Hierbij doet zich
de moeilijkheid voor dat volgens andere gegevens Frans van
Lynden (’de oude jonker’ van Harline) op de 6e maart van
dat jaar in Zutphen overleden zou zijn: https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I30263.php. Evenhuis is
voorzichtig en spreekt van ‘op een bepaalde zondag’ (Ook dat
was Amsterdam, deel 1, 185)
3 Idem.
4 Hetzelfde geldt van de op het internet aanwezige lijst van
predikanten van de Hervormde gemeente: de informatie
is van gelijke strekking: achter de naam van Villerius staat:
‘??-?? 1605 kandidaat; ??-09-1609 ontheven’
(http://www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=11992)
Zie ook: F.A. van Lieburg: Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. (Dordrecht 1996),

p.263:’Villerius; Franciscus. Geb. Kampen 1580; (onwettig)
pred. Loenen, 1605 - 1909; schoolmeester NoordwijkBinnen.
5 Uitgerij Vantilt, Nijmegen. De tekst werd door Patrick De Rijck
vertaald uit Harline’s Engels manuscript.
6 Harline houdt zijn tekst luchtig met behulp van weetjes
en anekdotes. De schrijver is een geboren causeur, die
zeer onderhoudend schrijft. Wie van deze ‘narratieve’ stijl
houdt, moet maar voor lief nemen dat hij hier en daar de
verbeeldingskracht de vrije loop geeft. Zo meldt hij dat de
gemeente op die bewuste dag vals zong (‘Na de begroeting,
het openingsgebed en een vals gezongen psalm…’: (89)).
Hoe weet hij dat? (Statistisch gezien zal het wel kloppen –
maar toch …) Hij vertelt verder dat de ‘oude jonker’, zoals hij
bij voorkeur Frans van Lynden aanduidt, behalve de muts van
het hoofd ook nog de mof uit de handen van Sylvius sloeg,
en dat diens zoon Anthony muts en mof beleefd terugbracht
(89). Verder heet het bij hem dat de hele gemeente Sylvius
naar het kerkhof volgde, terwijl we eerder van Evenhuis
hoorde dat een deel van de gemeente volgde. Bij Evenhuis is
het Villerius die demonstratief gaat vissen als de gemeenteleden op weg naar de kerk van Vreeland langs komen, terwijl
Harline het vissen na het vertrek van Villerius in 1609 plaatst:
‘Aanvankelijk gingen de oude jonker en zijn vrouw met
hun kleinkinderen vissen als de nieuwe man preekte.’ (98)
Zo waar, een wonderbaarlijke visvangst! Want volgens de
annalen was die oude jonker al in 1606 was overleden. Hoe
dit ook zij, de winst is dat we meer inzicht in de bredere verbanden krijgen en bijvoorbeeld vatten dat pas het Twaalfjarig
bestand (1609-1621) de rust in Loenen terugbracht (omdat
zoals gezegd de Raadspensionaris eerst toen de handen
vrij kreeg). Zie behalve de in noot 2 genoemde internetsite
ook het historisch overzicht van Kees de Kruijter, ‘Heren en
vrouwen van Kronenburg (iii)’, Vechtkroniek 2004.1., p. 19.
7 Op het internet is een prachtig specimen van zijn vertalingen
te vinden: Handschriften statenvertalers in ‘Collectie Rolandus’, website Statenvertaling.nl.
8 Zie het hier gereproduceerde fragment van de kaart anno
1696 die Bernard de Roy vervaardigde van de provincie
Utrecht.
9 Bespreking van Marijke Laurense, in Trouw van 26 november
2016. Ik baseer me op de door de Koninklijke Bibliotheek
beschikbaar gestelde versie.
10 De ontvlechting van de relaties tussen Kerk en Kasteel vond
pas na de Franse tijd plaats: zie Kees de Kruijter, Protestant in
Loenen tussen 1784 en 1816, Vechtkroniek 2014.1, p. 30-43.
Zie ook Gertjan Verhage, ‘Eigendomsrecht van de Grote Kerk
in Loenen’, Vechtkroniek 2002.1., p. 23-28.
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De boomstamboot
VAN NIGTEVECHT
Monica K. Dütting

