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Van boeiende persoonlijkheden, een 
historische vondst en een oud reglement

Dit jaar is het alweer vijftien jaar geleden dat de HKGL werd 
opgericht. Wij vieren dus het derde lustrum. Een van de lus- 
trumactiviteiten is de organisatie van een tentoonstelling in 
de hal van het gemeentehuis van de sierkunstenaar Pieter 
van Gelder, die de tweede helft van zijn leven in Vreeland 
woonde. De tentoonstelling is een initiatief van Gerda en 
Kees Beelaerts van Blokland, die Van Gelder goed gekend 
hebben en veel van zijn werk bezitten. Ondergetekende 
schreef een artikel over het leven en werk van Van Gelder, 
dat als achtergrondinformatie bij de tentoonstelling dient. 
Gaat u zeker even kijken, u bent van 10 mei tot 14 augustus 
tijdens openingstijden van het gemeentehuis welkom.
In dit nummer staat nog een Vreelandse persoonlijkheid 
centraal, namelijk smid A. Niessen. Een interview met hem 
is verwerkt in een boeiend artikel. Wim van Schalk belicht 
een andere ‘beroemde’ persoonlijkheid: Johannes 
Sanderson, de langstzittende burgemeester van Loenen die 
de gemeente in de eerste helft van de negentiende eeuw, 
vanaf de Franse overheersing, door roerige tijden loodste 
met gemeentelijke herindelingen en bestuurlijke vernieuwin
gen. Binnenkort zal zijn naam weer zichtbaar zijn in Loenen: 
het nieuw te bouwen complex woningen tussen de 
Rijksstraatweg en de Dorpsstraat zal na voltooiing 
Johannes Sandersonhof gaan heten. Verder leest u onder 
andere over een archeologische vondst van een pelgrim- 
sampul in Vreeiand door Anton Cruysheer, en een verhaal 
van Dorie Baecker over de -in onze ogen bijna vermakelijke- 
regels van het Vreelandse handboogschuttersgilde.
Kortom, variatie volop! Veel leesplezier en wij hopen u 
te ontmoeten op de diverse lustrumactiviteiten dit jaar.
Houd vooral de nieuwsbrief in de gaten voor de data!

Namens de redactie, Juliette Jonker-Duynstee
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Pieter van Gelder, kunstenaar te Vreeland

Een oeuvre van honderden, zo niet duizen
den voorwerpen heeft hij nagelaten, zijn 
grafische ontwerpen zijn van grote klasse, 
de door hem ontworpen en gemaakte 
gebruiksvoorwerpen werden bij ladingen 
verkocht in de Bijenkorf, vele tentoonstellin
gen van zijn werk zijn georganiseerd en 
toch is hij bij het grote publiek onbekend 
gebleven; Pieter van Gelder (1902-1984).
De tweede helft van zijn leven bracht hij in 
Vreeland door. Vandaar dat in dit artikel en 
in de tentoonstelling over zijn werk, die van 
mei tot augustus van dit jaar in het gemeen
tehuis van Loenen wordt gehouden, aan
dacht wordt besteed aan deze “hoogst 
begaafd en veelzijdig scheppend kunste
naar, met een uitermate levendige en 
vindingrijke geest”, aldus zijn goede 
vriend en biograaf Jan D. Voskuil.

“Een geboren artiest, 
bezeten van zijn kunst”
Jan Pieter Dirk van Gelder werd op 
11 augustus 1902 geboren te Haarlem 
als kind van Dirk van Gelder en Johanna 
Cornelia Folmer. Over zijn jeugd en latere 
privé-leven is in Vreeland nauwelijks iets 
bekend. Wel weten wij dat hij in ieder geval 
een oudere zus en een jongere broer had. 
Het schijnt dat Pieter als kind al zeer geïnte
resseerd was in vormgeving. Zo gaat het 
verhaal dat zijn zus enthousiast en levendig 
vertelde over een schimmenspel van de 
bekende Haarlemse illustrator en schim- 
menspelspeler Ko Doncker (1874-1917) 
waar zij was geweest. De fantasie van de 
12-jarige Pieter werd geprikkeld en hij knip
te meteen uit een stuk karton zijn eerste 
schimmenfiguren. De krachtige vormentaal 
die ai zijn latere ontwerpen zouden kenmer
ken, zat er dus al vroeg in. In 1915 mocht hij 
dan ook toetreden tot de Haarlerrise School 
voor Bouwkunde, Versierende kunsten en 
Kunstambachten, die gevestigd was in het 
koetshuis van Paviljoen Welgelegen, het 
huidige Provinciehuis van Noord Holland.

Bij deze invloedrijke school die tot 1926 zou 
bestaan, lag de nadruk op ‘gemeenschaps
kunst’; ambachtelijkheid gecombineerd 
met verfijnde vormgeving. Door de goede 
leraren die de school aantrok, was zij een 
‘broedplaats voor nieuwe richtingen in de 
kunst’. Pieter viel meteen al op door zijn 
gedrevenheid, zijn werklust en enthousias
me, zo jong als hij was. Ook zijn leraren, 
zoals de kunsthistoricus H.C. Verkruysen 
en graficus Jessurun de Mesquita, viel op 
hoe talentvol de jongen was. Met name 
laatstgenoemde heeft met zijn strakke 
vormen veel invloed gehad op Pieter.

Op school begon Pieter al met het vertonen 
van zijn thuis gesneden schimmenspelen. 
Met hulp van een projector, een wit doek en 
een aantal kartonnen figuren beeldde hij 
gedichten van Guido Gezelle, Piet Paaltjens 
en Koos Speenhoff uit. Al gauw voerde hij 
deze spelen ook in andere steden op en 
had hier aanzienlijk succes mee. Een jaar 
voor zijn eindexamen (dat hij in 1920 met 
glans zou halen) vestigde Pieter zich als 
kunstenaar in een atelier aan de Meester 
Lottelaan in Haarlem, een plek waar meer 
kunstenaars hun atelier hadden, een bron 
van inspiratie. Het ware kunstenaarsschap

Affiche voor het 
schimmenspel Don 
Quichotte, 1923-1925 
(Coll. Vernout)



Pieter van Gelder met zijn 
geliefde poes Oueenie voor 

een wandplastiek, jaren 
zestig. (Coll. Vernout)

vierde hoogtij: men ontwierp, maakte kunst 
en als er iets verkocht werd, werd er van het 
geld meteen een feestje gevierd. De vrien
denclub die zo ontstond inspireerde elkaar. 
Men beschreef eikaars werk in recensies en 
experimenteerde volop. Zijn atelier in een 
klein huisje met tuintje doopte hij ‘het gele 
uiltje’. Hoe klein zijn tuin ook was, het was 
erg belangrijk voor Pieter om buiten te zijn, 
vogels te horen zingen, de natuur in alle rust 
te beleven. Dit zal later ongetwijfeld meege
speeld hebben bij zijn beslissing om in 
Vreeland - buiten- te gaan wonen in een 
huis met een grote, romantische tuin.
In deze periode maakte Van Gelder heel 
veel grafische ontwerpen van een uitzon
derlijk hoog niveau. Ex-librissen, briefhoof
den, affiches, boekomslagen e.d. van een 
krachtige vormgeving en een grote zeg
gingskracht. De vormen zijn hoekig en

scherp, maar met hier en daar wat rondin
gen, die zijn latere werk zo kenmerken.

Schimmenspelen
Na een reis naar München in 1921 raakte 
hij erg beïnvloed door het Expressionisme 
waarmee hij daar in aanraking was geko
men. Ook Afrikaanse kunst inspireerde 
hem, zoals te zien is aan de vele ontwerpen 
van bijvoorbeeld maskers of houten scha
len die bestaan uit twee met een leren veter 
aan elkaar genaaide helften. Deze primitieve 
kunst was zeer populair in die tijd en inspi
reerde bijvoorbeeld ook Picasso. Van 
Gelders uitdrukkingsvolle ontwerpen bleken 
erg sterk in de schimmenspelen die hij in de 
jaren twintig maakte zoals ‘De reizen en 
avonturen van meneer Prikkebeen’ (1924) 
en ‘Don Quichote’ (1923-25). Hij ontwierp 
ook de affiches voor de voorstellingen, die 
onder andere in de Jansschouwburg te 
Haarlem werden opgevoerd. Vijf mensen 
waren nodig om de voorstelling te presen
teren: Van Gelder speelde zelf de poppen, 
iemand anders bediende de lichtprojector, 
de bekende acteur Louis van Gasteren 
declameerde en pianist Hans de Bock 
maakte de muziek erbij met hulp van ie
mand die de bladmuziek omsloeg.
Met de avondvullende programma’s die 
Van Gelder hiermee verzorgde verdiende hij 
echter niet genoeg. Hij richtte zich dan ook 
op het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, 
waarvoor de markt aanzienlijk groter was. 
Met voor de meeste mensen waardeloos 
materiaal als stukjes hout, touw, kurk, 
bladeren of korenhalmen maakte hij kwali
tatieve voorwerpen, vaak met humor.

Pieter van Gelder exposeerde met enige 
regelmaat, zoals in 1922 bij de lenteten- 
toonstelling in het museum van Kunstnij
verheid in Haarlem, en in 1927 bij de 
Kunstkring in Heemstede, Tientallen 
publicaties over zijn werk verschenen 
naar aanleiding van zijn tentoonstellingen, 
in de Groene Amster-dammer, de Telegraaf 
en het Haarlems Dagblad.

Huwelijk
Intussen had Pieter een vriendin gekregen, 
Willy van den Broek, wiens vader een grote 
ijzerwarenzaak aan de Oude Groenmarkt



2-4 in Haarlem bezat. Willy had zodoende 
van huis uit ondernemerszin en een zakelijk 
instinct meegekregen. Zij opende in 1930 
een galerie aan de voet van de Sint Bavo, 
de Muurbloem, waar voornamelijk werk van 
Pieter werd verkocht, maar ook van andere 
kunstenaars. Wellicht voelde de artistieke, 
onzakelijke kunstenaar die Pieter was, dat 
de combinatie van haar zakelijkheid en zijn 
artisticiteit een goede zou zijn. De relatie 
werd dan ook op 19 augustus 1931 omge
zet in een huwelijk. Vaak ging het echtpaar 
op reis, op zoek naar nieuwe kunstenaars, 
wat goed lukte: de kunsthandel werd een 
bekend centrum van eigentijdse kunst. 
Pieter had hier razend veel succes met 
grappige figuurtjes die hij uit ijzerdraad 
boog en knipte en daarna verfde.
De zaken floreerden, het echtpaar verdien
de goed geld. Zo goed, dat zij zich na de 
oorlog een monumentaal pand aan de 
Vecht konden veroorloven. Op 3 september 
1946 verhuisden zij naar Schoonoord, toen 
nog gelegen aan de Westelijke Vechtdijk 
27 (sinds 1 juli 1951 vernummerd tot 
Duinkerken 11) in het idyllische Vreeland.