De oplettende voorbijganger heeft het
wellicht gezien. In een plantsoentje aan
de Garstenstraat in Nigtevecht staat sinds
november 2016 een informatiebord dat
werd onthuld door wethouder ŽivkoviĆLaurenta van gemeente Stichtse Vecht. Het
idee voor het bord ontstond naar aanleiding van werkzaamheden aan een tocht
(sloot), een jaar eerder. De aandrager van
dit idee was de heer Erik Roukens; zijn bedrijf Groove Graphics nam ook de vormgeving van het bord voor zijn rekening.
Nabij de tocht ligt namelijk een archeologisch voorwerp dat hier in 1987 werd
onderzocht en goed ingepakt, in de ondergrond bewaard is gebleven. Dit bijzondere
archeologische erfgoed is echter bij het
grote publiek vrijwel onbekend. Door de
werkzaamheden in 2015 vatte het idee post
om de ligging van het voorwerp boven de
grond vorm te geven. Dit gebeurde door
het aanplanten van lage struiken. Het
informatiebord belicht kort de resultaten
van het archeologische onderzoek. Tijd om
deze archeologische vondst ook hier nog
eens nader te bespreken!
De boomstamboot van Nigtevecht werd in
februari 1987 ontdekt door twee scholieren, Marco en Remco van der Aa. De twee
hadden gezien dat er na het uitgraven van
een tocht aan de Garstenstraat, houtresten staken uit het profiel van de sloot.
De provinciale archeoloog, dhr. W.J. van
Tent, werd ingeschakeld en stelde al snel
vast dat het wel eens om een vaartuig zou
kunnen gaan. Hij alarmeerde op zijn beurt
de scheepsarcheologen van het Archeologisch Scheepvaartmuseum in Ketelhaven.
Die constateerden dat het mogelijke vaar-

tuig al enige schade had opgelopen, door
andere belangstellenden én de vorst. Hun
eerste plan was het vaartuig uit te graven
en over te brengen naar Ketelhaven voor
verder onderzoek en zo mogelijk, reconstructie. Maar toen na twee uur graven het
hout grotendeels was blootgelegd, werd
duidelijk dat bergen van de boomstamboot geen optie was. Daarvoor was het
hout in te fragiele staat. De scheepsarcheologen besloten het vaartuig op de locatie
verder te onderzoeken en daarna in situ
(op de plaats zelf) te behouden. Van het
hout werd een monster genomen voor
datering.
De boot zelf lag, enigszins schuin, op een
ondergrond van klei met plantenresten.
Op deze kleilaag is in de loop van de tijd
een zandpakket afgezet, waarin enkele
humeuze laagjes voorkomen. De onderzoekers van destijds denken dat de boot is
achtergelaten aan de oevers van een kreek
die langzaamaan is dichtgeslibd.
De boomstamboot bleek te zijn gemaakt
van een grote, uitgeholde eik. Dat klinkt

De onthulling van het
informatiebord door
v.l.n.r. wethouder
Živković-Laurenta
(Gemeente Stichtse
Vecht), Erik Roukens,
Raymond Vonk, Peer
Vrakking (Gemeente
Stichtse Vecht) en
Arie van de Meent in
november 2016.
(foto: S. Griﬃoen)

30 Vechtkroniek mei 2017

De archeologen van het
Scheepvaartmuseum
Ketelhaven tijdens
het oorspronkelijke
onderzoek in 1987.
(foto met dank aan de
heer E. Roukens,
Groove Graphics)

vrij eenvoudig maar vereist wel een
aantal stappen: zoeken naar een geschikte
eikenboom, met de juiste lengte en recht
van stam. Daarna moet de boom gekapt
worden, ontdaan van takken en vervolgens gekliefd of gespleten. En pas als al
die stappen succesvol zijn doorlopen en
het hout in orde blijkt te zijn, begint de
bewerking van de (halve) boomstam. Een
dergelijke grote eik zal niet in de directe
omgeving van de Vecht hebben gegroeid;
daarvoor was het veel te drassig. Betere
kandidaten als herkomstgebied voor het
hout zijn de pleistocene zandgronden, in
het oosten of het zuiden.
De totale lengte van de boot was circa 8,50
meter en de breedte ongeveer een meter.
Doordat de zijkanten van de boot waren
uitgezakt is het niet helemaal duidelijk
welke vorm de boot had. De scheepsar-