Bedrijf in Vreeiand
Zij kochten dit statige huis van de erven van 
kunstenaar Lion Cachet, die hiervan 1901 
tot aan zijn dood in 1945 gewoond had.
Het huis had een paar (letterlijk!) grote voor
delen: het had een grote tuin, zodat Pieter 
in zijn geliefde natuur kon vertoeven, en een 
ernaast gelegen koetshuis, wat al door Lion 
Cachet als atelier werd gebruikt, en nu de 
functie van werkplaats kreeg. Deze werk
plaats werd de spil van het productiebedrijf 
dat nu zou ontstaan: met Willy aan het 
hoofd als zakelijk en economisch leidster, 
ontwierp Pieter vele gebruiksvoorwerpen 
die door een aantal arbeiders werden uit
gevoerd. Dit waren doorlopend zo’n 4 a 5 
man, meest Vreelanders, te zien op bijgaan
de foto genomen voor Schoonoord.
Zo werkte Kees Hoetmer er 16 jaar, en ook 
gepensioneerd politieman W. van Splunder 
van de Breedstraat, Dirk Zeidenrijk en 
Breukelaar Rien Broekhuizen, die zo’n 
goede houtdraaier was. In het team van 
medewerkers werkten ook twee Vreelandse 
jongens, vers van de technische school: 
Wim Hansma en Maarten Lourens.

Werknemers van 
Van Gelder en wat 

buurkinderen voor 
Huize Schoonoord. 
V.i.n.r.: Gerda Kroon, 
Kees Hoetmer (met pet), 
Van de Broek, Van 
Splunder.

Achter het raam is 
echtgenote Wit zichtbaar. 
Recht voor Van Splunder 
staat Jaap Kroon, 
daarnaast Jaap Mijwaart. 
Zittend op de grond, 
tweede van rechts is 
Gerard Vöge met 

daarnaastzijn zusje 
Hiida Vöge.

(Coii. Hoetmer)



Kees Hoetmer en Rien 
Broekhuizen in de werk

plaats. Op de achtergrond 

de planken met mallen 
voor pitrieten schalen. 

(Coll. Hoetmer)

Hansma werkte er van 1954 tot 1959, toen 
hij in militaire dienst moest. Van zijn werkza
me jaren bij Van Gelder weet hij nog veel: 
“Een heel aardige man was het, die met 
iedereen goed kon omgaan, of het nou de 
brugwachter was of een klant”. Pieter 
kwam - in tegenstelling tot zijn vrouw- 
regelmatig in het dorp om boodschappen 
te doen (hij was degene die kookte), wat 
rond te wandelen of een praatje met deze 
en gene te maken. Hij was erg geliefd, wist 
veel en kon prachtig verhalen vertellen.
Toch ontving het echtpaar nauwelijks be
zoek. De enigen die wel eens kwamen dine
ren waren klanten. Als stel was het echtpaar 
dus niet bepaald ingeburgerd in het dorp.

In 1954 vroeg Van Gelder toestemming om 
zijn werkplaats uit te breiden met de bouw 
van een nieuw atelier dat in een L-vorm om 
de werkplaats heen gebouwd zou worden. 
Ook werd een pakhok tegen de achterkant 
van de werkplaats aangebouwd. Apart is 
dat op de bouwtekening als naam van het 
huis ‘Schoonzicht’ staat vermeld, en dat de 
architect blijkbaar familie was, want de 
tekening staat op naam van Cornells 
van Gelder, architect te Haarlem.

Een echte kunstenaar was Van Gelder: 
kunst was zijn leven, aardse dingen interes
seerden hem niet. Het liefst liep hij in zijn 
oude kloffie, een broek, hemd en altijd een 
vest aan. Op zijn hoofd zijn onafscheidelijke 
kalotje of gebreid mutsje. Goed voor zijn 
werknemers was hij ook. Zo stelde hij vaak 
een van zijn kunstwerken als prijs ter 
beschikking als de mannen na werktijd op 
zaterdagmiddag gingen darten. En ook voor 
kindertjes uit de buurt maakte hij ooit voor 
koninginnedag een prachtige Gouden koets 
(zie foto)! Zijn buren, de familie Kroon, 
waren meer dan buren: mevrouw Kroon 
was hulp in de huishouding in huize Van 
Gelder en werkte tevens in het atelier.

Van Gelder had een voorliefde om zijn huis 
met kerstmis te decoreren. Hij maakte bij
voorbeeld van ruw hout grote, decoratieve 
kerstengelen, die hij in de vensterbank van 
zijn huis zette. Vluchtig gemaakt, geen mooi 
afgewerkte kunstwerken, maar creatief en 
met een groots effect.

Grote productie
Willy (die inmiddels Wils werd genoemd) en 
Pieter gingen twee keer per jaar naar de 
Jaarbeurs in Utrecht om hun kunstwerken 
te verkopen en te tonen aan aspirant-verko- 
pers, zoals de Bijenkorf en een aantal 
kunsthandelaren. Als ze uit Utrecht terug
kwamen, had Wils weer genoeg opdrach
ten binnengehaald om een half jaar vooruit 
te kunnen. Een regelrecht succes waren 
hun pitrieten schalen en pindastelletjes, hun 
gedraaide houten sla- en komkommerscha- 
len, slabestek, dienbladen met rotan hand
vaten en houten beeldjes. Pieter maakte 
steeds een ontwerp, een voorbeeld, dat 
dan door de arbeiders in serie nagemaakt 
werd. Niet dat dit serieproductiewerk nu de 
grote passie van Pieter had. Het liefst was 
hij aan het ontwerpen, aan het verzinnen, 
aan het maken. Maar... er moest brood op 
de plank komen, dus onder de strakke 
leiding van Wils werd er jaar na jaar veel 
geproduceerd en werd er een goed inko
men gegenereerd, waar de werknemers en 
het grote huis van betaald konden worden. 
Zijn werk werd op diverse tentoonstellingen 
getoond, zoals in 1969 tijdens de Herfst- 
flora in het Singermuseum te Laren, waar



20.000 bezoekers kwamen. Verder expo
seerde hij op Schiphol (1973), de Bijenkorf 
in Amsterdam en Rotterdam (voor 1975) en 
Centrum De Vaart in Hilversum (1975). Op 
de prijslijsten die nog bewaard zijn geble
ven, zijn telkens twee rijen prijzen te zien; de 
vraagprijs en de bodemprijs. Blijkbaar kon 
er flink onderhandeld worden over de aan
schafprijzen! Veel werken komen op alle lijs
ten voor, iedere keer flink variërend in prijs.

Techniek
Veel voorwerpen uit de Vreelandse periode 
waren van hout en van pitriet. Ze werden in 
de werkplaats gemaakt, waar draaibanken 
stonden om de houten voorwerpen mee te 
draaien en waar zich planken met mallen 
bevonden waaromheen de pitrieten schalen 
werden gedraaid. De opslag van het hout 
was buiten, aan de voorkant van de werk
plaats, vlak achter het RU.E.M.-transforma- 
torhuisje, dat daar toen nog stond. Pitriet 
was opgeslagen op de zolder van het huis. 
Van Gelder gebruikte verschillende soorten 
hout zoals teak-, naald-, essen- of maho
niehout. De houten voorwerpen werden 
gedraaid op de draaibanken en vervolgens 
gebrand. De verkoolde laag werd dan van 
het hout afgeschuurd met een staalborstel, 
waarna de nerf van het hout mooi tevoor
schijn kwam. Dit effect werd vaak versterkt 
door het hout te beitsen in een kleur, hier

overheen een andere kleur 
aan te brengen en die 
dan weg te poetsen.
Dit gebruik van het 
decoratieve ef
fect van de jaar
ringen van het 
hout is echt 
een kenmerk 
voor Van 
Gelders hout- 
sculpturen.
Vaak brandmerk
te hij zijn werk 
hierna met zijn logo.
Soms werd het hout 
gepatineerd (voorzien van 
een groene laag), zodat het leek of 
het van brons was. Een ander kenmerk 
bij Van Gelders houten voorwerpen is dat 
verbindingen tussen houten delen of tussen 
hout en andere materialen niet werden 
weggewerkt; zij werden eerder als sierele- 
ment gebruikt.

De pitrieten schalen werden gemaakt door 
meterslange stengels pitriet om een mal te 
draaien, vast te lijmen en na het drogen 
met lak te spuiten zodat de schaal hard 
en waterafstotend werd. Soms werd het 
geheel dan nog geschilderd met een 
decoratief patroon in felle kleuren.

Geschilderde schaal 
van pitriet, jaren vijftig 
(colt Hoetmer)

Koninginnedag in de jaren 
vijftig met Co Kroon in een 
gouden koets, door Van 
Gelder gemaakt. Vooraan 
Gert Meijers, op de bok 

Jaap Kroon en achterop 
de koets Aart Evers.

(Colt Hoetmer)



Prins Bernhard ontvang 
een door Van Gelder 

gemaakte tabakspot uit 
handen van burgemeester 

F.D. Sprengen 25 mei 
1949. (Coil. \N. Mooij)

Eenzelfde soort tabakspot 
als die Prins Bernhard 
ontving, gedecoreerd 

met verschillende 
kleuren siermais 

(Coil. Hoetmer-eigen foto)

Vaak werd ook een combinatie van pitriet 
en hout gemaakt, zoals bij de pindastelle- 
tjes waarbij de bodem van hout was en 
de opstand van pitriet.

De ‘vrije’ producties van Pieter waren in 
deze jaren vaak wandplastieken. Houten 
vormen aan elkaar bevestigd tot één ge
heel, waarvan op de tentoonstelling in het 
gemeentehuis een mooi voorbeeld te zien 
is: ‘Uitgestotene’ heet het. Vijftien glanzend 
geschilderde flessen in en aan elkaar, één 
afgebladderde bungelt er bulten. Is het 
symbolisch voor zijn eigen positie in die ja
ren? Of gewoon krachtige compositie van 
in- en door elkaar lopende gelijke vormen? 
Voor wat betreft dergelijke platte houtsculp- 
turen kreeg hij in 1954 een grote opdracht 
van de Holland Amerikalijn. Hij mocht alle 
decoratieve panelen maken voor de wan
den In de bar van de Maasdam IV, een van 
de grotere schepen van deze maatschappij.

Prins Bernhard
Van Gelder liet zijn creativiteit ook los op 
een aantal tabakspotten. Hij maakte ze van 
gedraald hout en legde ze soms in met sier
mais in diverse kleuren. Bijgaande afbeel
ding toont een van zijn ontwerpen in handen 
van wel heel hoog bezoek dat Vreeland 
aandeed. Zijne koninklijke hoogheid Prins

Bernhard bracht op 25 mei 1949 een blik
sembezoek van slechts tien minuten aan 
Vreeland. Ter gelegenheid hiervan ontving 
hij van de gemeente Vreeland uit handen 
van burgmeester F.D. Sprenger een door 
Van Gelder gemaakte tabakspot, met maïs 
Ingelegd. Van Gelder was ook een van de 
mensen die bij dit bezoek waren uitgeno
digd, om eventueel achtergrondinformatie 
te geven bij eventuele vragen van de Prins.



Op de tentoonstelling is een vrijwel identie
ke tabakspot te zien. Een andere tabakspot, 
van gedraaid onbewerkt hout, werd als prijs 
gebruikt bij de voetbalwedstrijd tussen N.V, 
van Leer en de Rijkspolitie (groep Abcoude) 
d.d. 19 mei 1951 in het kader van de “Haak 
In Actie Vreeland”.

Over het Haarlemse verleden van Pieter van 
Gelder is weinig bekend. Ook niet bij zijn 
werknemers, met wie hij dag in dag uit in 
een kleine ruimte werkte. Hij sprak nooit 
over zijn verleden of over zijn privé-leven. 
Het huis was ook verboden terrein voor de 
werknemers. Alleen de linkervoorkamer, het 
kantoor van Wils, werd af en toe betreden, 
evenals de zolder, waar de opslag was van 
de bossen pitriet.

Heldere vormen - eenvoudig materiaal
Zoals gezegd werd het talent van Van 
Gelder al vroeg op waarde geschat. Otto 
van Tussenbroek schrijft in Elsevier 
Maandschrift van 1926 bij gelegenheid van 
Van Gelders eerste tentoonstelling in kunst- 
nijverheidsinrichting ‘De Kerkuil’ in Haarlem: 
“Hij laat er allerhande dingen zien waaruit al 
dadelijk klaar en open valt af te lezen dat 
men te doen heeft met en jong en frisch ta
lent, dat zich op gemakkelijke manier weet te 
uiten.(...) Men bewondert de fantasie en de 
vindingrijkheid van den maker die bevangen 
is van de groote liefde voor het kunstzinnige 
werk der handen. ” Blijkbaar ontbrak het bij 
het werk in alle snelheid en enthousiasme 
waarmee het gemaakt was, wel eens aan 
de afwerking. “Waar iemand veel te zeggen 
heeft wordt dikwijls haast gemaakt bij het 
uitspreken en zoo verging het van Gelder. 
Het was soms alsof het hem allereerst om 
de uitspraak te doen was". De schrijver 
spreekt de hoop en verwachting uit dat het 
binnenkort toch tot grote opdrachten moet 
komen, want die is hij ten volle waard.

Tot baanbrekende opdrachten die tot natio
nale -of wereldfaam zouden leiden is het 
niet gekomen. Toch is zijn zo diverse werk 
over het algemeen zeer gewaardeerd 
geweest. En divers, dat was het.Variërend 
van tweedimensionaal werk als etsen, li
no’s, grafische ontwerpen en wandtegels 
tot driedimensionale voorwerpen als lam

pen, boekensteunen, deurknoppen, bestek
ken, kralen, kurkentrekkers, kaarsenhou
ders, tabakspotten, tassen, blouses, corsa
ges, schalen, zoutvaten, speelgoed, noem 
maar op. En dit alles in de meest eenvoudi
ge, over het algemeen natuurlijke materia
len: hout, papier, leer, jute, vilt, bladeren, 
bamboe, touw, pitriet, knoopjes, stukjes 
been, lapjes katoen of wol. Wat voor een 
ander restmateriaal was, rommel die je 
weggooide, was voor hem een bron van 
inspiratie. En niet alleen het materiaal was 
eenvoudig. Dit gold ook voor de vormen:

Houten paardje met manen 
van borstelharen, jaren 
vijftig. Opvallend is het 
accentueren van de 
houtnerfstructuur.

Pieter van Geider gefoto
grafeerd aan de oever van 
de Vecht bij zijn huis, begin 
jaren '80 (foto: Gerda 
Beeiaerts van Bioktand)



simpele, heldere, logische ‘oer’vormen ken
merken al zijn ontwerpen. Sommige voor
werpen zijn zo logisch, dat zij bijna kinderlijk 
eenvoudig lijken. En dat is misschien net de 
kracht van deze kunstenaar die dit bedacht 
en zo logisch laat lijken. De eenvoudige 
vormen leenden zich goed tot het namaken 
ervan. “Hij werd niet snel kwaad, maar hij 
kon heel kwaad worden als zijn idee weer 
eens gepikt was”, aldus oud-werknemer 
Hansma.

In 1982 kreeg Van Gelder een attaque, 
waardoor hij deels verlamd raakte. Hij werd 
opgenomen in verpleeghuis Mariaoord te 
Vinkeveen, waar hij op 21 december 1984 
overleed. De begrafenis vond enkele dagen 
later plaats op begraafplaats Westerveld te 
Driehuis, vlak bij zijn geboorteplaats 
Haarlem. Wils zou nog enkele jaren op 
Schoonoord blijven wonen, totdat zij het 
huis in 1986 verkocht aan de heer én 
mevrouw Wijnschenk. Twee vrienden, 
Jacques Vernout en dierenarts Spaargaren, 
en de directeur van het Haarlemse Frans 
Halsmuseum, de heer Snoep, mochten 
kunstwerken uitzoeken. De toegezegde 
plannen om een tentoonstelling te maken in 
het Frans Halsmuseum met de honderden 
voorwerpen van Van Gelder die het muse
um op deze manier had verworven, zijn 
helaas nooit uitgevoerd. De Historische 
Kring Gemeente Loenen voert het plan, zij 
het op kleine schaal, nu wèl uit door werk

van Van Gelder in het gemeentehuis van 
Loenen te exposeren. Een eerbetoon aan 
een Haarlemse, maar ook zo Vreelandse 
‘duivelskunstenaar’.

Juliette Jonker-Duynstee

Met dank aan de heren J. Vernout, 
W. Hansma en J. Hoetmer voor 

hun informatie en medewerking.

NOTEN:

1. Haarlems Jaarboek 1985. Jan D. Voskuil was een 
studievriend van Van Gelder. Hij was kunstrecensent 
bij de Oprechte Haarlemmer Courant en zou Van 
Gelder gedurende zijn hele leven volgen en recen
sies schrijven over diens tentoonstellingen.

2. Zijn moeder (20 februari 1864) was een vondeling die 
uit Assen kwam. Haar (stiet) grootvader was gestor
ven in de inrichting in Veenhuizen

3. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te 
Breukelen (RHCW), Archief gemeente Vreeland, inv. 
nr. 780/10.

4. De komst van de Prins was goed voorbereid: de ge
meente maakte een week daarvoor de route bekend 
en verzocht degenen die langs de route woonden de 
vlag uit te steken. Ook werden de standplaatsen 
voor het publiek aangegeven.

BRONNEN:

- J. D.Voskuil, Pieter van Gelder in: Haarlems 
Jaarboek 1985

- Archief J. Vernout, Haarlem
- Interviews met J. Hoetmer, J. Vernout en W.

Hansma
- Elsevier Maandschrift 1926
- RHCW, Archief gemeente Vreeland

Uit het archief

Bloemdiefstal op Klein Muiden
Nichtevecht, den 15 april 1820 
Aan de heer officier bij de Regtbank van 
eersten aanleg, zitting hebbende te 
Amsterdam
Nu eenige tijd geleden, op de Heerenhof- 
stede in eigendom behorende aan den 
Heer J. Bekkering, gelegen op Klein 
Muiden, thans behorende tot deze 
gemeente, des nachts eenige bloemen.

bloempotten etc; uit de broeijerij aldaar 
gestolen zijnde en om dezen tijd een jaar 
geleden eene gelijke diefstal zijnde 
gepleegd. Volgens informatie aan mij 
door den tuinmansbaas van den gemel- 
den heer Bekkering gegeven, zoo heb 
ik de eer Uwedel. Gestr. hiervan kennis 
te geven, als mede dat er volgens zijn 
zeggen eenige presumptie (verdenking) 
zoude wezen op zekeren Jan Jansen 
thans broodsnijder in het besjeshuis te 
Amsterdam, gewezen tuinknecht van 
die plaats.
Ik heb de eer met de meeste hoogachting 
te zijn, De schout van Nichtevecht, is 
getekend Johannes Sanderson
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Het gemeentebestuur van Loenen 
ten tijde van burgemeester Sanderson

Johannes Sanderson (1778 -1846) was het 
grootste deel van zijn leven actief in het be
stuur van Loenen. Van zijn benoeming tot 
schout van Loenen-Nieuwersluis in 1803 tot 
zijn overlijden in 1846 vormde hij respectie
velijk als schout, maire en burgemeester de 
spil van het gemeentebestuur. Dat maakt 
hem verreweg de langstzittende bestuurder 
in de Loenense geschiedenis van de laatste 
twee eeuwen. Daarnaast was hij ook een 
groot aantal jaren burgemeester van 
Nigtevecht, Loenersloot, Kortenhoef en 
Nederhorst den Berg. Zijn ambtsgebied 
besloeg daarmee een groot deel van de 
huidige gemeente Loenen. Deze periode is 
heel interessant omdat Nederland zich in 
een overgangssituatie bevond: de overgang 
van de oude Republiek der Verenigde 
Nederlanden naar het Koninkrijk der 
Nederlanden met daar tussenin de Franse 
tijd. Flet bestuur van het land, van de pro
vincies, steden en dorpen veranderde in 
deze periode ingrijpend. Dat was ook het 
geval in Loenen. In de achttiende eeuw was 
de schout (in de zogeheten lage heerlijkhe
den) of de baljuw (in de hoge heerlijkheden) 
de centrale figuur in het plaatselijk bestuur. 
Voor het vervullen van deze ambten werden 
meestal telgen uit vooraanstaande families 
aangewezen. Zo kennen we de familie 
Hoogeveen die een aantal baljuwen leverde 
voor het gerecht Loenen-Kronenburg en de 
Sandersons die niet los te denken waren 
van het schoutambt van Loenen- 
Nieuwersluis. In en na de Franse tijd werd 
het plaatselijk bestuur helemaal gereorgani
seerd en ook gedemocratiseerd. Zo groei
den we naar een gekozen gemeenteraad 
met een burgemeester als voorzitter en 
wethouders die met de voorzitter het dage
lijks bestuur vormden. Dit artikel beschrijft 
hoe dit in Loenen in zijn werk ging.