cheologen vermoeden dat de bodem
enigszins afgeplat was, met een dikte van
6 cm. en dat de zijden bol omhoog liepen.
Naar boven toe verminderden de zijkanten in dikte tot 2,5 cm. Waarschijnlijk
werden de beide uiteinden van de boot
gevormd door het massieve deel van de
boomstam en waren ze enigszins aangepunt. Op de bodem van de boot waren
twee ribben blijven staan. Die waren zo’n
7 cm. breed, 5-7 cm. dik en dienden ter
versteviging van de boot. Dit geeft wel aan
dat het uithollen van de boot met de nodige kennis van zaken is gedaan. Van die
materiaalkennis getuigt ook een reparatie
aan de boot. Een scheur van circa 1,60 m.
lengte in de bodem was gerepareerd met
een sleutelstukje. Een sleutelstukje bestaat
uit twee ronde delen verbonden door een
recht stukje. De ronde delen worden aan
weerszijden van de scheur geplaatst en
houden het geheel samen. Dit is ook nu
nog een gebruikelijke manier van repareren bij houtbouw.
In de boomstamboot vonden de archeologen ook nog enkele scherven aardewerk,
stukjes tefriet (een vulkanische steen uit
het Duitse Eifelgebergte) en houtskool.
Ook het houtskool werd bemonsterd.
Toen rees de vraag: uit welke periode
stamt deze bijzondere vondst?
De scheepsarcheologen stuurden het
monster van de boot en het monster van
het houtskool naar het laboratorium in
Groningen voor koolstofdatering. De
uitslag van beide monsters verschilde
nogal. Het monster van de boot zelf gaf
een datering van circa 922-840 voor het
begin van de jaartelling. Het houtskoolmonster dateerde tussen 758-404 voor
het begin van de jaartelling. We moeten
ervan uit gaan dat het houtskool de laatste
fase van het gebruik vertegenwoordigde
en het houtmonster dat van de boom die
ervoor gekapt is. Het grote verschil in
datering tussen de monsters is nog wel
een punt van aandacht. Want hoewel zo’n
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grote boomstamboot waarschijnlijk een
fiks aantal jaren werd gebruikt (en hierop
lijkt ook de reparatie te duiden), is het
niet waarschijnlijk dat een boomstamboot
honderden jaren in de vaart kon blijven.
De vondsten uit de boot werpen wel
licht op het moment waarop de boot
werd achtergelaten. Het handgemaakte
aardewerk kwam van vijf verschillende
potten. Hiervan werden zowel typerende
rand- als bodemscherven gevonden,
alsook buik- en schouderscherven. Deze
laatste zijn met lijnen versierd. Verder is
het aardewerk ook versierd met horizontale vingertopindrukken, die versiering
vinden we ook terug op het randfragment.
De klei bevat granietgruis als magering
en het aardewerk is reducerend gebakken.
Reducerend bakken wil zeggen dat er tijdens het bakproces weinig zuurstof wordt
toegevoerd. Hierdoor kleurt de klei tijdens
het bakken grijs, dit is de basiskleur van
het aardewerk.
De combinatie van de vingertopversiering
met de verschraling met granietgruis, wijst
op een datering in de Vroege IJzertijd. De
datering van dit soort aardewerk ligt tussen circa 800 en 500 voor het begin van de
jaartelling, maar is waarschijnlijk preciezer
te dateren rond 600 voor Chr. De wijze
van versiering komt voor op gelijktijdig
aardewerk uit het kustgebied (rond Assendelft in de Zaanstreek) maar kennen
we ook van potten uit de omgeving van
Oss, in het midden- en Zuid-Nederlandse
gebied.
En daarmee wordt meteen het belang van
de rivier De Vecht aangegeven. We weten
dat er op verschillende plaatsen langs de
Vecht nederzettingen voorkwamen. De
Vecht vormde een soort snelweg in een
landschap, dat in die tijd over het algemeen flink drassig was. De landwegen
slecht begaanbaar of ontbraken. Wie van
de ene nederzetting naar de andere wilde,
of van de kust naar midden- of ZuidNederland, kon makkelijker per boot. De

Vecht stroomde in de Vroege
IJzertijd vanaf de Rijn naar het
Oer-IJ in het Noord-Hollandse
kustgebied. Een perfecte
doorgangsroute dus. Ook voor
handelaars. Want dat deze
roeiers of peddelaars van de
Nigtevechtse boomstamboot
niet als geïsoleerde gemeenschap leefden, tonen ook de stukjes tefriet
aan. Deze steensoort, veel gebruikt als
maalsteen, werd verhandeld vanuit de
Eifel en bereikte dus ook Nigtevecht. Over
land of over water, wie zal het zeggen?
Net zoals de vele vragen die bij mij als
archeoloog boven komen: wie waren de
gebruikers van de boot? Zijn ze in de
Vechtstreek achtergebleven, of stapten ze
hier alleen op een niet-lekkend vaartuig
over? Waar kwamen ze vandaan en waar
gingen ze naar toe? Waren het handelaars
of lokale bewoners die op familiebezoek
gingen? Het antwoord daarop moet ik
u schuldig blijven; de archeologie heeft
helaas niet overal een passend antwoord
op. Maar mocht u zelf op een zonnige dag
een tochtje maken over de Vecht, denkt u
dan eens terug aan die groep reizigers die
u, zo’n 2600 jaar geleden, is voorgegaan.
drs. Monica K. Dütting
adviseur Archeologie
Omgevingsdienst Regio Utrecht
e-mail: m.dutting@odru.nl
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Sleutelstukje; met deze
methode was een
scheur in de boomstamboot gerepareerd.
(foto met dank aan de
heer E. Roukens, Groove
Graphics)

Animatie van een
boomstamkano op
een rivier, zoals die in
de 8ste eeuw voor Chr.
hier over de Vecht moet
hebben gevaren.
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Politietroepen
in Nieuwersluis
Willem Mooij en Wim van Schaik

Inleiding
‘Wij missen veel vrijheid. Dikwijls kunnen
wij niet eens van huis gaan, daar er veel
geloop aan verbonden is met arrestanten
luchten, eten brengen enz.’