Loenen en de familie Sanderson
Zowel in de plaatselijke nijverheid als

het bestuur waren in deze jaren vele 
Sandersons in Loenen actief. Zo kennen 
we in Loenen-Nieuwersluis in 1735 een 
Barnardus Sanderson als schout en 
gadermeester en kennen we een Joris 
Sanderson die omstreeks 1785 ook schout 
van Loenen-Nieuwersluis was (en tevens 
eigenaar van brouwerij Het Hoefijzer^) en 
ook Thomas Johannes, eveneens schout 
van Loenen- Nieuwersluis ® en Johannes 
Hendrik Sanderson, schout omstreeks 
1797.'»

Hoewel het op het eerste gezicht wel zo 
lijkt, had de latere burgemeester van 
Loenen, Johannes Sanderson, het schout
ambt niet van huis uit meegekregen. Zijn 
grootvader, eveneens een Johannes, was 
weliswaar schepen in Loenen-Nieuwersluis, 
maar zijn vader, Christiaan Joh.zn., had zich 
als notaris in Utrecht gevestigd. Hij was 
daar slechts korte tijd actief en wel van 19 
juli 1777 tot 1 juni 1778. =) Deze Christiaan 
overleed op 15 juli 1778 op jonge leeftijd en 
liet vrouw en één kind na. Johannes, die op 
25 januari 1778 in de Jacobikerk werd 
gedoopt, heeft zijn vader dus nauwelijks 
gekend. Wel trad hij in diens voetsporen: op 
28 maart 1801 promoveerde hij tot meester 
in de rechten. ®>Op 17 februari 1803 werd hij 
in Utrecht beëdigd als notaris. Hij vestigde 
zich kort daarna in Loenen, op 25 septem
ber passeerde hij daar zijn eerste akte. ^
De betrekkingen van schout en notaris 
werden in deze tijd wel vaker door dezelfde 
persoon uitgeoefend, ook bij Krijn 
Hoogeveen, de baljuw van Loenen- 
Kronenburg, was dit het geval. Op 30 
maart 1803 maakte Johannes Sanderson 
als opvolger van de toen afgetreden 
Johannes Hendrik Sanderson zijn opwach
ting als voorzitter van de vergadering van 
schepenen van Loenen-Nieuwersluis.
Op dat moment begon daar als secretaris 
ook Jan van Veeren, de vrederechter.
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De Dorpsstraat in Loenen 
aan de Vecht, tekening van 

P. J. Lutgers. Het laatste 
huis aan de rechterzijde 

van de straat was de 
woning van Sanderson, 

nu Dorpsstraat 12.

De inkomsten uit zijn bestuurlijke werk en 
de groeiende notarispraktijk stelden 
Johannes Sanderson financieel in staat een 
gezin te stichten: op 6 mei 1804 trouwde hij 
in Delft met de 21 -jarige Johanna Catharina 
(van der) Chijs uit die plaats. Dit huwelijk 
werd geen succes: in 1813 besloten ze te 
scheiden, omdat “zij geen kinderen met 
elkander hebben geproduceerd”. Dat er 
meer aan de hand was blijkt uit het feit dat 
hij op 22 december van dat jaar wegens 
“openbaar ergerend ontuchtig gedrag” door 
de kerkenraad onder censuur werd gesteld.

Op dezelfde dag werd deze, zelden voor
komende, maatregel ook opgelegd aan een 
zekere Marretje van Dijk met de toevoeging 
dat uit haar ontuchtige gedrag een kind 
voortgekomen was. Het ligt voor de hand 
dat er verband bestaat tussen beide maat
regelen. De censuur ten aanzien van 
Sanderson werd pas eind 1814 opgeheven, 
nadat hij afstand had gedaan van zijn over
spelig gedrag en weer met zijn wettige huis
vrouw verenigd was. Het besluit om te 
scheiden werd dus niet uitgevoerd, zodat 
bij het overlijden van Johannes in 1846 ver
meld kon worden dat hij gehuwd was met 
Johanna Catharina van der Chijs; van dit 
overlijden werd trouwens aangifte gedaan 
door een neef van haar. Zij hadden dus een

manier gevonden om samen door te gaan. 
In 1806 werd Johannes Sanderson door 
de ambachtsheer die toen kennelijk na alle 
revolutionaire woelingen alweer heel wat te 
vertellen had, tevens benoemd tot schout 
van Loenen-Kronenburg. Hij was daar de 
opvolger van Krijn Hoogeveen, wiens 
bestuursperiode in een financiële misère 
was geëindigd.

Ondanks alle politieke roerselen in die jaren 
was het systeem van bestuur en rechtsbe- 
diening naar inhoud en vorm nog nauwelijks 
gewijzigd: de oude gerechten uit de 
Republiek der Verenigde Nederlanden 
bleven in de Bataafse republiek gewoon 
bestaan. Er volgden jaren van geharrewar 
van over elkaar buitelende groepen revolu
tionairen, die zo nu en dan door het Franse 
leger weer enigszins gedisciplineerd wer
den. In 1806 had Napoleon er genoeg van 
en creëerde hij het Koninkrijk Holland met 
zijn broer bodewijk Napoleon als koning. 
Hoewel deze reorganisatie ten aanzien van 
de grotere plaatsen tot meer centralisatie 
leidde, met name betreffende de benoe
ming van de gemeentebesturen, werd in de 
kleinere plaatsen welbewust de situatie ge
laten zoals die was. Geheel anders werd 
dit toen het Koninkrijk Holland in 1810 werd
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opgeheven en ons land deel van Frankrijk 
ging uitmaken. Dit hield in dat de Franse 
wetgeving hier van kracht werd en het land 
voortaan op centralistische wijze werd be
stuurd door een omvangrijke bureaucratie.

Het ontstaan van één gemeente Loenen
Al in het begin van 1811 werd duidelijk dat 
er veel ging veranderen, nu ons land cen
traal bestuurd werd naar Franse snit. Bij de 
gevestigde orde bestond uiteraard de 
nodige weerstand tegen de veranderingen, 
maar Napoleon drukte door en bij Keizerlijk 
Besluit van 27 februari 1811 werden de 
oude gerechten ontbonden en nieuwe be
sturen en bestuursfuncties geïnstalleerd.
De gerechten Loenen-Nieuwersluis en 
Loenen-Kronenburg, die tot dan toe zowel 
voor bestuur als rechtspraak zorgden, 
werden opgeheven en samengevoegd.
De bestuurlijke taak ging naar de municipa- 
liteit (gemeente) Loenen, die werd inge
deeld bij het departement van de Zuider
zee, arrondissement Amsterdam. De leiding 
van de nieuwe gemeente kwam bij de 
maire: Johannes Sanderson. Vooral in de 
eerste maanden van het jaar kreeg maire 
Sanderson een enorme hoeveelheid aanwij
zingen, bekendmakingen en verzoeken om 
inlichtingen van hogerhand. Hogerhand 
was doorgaans de prefect van het departe
ment van de Zuiderzee. Toch duurde het 
ook op bestuurlijk niveau wel even, voordat 
men eraan gewend was dat er voortaan 
sprake zou zijn van één gemeente Loenen. 
Zo benoemde de prefect op 18 juli nog 
afzonderlijke gemeenteraden voor de 
gemeente Loenen-Kronenburg en voor de 
gemeente Loenen-Nieuwersluis. Dat niet 
iedereen tevreden was, blijkt uit het feit 
dat de prefect op 3 augustus 1811 nieuwe 
raadsleden voor de beide municipaliteiten 
benoemde, alleen Sanderson en Van 
Veeren zaten zowel bij de eerste als bij de 
tweede groep. Eind 1811 kwam het er toch 
nog van: op 19 december trad er één 
gemeenteraad aan voor de samengevoeg
de gemeente Loenen, uiteraard opnieuw in 
een andere samenstelling, maar nog steeds 
met Sanderson als voorzitter.

Voor de bevolking waren de gevolgen van 
‘de Grote politiek’ ook ingrijpend, met name

tengevolge van de Napoleontische oorlog
voering; de dienstplicht werd ingevoerd, 
men moest rekening houden met inkwartie
ring van soldaten en de rente op de staats
schuld (een veel gebruikte oudedagsvoor
ziening in die dagen) werd met tweederde 
verminderd. Daarnaast moest men leren 
leven met nieuwigheden, zoais de burger
lijke stand en daarmee verband houdend 
het gebruik van vaste achternamen.

De gemeente trad in die tijd hoofdzakelijk 
op als administrateur voor het centraal 
gezag. Dit bleef zo tot de volgende omwen
teling: in 1813 wordt Nederland weer baas 
in eigen huis. Burgemeester Sanderson, 
hoewel hij zichzelf nog jaren als ‘schout’ 
blijft aanduiden, krijgt te maken met een 
nieuw dagelijks bestuur van de provincie: 
Gouverneur en Gedeputeerde Staten van 
Noord Holiand. Het plaatselijk bestuur werd 
niet direct gewijzigd, maar de financiële 
situatie van Loenen was tegen het einde 
van de Franse overheersing abominabel. 
Hoewel de raad er in slaagde de begroting 
voor 1814 sluitend te krijgen, had de 
gemeente te maken met zware lasten.
Naast een hoofdelijke omslag die ten 
behoeve van de provincie geïnd moest 
worden, waren er nog vele schulden te 
betalen uit de jaren 1810-1813. In 1815 ging 
het gemeentebestuur bijna letterlijk met de 
pet rond. Alle schuldeisers, meest plaatselij
ke ambachtslieden en logementhouders, 
werd gevraagd de openstaande rekeningen 
in te dienen met het verzoek iets van hun 
vordering te laten vervallen. Het lijkt erop 
dat men voor het jaar 1816 de zaak weer 
op de rails kreeg: er was een sluitende 
begroting en met de schuldeisers waren 
regelingen getroffen.

De verslaggeving uit die jaren handelde 
voornamelijk over het streven van het 
gemeentebestuur om de zaken financieel 
weer op orde te krijgen. Dit wil echter niet 
zeggen dat er bestuurlijke rust gekomen 
was. Zo dacht men ook in die tijd aan 
gemeentelijke (en provinciale) herindeling. 
Per 1 mei 1817 werd de gemeente weer als 
vanouds opgedeeld: Loenen-Nieuwersluis 
dat onder de provincie Utrecht viel en 
Loenen-Kronenburg dat deel uitmaakte van
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de provincie Noord Holland. Johannes 
Sanderson, de burgemeester van de beide 
Loenens, waartoe in deze jaren ook de 
buurtschappen Mijnden en Oud Over 
behoorden, was vanaf 1818 tevens nog 
burgemeester van Nigtevecht, Nederhorst 
den Berg en Kortenhoef en vanaf 1820 ook 
nog van Loenersloot. Hij diende in deze 
functies twee heren: hij moest zowel aan de 
gouverneur van Noord Holland als die van 
Utrecht rapporteren. Deze situatie was 
geen lang leven beschoren: per 1 oktober 
1819 worden de beide Loenens weer sa
mengevoegd en nu bij de provincie Utrecht 
gevoegd. Sanderson ging er eens goed 
voor zitten en betuigde het college van GS 
van Noord Holland namens de in- en opge
zetenen “de diepste en eerbiedigste dank 
voor het gezag, zorg en intercessie die hun 
edelgrootachtbare wel hebben geiieven te 
verlenen, ten belange van deze gemeente 
als mede de zorgvuldige maatregelen tot 
finale afdoening der schade waarmede deze 
gemeente was bezwaard, en ter verminde
ring van zoo veeleer drukkende last van mili
taire inkwartiering - onder dankzegging voor 
de wensch die weledelgrootachtbare heb
ben gelieven te geven dat deze gemeente 
steeds in bloei en voorspoed moge toene
men en de vruchten van een verlicht en wijs 
bestuur plukken moge, de in- en opgezete
nen met mij in Uedel Groot Achtbare’s ach
ting en attentie aan te bevelen terwijl ik de 
eer heb met de verschuldigde hoogachting 
en eerbied te zijn Hun Edel Grootachtbare’s 
onderdanige en zeer gehoorzame dienaar, 
de schout van Loenen”.

De gemeentelijke huishouding
Het leven hernam zijn gewone gang.
De dagelijkse werkzaamheden van de bur
gemeester werden voor een belangrijk deel 
bepaald door routinezaken, zoals het op
roepen van de 18-jarige jongemannen voor 
de loting voor de militie, het beheren van de 
financiën, het invullen van lijsten met sterf
gevallen ten behoeve van de te heffen suc
cessierechten, het jaarlijks doen van opga
ve omtrent de in de gemeente aanwezige 
artsen, bedelaars en dergelijke, het doen 
van verslag over de werkzaamheden van 
de cipier, van de schoolmeester en andere 
functionarissen. Kwesties die in deze jaren

nogal wat aandacht vroegen, betroffen de 
vele eisen tot schadevergoeding van grond
eigenaren die door de aanleg van de straat
weg in hun belangen geschaad waren, de 
aanleg in de jaren twintig van een kostbare 
algemene begraafplaats buiten het dorp, de 
aanleg van straatverlichting en het beschik
baar stellen van een schoollokaal. 
Voortdurende punten van zorg waren de 
toestand van de wegen, met name die 
naar Vreeland, de gesteldheid van de 
toren en natuurlijk de jaarlijkse begroting. 
Bijvoorbeeld die voor het jaar 1826.
Voor de ongeveer 1.000 inwoners die 
Loenen, inclusief Nieuwersluis toen telde 
werd in totaal 4.143 gulden uitgegeven, dit 
was inclusief een buitengewone last inzake 
de verbetering van de weg naar Vreeland 
van 975 gulden, de normale gemeentelijke 
huishouding kostte toen dus 3.168 gulden. 
Een belangrijk deel hiervan ging op aan 
de traktementen zoals:
Burgemeester 225 gulden
Assessor (2x) 20 gulden
Raadslid (6x) 10 gulden
Secretaris 180 gulden
Ontvanger 100 gulden
Medicinae doctor 100 gulden
Vroedvrouw 150 gulden
Schoolonderwijzer 150 gulden
Dienaren van justitie 100 gulden
Brandspuitlieden 30 gulden
Cipier 21 gulden
Rustende schutterij 12 gulden.
De grotere materiële uitgaven betroffen de 
straatverlichting (600 gulden), huur van 
schoolgebouw en gevangenis (100 gulden), 
ondersteuning van armen (220 gulden), on
derhoud van toren en wegen (420 gulden). 
Om de financiering hiervan rond te krijgen 
kon de gemeente enkele belastingen hef
fen, waarvan die op de gebouwde eigen
dommen de belangrijkste was. Het grootste 
deel van het benodigde geld haalde men 
echter uit de opcenten op de rijksbelastin
gen. Het betrof hier belasting op de onge
bouwde eigendommen, personele belasting 
(waarde inboedel e.d.) en belastingen op 
gemaal (graan), slacht van vee, dranken 
(wijn en gedestilleerd) en brandstof (turf en 
kolen). Zo nodig kon men nog eens in de 
vier jaar een extra personele omslag opleg
gen. Met name de belasting op drank
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bracht veel geld in het laatje, logisch is dan 
ook dat daar de meeste “sluyckerijen” 
(belastingontduikingen) voorkwamen.

De rijksambtenaren die een en ander moes
ten controleren kwamen ook gedeeltelijk 
ten laste van de gemeente.
Dat dit niet altijd in goede harmonie verliep 
is begrijpelijk en blijkt uit een diepgaand 
meningsverschil tussen de Loenense 
gemeenteraad en rijksontvanger Jan van 
den Andel uit Vreeland. Deze wilde op een 
bepaald moment meer geld hebben voor 
zijn werk en vroeg bovendien om een extra 
beloning voor werk dat hij, volgens zijn 
zeggen, in voorgaande jaren had gedaan. 
Gedeputeerde Staten, die in dit soort geval
len goedkeuring moest verlenen stond hier 
wel sympathiek tegenover. De burgemees
ter, die enige tijd tevoren voor zichzelf een 
dergelijk verzoek aan GS gedaan had en 
daarbij bot had gevangen dacht hier echter 
gans anders over. Namens de raad schreef 
hij dat de ontvanger jaarlijks aanmerkelijke 
voordelen geniet, waaraan hij zelf niet 
bijdraagt, en dat het honoreren van zijn 
verzoek “alzoo wettigen zoude dat velen 
moeten bijdragen die reeds gestorven zijn 
of van hier vertrokken zijn.... ”
Onzin natuurlijk, maar het is illustratief 
voor zijn opwinding.

De gemeentebestuurders
Begrippen als ‘democratie’ en ‘verkiezin
gen’ hadden in de tijd waarover dit artikel 
gaat een heel andere inhoud dan wat we 
nu als normaal ervaren. De toenmalige 
bestuurlijke organisatie was geregeld in 
het ‘Reglement op het bestuur ten Platten 
Lande in de Provincie Utrecht’ van 1825. 
Daarin werd omschreven hoe het gemeen
tebestuur werd samengesteld en welke ta
ken de functionarissen moesten uitvoeren.

De gemeenteraadsleden werden benoemd 
door Gedeputeerde Staten, op voordracht 
van de eigenaar van de heerlijkheid. Hun taak 
omvatte nogal wat. Zo was er een ‘wetgeven
de’ bevoegdheid, namelijk het maken van 
verordeningen en keuren. Meestal ging er het 
hierbij om gemeentelijke belastingen, zoals 
drank- en gemaalrechten, een belasting op 
gemalen granen. Daarnaast was er een 
Reglement van Policie waarin werd gere
geld op welke overtredingen boetes stonden 
en hoe hoog die boetes waren. Zo moest je 
de straat voor je huis zuiver houden, was het 
verboden paarden onbeheerd in het dorp 
achter te laten, dienden kroeghouders na 
tien uur ‘s avonds geen gelag meer te hou
den, was het organiseren van verlotingen bui
ten de kermistijd niet toegestaan, was het 
verboden om een hooiberg of hooischelf in 
het dorp te hebben en mocht je op de open
bare weg niet met een geweer schieten of 
vuurwerk afsteken. Deze wetgevende taak 
stond overigens onder nauwlettend toezicht 
van Gedeputeerde Staten. Daarnaast waren 
er natuurlijk een hele reeks bestuurlijke 
bevoegdheden: de begroting, beschikking 
en beheer van gemeente-eigendommen, 
controle van de financiën, het aangaan van 
rechtszaken, benoeming van gemeente
ambtenaren (die er overigens toen nog niet 
zoveel waren), het bijhouden van de lijst met 
stemgerechtigden, het fungeren als stem
bureau voor de verkiezing van de landelijke 
stand in de staten. Dat was nogal wat voor 
een college dat slechts enkele malen per jaar 
bij elkaar kwam, een belangrijke rol wordt 
dan ook vervuld door de burgemeester.

De burgemeester werd op voordracht van 
de eigenaar van de heerlijkheid door de 
koning benoemd. Hij was verantwoordelijk

Het titelblad van 
het proefschrift.van 
Mannes Sanderson.
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voor de uitvoering van de besluiten die de 
raad, waar hij zeif ook iid en voorzitter van 
was, had genomen. Daarnaast had hij ook 
zelf een groot aantal eigen bevoegdheden, 
met name op het gebied van de openbare 
orde en de (brand)veiligheid. Ook had hij, 
samen met de assessoren (door de gouver
neur, uiteraard op voordracht van de eige
naar van de heerlijkheid, uit de raadsleden 
benoemde wethouders) een controlerende 
taak: op naleving van de verordeningen 
betreffende gezondheid en reinheid, op het 
gebruik van de juiste maten (het metrieke 
stelsel werd in deze tijd ingevoerd), op het 
toestaan of weigeren van verzoeken tot 
oprichten van fabrieken, trafieken en andere 
inrichtingen van die aard, enzovoort.
Een niet in het Reglement genoemde taak 
is het optreden van de burgemeester, in dit 
verband vaak nog zeer toepasselijk “schout” 
genoemd, als Openbaar Ministerie bij zaken 
die dienden voor de Rechtbank van Enkele 
Politie, een voorloper van ons kantonge
recht.
Als enige bestuurlijke “beroeps” kracht had 
hij aldus een overwegende invloed op het 
bestuur van de gemeente. Hierbij werd hij 
door een administratieve beroepskracht 
ter zijde gestaan, namelijk de gemeente
secretaris.

De secretaris werd op voordracht van de 
gemeenteraad en burgemeester en asses
soren benoemd door de koning. Formeel 
was zijn taak louter ondersteunend voor het 
gemeentebestuur, het pure schrijfwerk dus, 
maar doordat hij voortdurend op de hoogte 
was van alles wat er bestuurlijk speelde en 
alle procedures kende was zijn invloed 
natuurlijk veel groter. Naast de secretaris 
was er nog de gemeenteontvanger, welke 
functies vaak door een en dezelfde 
persoon werden uitgeoefend.