Complex van de Koning
Willem III kazerne,
zoals dat er voor 1925
uitzag: met twee
verdiepingen.

Met deze noodkreet wendde gemeentewerkman Leendert Appel zich in juni
1915 tot het gemeentebestuur van Loenen.
Appel woonde aan de Spinnerie in het
pand waarin ook twee arrestantencellen
gevestigd waren.1 De door hem genoemde
drukte in het arrestantenlokaal was mede
een gevolg van de mobilisatie die veel
militairen in beweging bracht, ook naar
Loenen. Zij gedroegen zich niet altijd
volgens de regels en dat bracht ze in
aanraking met de Koninklijke Marechaussee. Naast het toezicht op de militairen
had deze militaire politie nog een paar
taken. Behalve de grensbewaking omvatte
die, samen de Rijks- en Gemeenteveldwachters, de politiezorg op het platteland.
Door de oorlogsomstandigheden ging het

militaire toezicht en de grensbewaking
steeds meer tijd kosten. Dat betekende
dat de Rijkspolitietaak van de Marechaussee aanzienlijk werd verzwaard met, in
haar ogen, inferieure taken.2 Aanvankelijk
werd dit opgevangen door de instelling
van politieafdelingen bij de verschillende
legeronderdelen. Al snel bleek er echter,
met name met het oog op de handhaving
van de openbare orde, behoefte te zijn
aan een militair politieapparaat, naast de
marechaussee. In 1919 leidde dit tot de
oprichting van het Korps Politietroepen.
De taken van het korps waren verdeeld in
vredestaken en oorlogstaken. Vredestaken
waren onder andere het verlenen van
militaire bijstand bij relletjes, oproer en
natuurrampen, het fungeren als militaire
politiedienst, strategische grensbeveiliging en bewaking van rijks eigendommen. In oorlogstijd kwamen daar onder
andere nog bij: het beletten van spionage,
bescherming van wegen en inundatiemiddelen, dienst bij de militaire justitie
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en het geleiden van krijgsgevangenen
en deserteurs. Het verschil tussen leden
van de Marechaussee en leden van de
Politietroepen was dat de marechaussees
politieambtenaar waren, verbonden aan
een militair wapen, terwijl de politietroepers in de eerste plaats militair waren met
daarnaast een politietaak.3 De verhouding
tussen de beide korpsen was tot ongeveer
1930 niet best. Dat veranderde doordat de
Politietroepen in de dertiger jaren steeds
meer bij de grensbewaking werden ingezet. De marechaussee werd daardoor deels
van een impopulaire taak ontlast.
Dienstplichtig militairen die in aanmerking wilden komen voor de Politietroepen
werden, na selectie en het afronden van
hun dienstplicht, geplaatst in de ‘depotcompagnie’. Dat was een opleidingslocatie
die in augustus 1922 werd verplaatst van
Millingen naar Nieuwersluis. De opleiding duurde aanvankelijk vier en later
zes maanden, daarna volgde een dienstverband van zes jaar bij een van de (vier)
compagnieën die verspreid over het land
lagen. Toen, halverwege de dertiger jaren,
de belangstelling te wensen overliet werd
het dienst nemen aantrekkelijker gemaakt
doordat er na het zesjarige dienstverband
een overheidsbaan in het vooruitzicht
werd gesteld. Daarbij ging het vooral om
banen bij de Marechaussee, de Rijks- en de
Gemeentepolitie. Het door de politietroepers in Nieuwersluis geleerde werd onder
andere in de praktijk gebracht bij het neerslaan van rellen tijdens de Maastrichtse
Zinkwitstaking in 1929 en het Jordaanoproer in 1934 in Amsterdam.

De opleiding
Bij aankomst in het depot werd de aankomend militaire politiefunctionaris duidelijk gemaakt dat hij van onderaf aan moest
beginnen. Als hij het tijdens zijn dienstplichtige tijd tot korporaal of sergeant had
gebracht, dan moesten om te beginnen de
daarbij behorende onderscheidingstekens

ingeleverd worden. Daarna volgden lange
lesdagen: ’s morgens van 7 tot 12 uur, ’s
middags van 13.30 tot 17.00 uur en ’s
avonds van 18.00 tot 20.00 uur. Wetskennis, militaire instructie en sport vormden
de kern van het lesprogramma. Aangezien
verplaatsingen meestal per fiets geschiedden werd aan de fietsexercitie bijzondere
aandacht besteed. Bij voorbeeld het commando Voorwaarts-mars:
“voorwaarts= MARSCH”
Op het w.co vat de man met beide handen
de handvatten aan, brengt het rijwiel een
weinig naar voren en plaatst den bal van
den li. voet op den opstap. Op het u.co zet
de man zich met den re. voet tweemaal af,
verheft zich van den grond door het li. been
te strekken en zet zich, het re. been over het
achterwiel brengende, zacht op het zadel
neer. Daarna plaatst hij den re. voet op den
trapper en brengt, het rijwiel in beweging
houdende, den li. voet op den trapper.
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Leslokaal theorie in
de Willem III kazerne.
(Coll. W. Mooij)