De ontvanger had als taak het ontvangen, 
uitgeven en verantwoorden van de 
gemeentelijke gelden, uiteraard strikt 
binnen de richtlijnen van de begroting.
Om hem duidelijk op zijn verantwoordelijk
heid te wijzen moest deze functionaris bij 
zijn benoeming een borgsom betalen.
Mocht de zaak fout lopen, dan bleef de 
schade voor de gemeente beperkt.

Het zwaartepunt in het gemeentelijk 
bestuur lag zodoende bij de twee personen 
die min of meer als beroepsbestuurder 
optraden; de burgemeester en de secreta
ris/ontvanger. Zij hadden daar overigens 
geen dagtaak aan. Sanderson had, naast 
zijn burgemeesterschap van Loenen, 
Loenersloot, Nigtevecht, Nederhorst den 
Berg en Kortenhoef natuurlijk zijn notaris
kantoor waar jaarlijks tussen de 100 en 
160 akten gepasseerd werden. Verder had 
hij nog nevenwerkzaamheden zoals het 
secretariaat van de waterschappen van de 
Hollandse en Stichtse polder en het kerkbe
stuur van de Hervormde Kerk. Een redelijk 
gevulde dagtaak. Toch zag hij kans om 
naast deze werkzaamheden ieder jaar nog 
een aantal weken vakantie te nemen, een in 
die tijd zeer ongebruikelijke tijdbesteding. 
Deze gebruikte hij om reizen te onderne
men die zich tot over de landsgrenzen 
uitstrekten.

Geen gemeentehuis
Hoewel het bestuurlijke apparaat niet erg 
imposant was, had men natuurlijk wel een 
werkplek nodig. En die was er eigenlijk niet. 
Men beschikte niet over een gemeentehuis 
maar vergaderde in een plaatselijk loge
ment, als daar tenminste plaats was.
De ambtelijke werkzaamheden verrichtte 
de burgemeester meestal thuis.
Geen bevredigende situatie.
In de gemeenteraadsvergadering van 6 
januari 1818 werd een commissie samen
gesteld die met de heer van Kronenburg 
ging overleggen of hij genegen was om de 
koepel bij het raadhuis van Loenen-Holland 
aan de gemeente af te staan om daarin 
“raadhuis te houden”. ^'’Dit lukte: voor 
25 gulden per jaar huurde men de koepel.

Kennelijk heeft dit een aantal jaren gefunc
tioneerd maar in 1829 ging het weer mis. 
Burgemeester Sanderson schreef daarom 
een brief aan het college van Gedeputeerde 
Staten (GS), waarin hij de nood uiteenzette. 
Voor vergaderingen werd weer gebruik 
gemaakt van ruimte in het logement van 
de weduwe van Evert van Beusekom (het 
‘Raadhuis van Kronenburg’). Als de zaak 
vol zat, moest de vergadering verplaatst 
of zelfs verdaagd worden.
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Nu was het niet ongebruikelijk dat gemeen
tebesturen voor hun vergaderingen ruimte 
in een plaatselijk logement opzochten.
Een groter probleem was de opslag van de 
archieven. Voor opslag van de archieven 
van de gemeente, het vredegerecht en de 
polderbesturen waren een kast op de zolder 
van genoemd logement en een kast in het 
koor van de kerk in gebruik genomen.
Geld om iets anders te verwerven was er 
niet en de burgemeester/polderbestuurder 
noch de secretaris/vrederechter/polder
bestuurder voelde er voor de spullen thuis 
op te slaan. Sanderson vroeg aan GS om 
financieel bij te springen om aan betere 
huisvesting te komen. Dat wilde het college 
niet, omdat de gemeente Loenen er vol
gens de provinciale bestuurders financieel 
best goed bijzat. Sanderson was het daar 
uiteraard faliekant mee oneens, hetgeen 
weer tot een briefwisseling leidde. Een tijde
lijke oplossing werd gevonden door met 
ingang van 1 mei 1829 een kamer te huren 
voor een bedrag van 60 gulden per jaar in 
het huis van Hendrik Goudt (nu Dorpsstraat 
96), de gemeentebode. Voorlopig kon men 
weer vooruit. Het zou nog tot 1857 duren 
voordat de gemeente een echt gemeente
huis kreeg door de aankoop van het loge
ment van Adam Weber, dat het Rechthuis 
van Loenen en Nieuwersluis werd ge
noemd, nu het pand Rijksstraatweg 104.

Niet alleen burgemeester van Loenen
Dat Sandersons bestuurlijke kwaliteiten niet 
onopgemerkt bleven blijkt uit het feit dat hij 
- zoals we zagen - behalve Loenen ook nog 
vier andere gemeenten te besturen had.
De voortvarendheid waarmee hij daarbij 
te werk ging, is veelzeggend voor zijn 
bestuursstijl. In september 1817 begon hij 
in Kortenhoef. Na een op samenwerking en 
goede verhoudingen gerichte toespraak tot 
de gemeenteraad ging hij het dwarsliggend 
en disfunctionerend polderbestuur te lijf.
Op zijn voorstel werden de bestuursleden 
door de gouverneur ontslagen en werden 
in hun plaats nieuwe leden benoemd, 
die Sanderson capabel achtte.
Nederhorst den Berg volgde op 1 januari 
1818. Hier kwam de opgedane ervaring bij 
de afwikkeling van de financiële puinhoop, 
die hij bij het begin van zijn bestuur over

Loenen- Kronenburg had aangetroffen 
goed van pas. Zijn voorganger had hier, 
alvorens naar Amsterdam uit te wijken, 
een groot aantal rekeningen onbetaald 
achtergelaten. Bovendien waren er vele 
archiefstukken en geldbedragen zoek.
Het kostte Sanderson ruim twee jaar 
om orde in de chaos te scheppen. 
Nigtevecht volgde: “Op heden den 
17 februari] 1818 heb ik mr. Johannes 
Sanderson mij begeven naar de gemeente 
Nigtevecht aiwaar ik ten huize van de 
Kastelein Jan Koven vergaderd vond de 
Raden der gemeente”. Hier kon hij zijn 
energie wijden aan de toen aan de gang 
zijnde gemeentelijke en provinciale herin
deling waarbij Klein Muiden van de ge
meente Muiden overging naar Nigtevecht, 
een aangelegenheid die ter plaatse voor 
behoorlijk wat opschudding zorgde, 
compleet met handtekeningenlijsten.
In Loenersloot verliep de overdracht van 
het gezag aanmerkelijk minder tumultueus. 
In deze gemeente volgde hij op 1 januari 
1820 zijn Loenense medewerker Jan van 
Veeren op. Toen deze gemeente in 1818 
(opnieuw) werd gevormd, was Van Veeren 
als burgemeester benoemd, maar hij gaf

De grafzerk van Mannes 
Sanderson, die thans naast 
de hervormde kerk ligt aan 
de kant van de Dorpsstraat
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echter al snel de voorkeur aan zijn 
werkzaamheden als vrederechter en 
ondernemer.

Een nieuwe generatie
Het bestuur van de gemeente Loenen 
werd in de periode tussen de Franse Tijd en 
het ontstaan van de moderne gemeente, 
zoals wij die sinds de invoering van de 
Gemeentewet van Thorbecke in 1851 
kennen, gedomineerd door de persoon van 
Johannes Sanderson. Hierbij werd hij nage
noeg gedurende zijn hele ambtsperiode 
administratief ondersteund door Jan van 
Veeren als secretaris/ontvanger. Als plaats
vervanger fungeerden de assessoren 
Benedictus Wipff, de plaatselijke genees
heer, Hendrik Edema, van beroep huisschil
der en Jan Volkmaars, bakker en grondei
genaar. De beide laatsten waren daarnaast 
tevens plaatsvervangend vrederechter.

In de jaren veertig werd het tijd voor een 
nieuwe generatie bestuurders. Nadat 
Benedictus Wipff en Hendrik Edema al eer
der zijn overleden, neemt secretaris Jan van 
Veeren in de vergadering van 15 februari 
1842 afscheid. Hij werd opgevolgd door 
Ernst van Beusekom. Johannes Sanderson 
bleef tot zijn dood op 15 september 1846 in 
functie. Zijn opvolger was Jan Volkmaars. 
De vrouw van Sanderson, Johanna 
Catharina van der Chijs, overleed in 1848. 
De naam Sanderson komt in Loenen al lang 
niet meer voor, maar binnenkort zal dat 
veranderen. De naam van de langst zittende 
burgemeester zal terugkeren in de naam
geving van de nieuwbouw op het terrein 
van de voormalige christelijke school 
"t Fundament’ tussen de Rijksstraatweg 
en de Dorpsstraat. Het terrein dat nu nog 
‘Klein Loenen’ heet, zal ‘Johannes 
Sandersonhof’ gaan heten.

Wim van Schaik
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IN GESPREK MET ARNOLD NIESSEN

Hoef- en siersmid in Vreeland

Op 10 september 2007 hebben Riek Arink 
en Anneke Binnerts namens de HKGL de 
heer Arnold N lessen opgezocht om met 
hem over zijn leven als hoef- en siersmid 
in Vreeland te praten.

Kennismaking
Mijn naam is Arnoldus Niessen. Ik ben 
geboren op 1 februari 1920 te Vreeland, 
in dit huis, Ruiterstraat 4. Ik ben de zoon 
van Maria Leeman, geboren in 1894 te 
Loosdrecht (Oud Over), overleden in 1975 
en van Antonie Niessen, geboren in 1890 te 
Vleuten, overleden te Vreeland in 1933, als 
gevolg van een ongeval, maar daarover 
later.

Het beroep van smid wordt al generaties 
lang in onze familie uitgeoefend.
De oorsprong ligt in Buren, dan Soester- 
berg, Harmelen en tenslotte Vleuten, waar 
de generatie van mijn vader begint.

Vader had vier broers die ook smid waren 
in resp. Woerden, De Meern, Vleuten, 
Oud-Zuilen en Vreeland, allen met een 
eigen bedrijf. De smederij in Vreeland is 
de enige die nu nog bestaat. Uit ons gezin, 
ik had vier broers, ben ik de enige die in 
het vak is gegaan.

Huwelijk
Ik trouwde in 1948 met mijn buurmeisje, 
Marretje van Zalingen, geboren in 1922 te 
Vreeland, overleden in 2002. Wij kenden 
elkaar van jongs af aan. Het was destijds 
een kinderrijke buurt hier.