Rijwielloods: “Het
legerrijwiel is groen
gemoﬀeld, de groene
kleur dient om de
zichtbaarheid in het
terrein te verminderen,
het moﬀelen om het
metaal tegen roesten te
vrijwaren”.
(Coll. W. Mooij)
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De militaire politie
brengt een saluut bij
de inhuldiging van
burgemeester W.I.
Doude van Troostwijk
in 1934.

Ieder volgt zijn voorman op 1m, gemeten
van band tot band. Opm.1 De man moet
ongedwongen op het rijwiel zitten, het
lichaam rechtop en de armen nagenoeg
gestrekt, zonder op de handen te steunen;
beide handen aan het stuur houden. Bij het
trappen moeten de heupen en het bovenlichaam stil en de ballen der voeten op de
trappers gehouden worden”.

gekeerd. Bij andere troepen te voet is de
rechterhand aan den geweerriem en wordt
slechts met den linkerarm gezwaaid (bij de
mariniers met gestrekte vingers), doch daar
bij de Politietroepen beide armen worden
bewogen, dringt een soepele beweging des
te meer. Het kost nu moeite om de eenmaal
aangenomen stijve marschhouding af te
leeren.

Een knap staaltje fietsacrobatiek: de
gebruikte fietsen waren zogenaamde
‘doortrappers’. Dat waren fietsen zonder
rem, door het niet bewegen van de trappers werd het achterwiel geblokkeerd en
kwam de fiets tot stilstand. Een en ander
werd nog ingewikkelder doordat er ook
bewapening meegevoerd moest worden.
Terwijl het fietsgedeelte kennelijk in orde
was, bestond er, volgens een inspectierapport, wel enige kritiek op de houdingen en
vormen tijdens de exercitie te voet.4

Naast de militaire instructie was er ook
aandacht voor ‘vormen en manieren’:
eten met mes en vork en geciviliseerde
omgangsvormen tegenover burgers en
hoogwaardigheidsbekleders.5
Onder de omgangsvormen viel ook dat
de politietroeper niet in uniform met een
pakje onder zijn arm of gearmd met zijn
verloofde behoorde te lopen: het pakje
moest hij laten thuisbezorgen en naast zijn
verloofde liep hij solo: met ferme pas en
stoere blik.6

Houdingen en vormen
De houding en vormen zijn goed, doch ik
acht het gewenst, dat het te gestrekt stijf
zwaaien der armen, met binnenwaarts gekeerde vuisten en stijf gehouden schouders,
wordt herzien. Het geheel moet los en vlot
zijn, de duimen der vuisten niet naar binnen

De sociale rol van de Politietroepen
Het politieke hoofdmotief voor de
oprichting van de politietroepen aan het
eind van de eerste wereldoorlog was de
handhaving van de openbare orde.7 Dat
maakte ze in de steden, waar van hun
krachtdadige inzet een aantal malen werd
gebruikgemaakt, niet bij iedereen populair.
In de dorpen lag dat anders, daar kwam
de militaire politie vooral in beeld als
hulpverlenende instantie. In de gemeente
Loenen betekende dat met name dat er
hulp werd verleend bij de toen nog regelmatig optredende overstromingen van de
Vecht. Met name die van 25 november tot
1 december 1928 was bijzonder dreigend.8
Samen met de genietroepen uit Utrecht
boden de politietroepen professionele
bijstand om de ergste nood te keren. Dat
lukte: de dijken braken niet. Van verschillende kanten werd hun daarvoor lof
toegezwaaid. Het College van B en W van
Loenen liet de dankbetuiging namens de
gemeenteraad vergezeld gaan van een bedrag van honderd gulden. Commandant
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J.J. Vermeulen antwoordde daarop dat
het bedrag besteed zou worden voor ‘de
aanschaffing van een nuttig en noodzakelijk voorwerp en voorzien worden van een
inscriptie, vermeldende de wijze van herkomst’.9 Het waterschap Loenderveen liet
zijn dank vergezeld gaan van een bedrag
van vijventwintig gulden, niet als beloning
voor de geboden hulp, maar als bewijs van
grote erkentelijkheid.
De burgemeester van Loosdrecht, waar
Mijnden toen onder viel, stuurde als
dank 1.000 sigaren, 75 flessen wijn en 100
porties gebak aan ‘de redders van de Mijndensedijk’.10 Deze prestatie haalde zelfs
de Handelingen van de Tweede Kamer.
Het SDAP- kamerlid K. ter Laan, noemde
tijdens de behandeling van de Defensiebegroting, de politietroepen en marechaussee ‘moderne huurlingen’. In reactie
daarop memoreerde de minister dat hij
van het polderbestuur en van het Utrechtse provinciebestuur ‘de meest hartelijke
dankbetuigingen, voor het ontzaglijke
werk en de voorbeeldloozen ijver, dien de
mannen bij de watersnood weer aan den
dag gelegd hebben’ had ontvangen.11 In
augustus 1930 was het water weer dermate
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hoog dat de Mijndensedijk bedreigd werd.
Dankzij de inzet van de politietroepen
kon het onheil opnieuw worden gekeerd.12
Een delegatie van de bevolking van Nieuwersluis bood kapitein Vermeulen een
zilveren tabaksdoos met inscriptie aan.13
Ook op ander gebied waren de politietroepen bereid hun kennis ter beschikking
van de samenleving te stellen. Middels
een schrijven van de commandant aan
de burgemeesters in de regio werd de
mogelijkheid onder de aandacht gebracht
om een demonstratie bij te wonen van
het zelfverdedigingssysteem ‘Kasulakow’.
Door het toebrengen van enkele slagen
en het toepassen van enkele grepen was
het daarmee mogelijk om personen, die
zich verzetten, zonder gebruikmaking van
wapens te overmeesteren.14
Deze demonstratie werd gegeven door
Sergeant Majoor Instructeur J.A. Muller,
iemand die, zoals we nog zullen zien, ook
op andere terreinen in het dorp Nieuwersluis actief was.
Tijdens een oefening van de Amsterdamse
Burgerwacht op Hemelvaartsdag 1930,
waarbij een treinramp met dertig zwaar-