Wij kregen negen kinderen, vijf jongens en 
vier meisjes. Zij wonen nu verspreid over 
het land. Mijn oudste zoon Anton heeft mij 
opgevolgd in het bedrijf. Zoon Jan Bobbink 
zit ook in de metaal, hij werkt op een con- 
structiewerkplaats als werkvoorbereider. 
Sander is taxichauffeur. Dirk heeft samen

met zijn vrouw taxibedrijf Van Wijk. Arnold 
heeft elf jaar als eerste machinist op de gro
te vaart gevaren, hij is nu servicemonteur.
En dan de dochters: Marian zit in het cate
ringbedrijf. Kuina werkt in de wijkverpleging. 
Riet werkt in de zwakzinnigenzorg en 
Elsbeth is logopediste, ze heeft een eigen 
praktijk.

School- en beroepsopleiding
Ik ging naar de bewaarschool in de 
Voorstraat, bij juffrouw De Nie (die later 
trouwde met Sjaak de Heus, slager te 
Vreeland). Daarna naar de lagere school in 
de Ruiterstraat, de school stond tegenover 
dit huis. Hier kreeg ik les van resp. juffrouw 
Van Rossum, De Hertog en Baar en van 
meester Zandvoort. Na de lagere school 
ging ik naar de ambachtschool in Utrecht.
Ik reed met de fiets naar het station 
Vreeland. Aan de overkant van het kanaal, 
waar ik met het pontje over moest varen.

Arnold Niessen ten tijde 
van het interview in 2007.
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Het echtpaar Messen 
met hun kinderen: v.l.n.r.

achter de bank: Jan 
Bobbink, Sander, Marian, 
Dirk, Riet, Anton, Eisbeth, 

Kuina en Arnold.

kwam ik bij het station. Helaas moest ik 
de opleiding vroegtijdig afbreken door de 
dood van mijn vader, als gevolg van een 
noodlottig ongeval.

Ongeval vader
Vader was bij de vrijwillige brandweer.
Op Koninginnedag, 31 augustus 1933, 
werd er een brand gemeld op de boerderij 
van Zeidenrijk op de Nigtevechtseweg 
(boerderij Breeë-Vecht). De brand was ont
staan door hooibroei. Mijn vader hanteerde 
een benzinelantaarn die in brand vloog, het 
vuur sloeg over op zijn gezicht. Hij had nog 
de tegenwoordigheid van geest om in de 
Vecht te springen, maar hij heeft het toch 
helaas niet overleefd. Na een paar dagen 
overleed hij. Moeder bleef achter met vijf 
kinderen. Ik, als oudste, ging van school en 
kwam in het bedrijf. Er werd een knecht 
aangenomen, Gerrit Nielen, later Bart van 
Heeringen, van hen heb ik veel geleerd.
Ik heb ook nog verschillende cursussen 
gevolgd, o.a. op de tekenschool in 
Breukelen en een opleiding hoefsmid 
aan de veeartsenijschool in Utrecht.

Het werk van een smid
Mijn vader was grof-, hoef- en kachelsmid 
en ook nog fietsenmaker. Vóór de oorlog 
werd er bij ons geen sierwerk gemaakt, 
wel gereedschap. Na de oorlog begonnen 
wij ook restauratiewerkzaamheden te 
verrichten en sierwerk te maken.
Vroeger was de smid in het dorp een 
manusje van alles, nu is het steeds meer 
een gespecialiseerd beroep geworden.
Het succes van het smederijbedrijf in 
Vreeland is te danken aan deze specialisa
tie. Er is veel aan sierwerk en restauratie 
gedaan. Zoals het hekwerk in het Centraal 
Station in Amsterdam, in opdracht van de 
N.S. Ook maakte ik, samen met mijn zoon, 
het hekwerk van Wallestein in Loenen.
De omvangrijke stenen pilaren waren ver
zakt en stonden iets schuin, dat heb ik in 
het hekwerk moeten opvangen. Ik heb in 
Loenen ook diverse hekken gerestaureerd, 
o.a. dat van Vegtiust. In het interieur van 
huizen maakte ik hekwerk om een trapgat, 
sierwerk in voordeuren en buitenlantaarns. 
Je maakte ook wel eens gekke dingen mee. 
Zo had ik een opdracht van een jong stel
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dat ging trouwen, om een tweepersoons
bed te maken. We hebben samen een ont
werp gemaakt. Toen het bed klaar was kon 
het niet naar boven. Het trapgat was te klein 
en moest eerst groter worden gemaakt. 
Tegenwoordig maak ik voor m’n plezier 
nog wat klein siersmeedwerk.

Tenslotte nog even iets over het hoefbeslag 
bij de paarden, dat heeft in de loop van de 
tijd ook een ontwikkeling doorgemaakt.
We zeiden wel eens “het is orthopedisch 
hoefbeslag”. Er kwamen zoveel hulpstukjes 
bij; een scheggetje, een zooltje, een 
kussentje.
Wij zijn ook de eersten geweest die het 
hoefkussen toegepast hebben hier in 
Nederland. Dat bestond uit een vloeibare 
substantie die met een verharder werd aan
gemaakt, dan kreeg je een soort rubber.
Het zooltje, dat tussen het ijzer en de hoef 
zat, werd volgespoten met die rubberachti
ge massa. Binnen een paar minuten was 
dat verhard.

Reizende hoefsmid
Het paarden beslaan gebeurde altijd aan 
de werkplaats. Later, toen er steeds meer 
boerenpaarden en smederijen verdwenen, 
is dit veranderd. Toen kwam de reizende 
hoefsmid.
In de jaren zeventig had ik mijn eerste 
auto met een kleine werkplaats erin en 
een oventje, waarin je de ijzers warm kon 
maken. Inmiddels werd er ook gewerkt 
met koud beslag. De hoefijzers werden 
lichter dan in de tijd dat er nog met werk
paarden werd gewerkt. Je kon de koude 
ijzers ook goed vervormen. Dat gebeurde 
met hamer en aambeeld, gereedschap 
dat de smid bij zich had, net als een 
boor en een lasapparaat.

Een van m’n oudste klanten was tante Bets 
Korthage. Ze woonde op een woonboot bij 
de boerderij van Toon van Schaick op de 
Mijndensedijk. Daar had zij haar Friese 
paarden staan. De manege in Breukelen, 
die destijds was op het terrein waar nu de 
wijk Broekland is, was ook een goede klant. 
Als reizende hoefsmid had ik m’n klanten 
overal, o.a. in Oudewater, Woerden, Gouda 
en natuurlijk de hele Vechtstreek.

uiti

Tocht per postkoets van Groningen 
naar Brussel
Heel bijzonder was de tocht per postkoets 
van Groningen naar Brussel. Dit in verband 
met het 150-jarig bestaan van België, in 
1980. Deze tocht werd gereden met de 
paarden van Jos Hilgers uit Breukelen.
De koets werd getrokken door een vierspan 
en er ging één reservepaard mee. Iedere 
dag werd er één paard gewisseld. De post
koets reed voor zover mogelijk dezelfde 
route en stopte bij dezelfde pleisterplaatsen

Smeedwerk, klaar 

voor transport.

Aan het werk, begin jaren 
zestig. Links op de foto 
Teunis Hoogendoorn 
uit Loenersloot.
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Ruiterstraat4 te Vreeland: 
de smederij en het 

woonhuis, begin 
jaren zestig.

Het busje, berijdende 
smederij van 

Arnold Niessen.

als destijds. In Heukelum was een 
tussenstop waar de paarden door 
ons opnieuw werden beslagen.

Historisch pand
Dit pand in de Ruiterstraat moet sinds eind 
18e eeuw al een smederij zijn geweest.
In de kadastrale atlas uit 1832 staat het 
pand aangegeven als smederij. In 1881 
wordt in een akte van veiling de heer Moritz, 
meestersmid, genoemd als eigenaar. In 
1918 is het pand door mijn vader gekocht 
van Thomas Blom, smid te Vreeland.

Verenigingsleven
Net als mijn vader was ik bij de vrijwillige 
brandweer, van 1948 tot 1976. Ik was er 
in verschillende, ook niet operationele 
functies, o.a. als secretaris en ik was soms 
jurylid bij brandweerwedstrijden. Ik was 
ook commandant. We zijn verschillende 
keren provinciaal- en ook landskampioen 
geweest. In 1975 kreeg ik een ridderorde.

Brandweer vóór de oorlog
Vóór de oorlog was alles nog heel primitief. 
Ik herinner me dat de brandspuit op vier 
wielen door een paard werd getrokken.
Als er brand was moest de boer eerst het 
paard vangen op het land, dan naar het 
brandspuithulsje bij de kerk en dan 
vertrokken ze pas. Het huisje is bij de 
restauratie van de kerk, midden jaren 
zestig, weggehaald.

...en na de oorlog
Na de oorlog, in 1945, werd de brandweer 
gemoderniseerd. Ik kan me de brandweer
wagen van toen nog goed herinneren.
Het was een omgebouwde Canadese le
gertruck met voorbouwpomp. Eerst was 
het een open wagen, later gesloten, zodat 
de manschappen ook binnen konden zitten. 
Er waren toen ongeveer twintig brandweer
mensen. Ik heb branden meegemaakt op 
boerderijen zoals Groot Kantwijk, de boer
derij van Jan Moleveld en verder nog wat 
kleinere branden. Ook werd er hulp ver
leend bij ongelukken. Zoals op een sinter
klaasdag toen een auto met wegwerkers bij 
dichte mist door de slagbomen van de brug 
reed. Toen zijn er drie mensen verdronken. 
Er was toen nog geen duikploeg.
Je maakte ook wel eens hilarische dingen
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mee. Bij een brand op een ark aan de 
Loenenseweg dacht een van de mensen 
dat hij op het gras stapte, het was echter 
kroos, dus ging hij de sloot in, en dan de 
oude Hageman die in de beerput terecht 
kwam. Sinds 1949 was de brandweer- 
garage hier tegenover, in de Ruiterstraat.
Er werd iedere week geoefend.
Behalve mijn activiteiten bij de brandweer 
maakte ik mij in het dorp nuttig als drager 
bij begrafenissen en stookte ik de kachels 
in de kleuterschool en de christelijke lagere 
school.

De grote hobby: zingen
“Wat zeep is voor je handen, dat is zingen 
voor de ziel”. Dat is een uitspraak, ook in 
een lied vervat, van Peter de Boorder, jaren
lang dirigent van ons Vreelands koor 
“Sursum Corda”. Toen ik vijftien jaar was 
ging ik zingen bij dat gemengde koor, dat 
in 1933 was opgericht. We zongen allerlei 
soorten muziek, ook geestelijke liederen. 
Een keer per jaar hadden we een uitvoering. 
In het begin was Albert Bode, die zelf zong 
in het Groot Omroepkoor, onze dirigent, 
daar hebben we veel van opgestoken. 
Naderhand is Peter de Boorder gekomen, 
Keese, De Boer en nog andere dirigenten. 
We gingen ook buiten Vreeland zingen.