Politietroepen in actie
tijdens hoog water in
1928 bij de Mijndense
Sluis. (Coll. W. Mooij)
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dagen, steeds drukker werd, veroorzaakte
dat steeds vaker filevorming. Op verzoek
van het Loenense gemeentebestuur werd
daarom door de politietroepen tijdens
het zomerseizoen op zon- en feestdagen
voor verkeersregeling gezorgd. Deze werd
beëindigd toen de nieuwe brug over het
kanaal in gebruik werd genomen en de
oude draaibrug op 28 maart 1938 buiten
gebruik werd gesteld.

De woning van de
commandant links
van de kazerne.
(Coll. W. Mooij)

gewonden bij Nieuwersluis was geënsceneerd, zorgden de politietroepen voor
opvang en medische verzorging.15
Soms gaf de bereidwilligheid ook aanleiding tot misverstanden. In een schrijven
aan de Inspecteur van de Marechaussee
had de burgemeester van Loenen kennelijk opheldering gevraagd over de
activiteiten die de soldaten ondernamen
tijdens hun patrouilles naar Fort Nieuwersluis. Daarbij zouden zij, desgevraagd, ook
aandacht aan andere aangelegenheden
besteden en zich daarbij ook op terreinen
van buitenplaatsen begeven. De commandant was het ermee eens dat zijn troepen
geen particuliere nachtveiligheidsdienst
moesten worden, maar dat het gevoel nuttig werk te verrichten de geest onder het
personeel en de sympathie voor het korps
ten goede zou komen.16
Dit kennelijke verschil van mening was
uitzonderlijk, over het algemeen bestond er veel waardering voor de inzet
van de troepen. Bij voorbeeld voor hun
werkzaamheden bij de verkeersregeling
bij de draaibrug over het Merwedekanaal in Loenersloot. Dit was een brug in
de Rijksstraatweg, die toen nog via de
Slootdijk en de huidige Binnenweg in de
richting van het kasteel liep. Toen in de
jaren dertig het verkeer, met name op vrije

Over het algemeen lijkt er een goede
verstandhouding te hebben bestaan tussen
het personeel van het depot Nieuwersluis
en de plaatselijke bevolking. Dat bleek ook
uit de vieringen die plaatsvonden. Voor de
sportwedstrijden die ter gelegenheid van
het negenjarig bestaan van de troepen in
1928 werden gehouden, waren ook een
aantal prijzen beschikbaar gesteld door
inwoners van Nieuwersluis en andere
belangstellenden. Van het feestlied dat
toen gezongen werd waren de woorden en
de muziek geschreven door de heer Blok,
het toenmalige hoofd van de openbare
lagere school in Loenen.17 Bij de viering
van het tienjarig jubileum in 1929 werden
commandant en depot door veldwachter
De Jong uit Loenen gecomplimenteerd
namens de vereniging van gemeente veldwachters uit de provincie Utrecht.18

Kapitein Vermeulen en
Sergeant majoor Muller
Kapitein Vermeulen was een militair met
gevoel voor sociale verantwoordelijkheid.
Als er bij calamiteiten en andere min of
meer onverwachte problemen een beroep
op het korps werd gedaan dan nam hij
graag het voortouw.19 Als het ging om
militairen die naar de straf- en tuchtklasse, die in die tijd ook in Nieuwersluis
ondergebracht werd, dan trachtte hij de
dienstplichtige niet alleen getuchtigd,
maar zo mogelijk ook enigszins heropgevoed naar zijn onderdeel terug te sturen.20
Dat verklaart mogelijk ook de volgende
stap in zijn carrière. Kort na zijn bevor-
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Pupillenschool zoals
die er voor 1925 uitzag.
(Coll. W. Mooij)

dering tot majoor in 1936 verliet hij de
politietroepen om in dienst te treden van
jeugdzorginstelling Zandbergen,21 een
Rijks Opvoedings Gesticht in Amersfoort.
Tijdens de oorlog zou de Willem III kazerne in Nieuwersluis ook dienst gaan doen
als R.O.G. Als opvolger van Vermeulen
in Nieuwersluis werd in 1937 kapitein J.J.
van Moorsel benoemd. Hoewel Vermeulen, gelet op alle loftuitingen, een kundig
officier was, bleef zijn populariteit in het
dorp beperkt.
Ook sergeant-majoor Muller22 had een
sterk sociale belangstelling. Hij was een
van de initiatiefnemers om het toenmalige
‘zwemgat’ in Nieuwersluis te veranderen
in een echt zwembad.23 Dat leidde op 30
maart 1933 tot de oprichting van de vereniging Zwemlust, waarvan hij de eerste
voorzitter werd. Al op 12 juli 1933 kon,
dankzij de medewerking van de politietroepen, het zwembad worden geopend.24
Muller koos een andere weg dan Vermeulen. Hij verleende als lid van de Ordedienst hulp aan onderduikers en steun
aan de pilotenlijn. Hij werd op 26 februari
1945 aangehouden en op 31 maart met
vier anderen op de Meppelerstraatweg in
Zwolle gefusilleerd.25.

Een wrang besluit
Het noodlot zorgde ervoor dat de politietroepen in Nieuwersluis in de meidagen
van 1940 nog te maken kregen met een
van hun oorlogstaken. In de mêlee van die
dagen had een sergeant met zijn mannen
zonder bevel zijn stelling aan de Grebbeberg verlaten. Op zijn ‘terugtocht’ met
kanon en trekker, richting Amsterdam,
trokken zij in Loenen de aandacht van de
plaatselijke veldwachter, een oud politietroeper, die daarover Nieuwersluis belde.
Begeleid door de veldwachter gingen zij
vervolgens naar de Koning Willem III kazerne. De sergeant kwam de volgende dag
voor een krijgsraad die hem, als deserteur,
ter dood veroordeelde. Kort daarop werd
hij door een vuurpeloton van de Koninklijke Marechaussee gefusilleerd.26
Na de oorlog kwam de vraag aan de orde
of het Korps Politietroepen opnieuw
moest worden opgericht. Om een aantal
redenen werd toen gekozen voor de
Koninklijke Marechaussee, weliswaar met
een beperkte politietaak, naast de Gemeente- en de Rijkspolitie.
(met dank aan mw. Marleen Veldwachter
van het Marechaussee museum in Buren)
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Johannes Albertus Muller, Rotterdam 24 mei 1890- Zwolle 31
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Het zwemgat was een groot gat in de grond, dat was ontstaan
door het weggraven van zand voor de aanleg van Fort
Nieuwersluis. Door kwel- en regenwater was het vol gelopen
en werd door de jeugd als zwemgelegenheid gebruikt.
Bart Jagt, Zwemmen is zalig, niet kunnen zwemmen is zielig.
Een duik in 75 jaar historie van zwemvereniging‘Zwemlust’, in
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waarover in de zeventiger Jaren een kortstondige nationale
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deze zaak toen alsnog kreeg.

UIT HET ARCHIEF

Beloning voor gebluste brand
bij boer Kruiswijk
Loenen aan de Vecht, 25 maart 1901
Bij deze heb ik de eer U Edelachtbaren
mede te deelen, dat door de Brandwaarborg Maatschappij Wed. J. Van Bosse Zn.
te Amsterdam en door de Meergelijkmatige Onderlinge Brandwaarborg Mij.
uitsluitend voor landbouwers en veehouders te Utrecht, elk eene gratificatie van
f 60,- is geschonken ter uitreiking aan de
brandweer alhier, als waardering voor de
goede diensten en betoonden ijver bij het

blusschen van de brand op de hofstede
Bouwlust op Slootdijk gemeente Loenen
den 18-19 maart jl. , welke som van f.
120,- bij mij is gedeponeerd en ter Uwer
beschikking ligt.
E. van Beusekom.
Dit betreft een brand bij veehouder
Willem Kruiswijk, het huidige Slootdijk
1. Kruiswijk huurde de boerderij van de
heer Van Reenen te Velp, eigenaar van
meerdere buitenplaatsen en boerderijen.
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IN MEMORIAM

Jan Boerstra
Op 30 januari jl. overleed Jan Boerstra,
erelid van de Historische Kring. Jan is
lid van de redactie van de Vechtkroniek
geweest van mei 1996 (nr. 4) t/m mei 2014
(nr. 41). Met zijn minutieuze onderzoek
in het kadaster en andere archieven heeft
hij de basis gelegd voor veel waardevolle
artikelen, zowel in de Vechtkroniek als
in het jaarboekje van Oudheidkundig
Genootschap Niftarlake. Zijn onderzoek werd verwerkt in artikelen over de
buitenplaatsen Welgelegen, Brugzicht en
Beek en Hoff. Maar ook schreef hij over
het Goudleerhuis, molen de Ruiter, het
herdenkingsmonument aan het Boerenlaantje, Duinkerken en de Katoendrukkerij op Vreedenhorst.
Jan Boerstra werd op 23 maart 1927 te
Baambrugge geboren. Zijn vader was vanuit Friesland naar Baambrugge gekomen
en was bedrijfsleider bij de zuivelfabriek
Moba aldaar (waar nu stomerij Hendrikse
is gevestigd). Jan ging naar de Mulo aan de
Rijksstraatweg in Loenen. Hier leerde hij
zijn latere vrouw kennen, Nita Willeman.
Haar ouders woonden op Vreedenhorst
en het jonge stel trok bij hen in. De oudste
kinderen Hielke en Coby werden hier geboren. Hierna verhuisden ze schuin naar
de overkant van de Vecht, naar het door
hun gebouwde Nigtevechtseweg 10 waar
dochter Marjo werd geboren.
Jan volgde de MTS en was werkzaam als
bouwkundig ingenieur bij Stork, later bij
Continental Engineering in Amsterdam.
Na enkele rechtsopvolgers van dit bedrijf
werd hij hier Project manager, waarvoor
hij veel in het verre buitenland vertoefde,
van het oostblok tot Indonesië. Al tijdens
zijn werkzame leven, maar vooral na zijn

pensionering, dook hij letterlijk in de
archieven. Elke dinsdag was hij te vinden
op het archief dat toen nog in Beek en
Hoff in Loenen was ondergebracht. Zijn
passie voor details was goed zichtbaar in
de talloze kadastrale kaarten die hij met
potlood inkleurde op soort grondgebruik.
Dit leverde kleurrijke en informatieve
kaarten op, waarbij in één oogopslag het
gebruik van het terrein zichtbaar was. Een
andere bijzondere eigenschap van Jan was
zijn droge humor, die door zijn verder rustige en stabiele aanwezigheid vaak extra
grappig uit de hoek kwam.
Bij de viering van het twintigjarig bestaan
van de Historische Kring op 19 september
2014 werd hem het erelidmaatschap toegekend. Dochter Coby nam de oorkonde
in ontvangst. Een dag later nam hij in
zorgcentrum Snavelenburg de oorkonde
dankbaar en met gepaste trots in ontvangst. De laatste jaren van zijn leven nam
zijn gezondheid af en woonde Jan in ’t
Kampje, waar hij op 30 januari j.l. -twee
maanden voor zijn 90ste verjaardag- overleed. De redactie wenst zijn familie veel
sterkte toe en herdenkt Jan met respect en
een weemoedige glimlach in het hart.
Juliette Jonker-Duynstee
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Houtzagerij Hulsman in Nieuwersluis
Willem Mooij

(Coll. W. Mooij)

Op deze luchtfoto uit de jaren ’30
is houthandel en stoomhoutzagerij
Hulsman te zien, gevestigd aan de
Angstelkade 2 in Nieuwersluis. De
verschillende opslagloodsen met ieder
hun eigen functie zijn goed te lezen: in
het grote gebouw aan de Angstel was de

houtzagerij gevestigd, de loodsen
daarachter waren bestemd voor
respectievelijk teakhout, vurenhout
en eikenhout. Hiernaast en -achter
lagen boomstammen en planken
opgeslagen.
De houthandel was opgericht in
1916 te Loenersloot en lag aan
het einde van de Binnenweg. In
1918 verhuisde het bedrijf naar
Nieuwersluis, gunstig gelegen
aan het water en het spoor. Op
25 februari van dat jaar werd
de Hinderwetvergunning voor
deze nieuwe locatie verleend aan de
gebroeders Hulsman, die zelf in Ter Aa
woonden. Willem Gerrit (1891-1968) was
directeur, zijn broer Evert (1886-1971)
was de werfbaas en de bedrijfsleider.
Volgend jaar zal een groot artikel over dit
bedrijf in de Vechtkroniek verschijnen.