Mettertijd breidden mijn zangactiviteiten 
zich uit. Peter de Boorder nam mij mee naar 
Hilversum. Daar zong ik in verschillende 
koren. Als bas werd ik toegevoegd aan het 
Doopsgezind Kerkkoor en het Friese Koor.
Ik heb door het hele land gezongen; in 
Middelburg, Kampen, Zwolle, Papendrecht, 
Den Haag, Amsterdam etc.
Ik zong ook nog bij het koor van de Grote 
Kerk in Hilversum en bij het zangkoor Credo

Arnold messen 
als solist

Uitvoering koor “Sursum 
Corda''in de Grote Kerk in 
Vreeland. Ook de dochters 
Marian en Kuina maakten 
deei uit van het koor.
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Het vernieuwen 
van hoefbeslagen 

in Heukelum.

Siersmeedwerk, gemaakt 
door Arnold Niessen.

in Maarssen. Later ben ik bij het Goois 
Ouderenkoor gegaan, waar ik nu nog zing. 
We hebben acht tot tien optredens per jaar 
en zingen in verzorgingshuizen, ziekenhui
zen en kerkdiensten. Ik ben tot dit jaar 
voorzitter van het ouderenkoor geweest.
De leden zijn tussen de 60 en 93 jaar oud.
Ik mag helaas geen auto meer rijden, de 
kinderen rijden mij iedere week naar 
Hilversum voor de repetitie.

Dolle Dinsdag in Vreeland
Ik kan nog wel iets over de oorlog vertellen, 
met name over Dolle Dinsdag.
In het algemeen heeft Vreeland niet veel 
onder de oorlog geleden. Er zijn weinig 
vernielingen aangericht. Er is wel een 
vliegtuig terecht gekomen in een 
boomgaard langs de Zuwe.

Op 5 september 1944 hadden leden van de 
ondergrondse op de provinciale weg, aan 
deze kant van de brug, versperringen opge
worpen. Ze hadden de weg opengebroken 
zodat er geen auto’s langs konden om zo 
de Duitsers en NSB-ers te verhinderen om 
te vluchten. Ik stond bij het vuur te smeden, 
toen de schooljuffrouw opeens in de werk
plaats stond. Er werd geschoten op straat, 
er kwam een soldaat de werkplaats in, we 
moesten meekomen en een schop meene
men om te helpen de weg weer in orde te 
maken. Er kwam een boer. Krijn Driessen, 
aanfietsen. Hij werd van z’n fiets getrokken

en er ook heen gedirigeerd. Ook de knollen
boer (Griffioen), Adriaan Brinkman en 
Lekkerkerker waren erbij. Toen we klaar 
waren moesten we aan de kant gaan staan 
en werd er gevraagd wie dit gedaan had.
We wisten het niet. Een soldaat zette een 
revolver tegen m’n hoofd. Ik hoorde Adriaan 
Brinkman zeggen: eerst hij, dan ik”. Maar 
ineens waren ze weg. Inmiddels stond de 
hele straat vol mensen, ook m’n moeder die 
erg overstuur was en m’n meisje Marretje.
Ik heb er weinig naweeën van gehad, ik 
ben gewoon weer aan het werk gegaan. 
Tenslotte: Ik ben van 1933 tot 1985 hoef- 
en siersmid te Vreeland geweest.

Ik kan met genoegen terugkijken op een 
mooi werkzaam leven. Ik heb mooie dingen 
mogen maken en was altijd blij als de paar
den beslagen en wel weer tevreden 
weggingen.

Riek Arink (interview) 
Anneke Binnerts (verslag) 

Dorie Baecker (redactie)
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Vondst pelgrimsinsigne in Vreeland

Enkele jaren geleden werd door 
W. Roessingh uit Amsterdam op een akker 
tegenover het voormalige tankstation te 
Vreeland een zogeheten pelgrimsinsigne 
gevonden uit de periode 1300-1500. 
Hieronder wordt eerst nader ingegaan op 
het fenomeen pelgrimsinsigne en vervol
gens op het gevonden exemplaar.

Pelgrimsinsignes
Een pelgrimsinsigne kan worden gezien 
als een middeleeuws ‘vaantje’, of beter 
nog, als ‘souvenir’. Pelgrimsinsignes waren 
meestal gemaakt van tin of een legering 
van tin met iood. Bedevaartsgangers, ook 
wei ‘peigrims’ genoemd, namen dergeiijke 
insignes mee ais de bekroning op en ter 
herinnering aan hun vaak iange en zware 
voettocht naar een bedevaartsoord.

Bedevaartstochten
In de middeleeuwen gingen veei mensen 
op pelgrimage, oftewel op pelgrimstocht. 
Dit waren niet zelden gevaarlijke tochten, 
want reis- en zorgverzekeringen bestonden 
toen nog niet, evenmin de huisartsen en 
ziekenhuizen zoais wij die kennen.
Daar waar hedendaagse peigrims zich per 
luxe all inclusive touringcars te Lourdes in 
Frankrijk iaten afzetten, daar werd in de 
middeleeuwen met de ouderwetse 
‘benenwagen’ gereisd. De redenen om 
op pelgrimstocht te gaan waren divers. 
Bijvoorbeeid om huip af te smeken of juist 
te danken voor een redding of genezing. 
Soms werden mensen gedwongen om op 
pelgrimage te gaan, als boetedoening (zo
geheten afiaten) voor een begane misdaad. 
De plaats van bestemming was een heilige 
plaats, toegeschreven aan een heilige.
Het was vooral een locatie die als een soort 
medium tussen de heilige en de pelgrim 
kon fungeren. Ter plaatse werd dan een 
pelgrimsinsigne aangeschaft, die op de 
pelgrimsmantel werd bevestigd.
Naast herdenking/souvenir had het insigne

ook een amuletwaarde. Wanneer een 
pelgrim met het insigne het graf of de 
reliekschrijn van de heilige zou aanraken, 
dan zou de kracht van de vereerde heilige 
overslaan op het insigne en de pelgrim op 
zijn terugtocht tegen onheil beschermen. 
Veel pelgrimsinsignes vertonen de vereerde 
heilige of een attribuut waarmee de be
treffende heilige werd geassocieerd.
Omdat bedevaartsplaatsen, veelal een 
kerk, op sommige dagen wel tienduizend 
pelgrims per dag te verwerken kregen, 
werd het gemakkelijk bewerkbare loden

Voorzijde van de 
Vreelandse ampul 
uit ca. 1300-1500. 
(foto: auteur).
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of tinnen pelgrimsinsigne al snel een 
massaproduct.

Heilige en profane insignes
De insignes maakten gedurende de 
eeuwen een ontwikkeling door. 
Langzaamaan werden de insignes een 
soort modeverschijnsel, die toch wel iets 
van aanzien uitstraalden. De dragers 
hadden immers een flink stuk van de toen 
bekende wereld gezien en konden vast 
goed verhalen over hun ervaringen.
Naast insignes met heiligen en zogeheten 
ampullen met welwater, ontstonden ook 
allerhande profane (wereldlijke) insignes. 
Zeer opvallend zijn de insignes met eroti
sche voorstellingen. In de middeleeuwen 
keek men met minder voorbehoud tegen 
erotiek aan en vond men het blijkbaar geen 
punt een tinnen ‘fallus’ of ‘vulva’ op te spel
den. Hoewel dit soort insignes de spot lijkt 
te drijven met het geloof, maakten tinnen 
sieraadjes deel uit van het modebeeld van 
die tijd en werd er van alles opgespeld wat 
niets met pelgrimage te maken had, van 
miniatuur gebruiksvoorwerpen tot 
muziekinstrumenten.

In Europa zijn er ongeveer 15.000 pelgrims- 
insignes gevonden, de meeste met behulp 
van een metaaldetector.
Meer dan de helft van dit aantal is afkom
stig uit Nederland, met name uit Zeeland. 
Dit komt door de goede conserveringskwa- 
liteiten van de Nederlandse bodem: vochtig 
en luchtdicht afgesloten blijft immers zelfs 
hout bewaard!

In tegenstelling tot andere insignes, die 
op de kleding werden gedragen, werd een 
ampul om de hals gedragen. Mogelijk 
speelde het gewicht daarbij een rol.
De afmetingen van de Vreelandse ampul 
zijn 2,7 bij 3,7 cm, het gewicht is 14,75 
gram. Het loden insigne, met een helaas 
iets afgeplatte tuit, dateert ongeveer uit 
de periode 1300-1500.
Bijzonder is dat van de 738 nu bekende en 
geïnventariseerde ampulinsignes dit type 
met kruismotief nog niet bekend was. 
Hiervoor kon online worden gezocht in 
de database met afbeeldingen van het 
Centrum voor Kunsthistorische 
Documentatie. (Het CKD is een onderdeel 
van de afdeling Kunstgeschiedenis van de 
Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit 
Nijmegen).

Inmiddels is het insigne ook aangemeld bij 
‘Stichting Middeleeuwse Religieuze en 
Profane Insignes’. Hoewel op de akker waar 
het pelgrimsinsigne is gevonden veel vond
sten zijn gedaan afkomstig uit Utrechts 
stadsafval (zoals pijpenkopjes), is het leuker 
te bedenken dat de ampul afkomstig is van 
een Vreelandse pelgrim die terug is geko
men met fraaie verhalen over diens verre 
reizen.

Anton Cruysheer

Het Vreelandse insigne
Het te Vreeland gevonden insigne is een 
zogeheten ampul. Kenmerkend voor dit 
type insigne zijn de driehoekige draagoog- 
jes. Pelgrimsampullen werden gevuld met 
‘heilig’ gewijd water. Het was een aantrek
kelijk insigne want het droeg letterlijk een 
substantie in zich, wat de amuletwaarde 
vergrootte. Nadat de ampul was gevuld 
werd de hals van het flesje dichtgeknepen 
en kon men ‘veilig’ aan de terugreis 
beginnen.
De versiering op dit soort insignes is meest
al vrij eenvoudig, maar had daarmee toch 
enige ‘sieraaduitstraling’.

BRONNEN:

- H.J.E. van Beuningen & A.M. Koldeweij, Heilig en 
Profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes uit de 
collectie H.J.E. van Beuningen, Rotterdam Papers 8. 
Cothen, 1993.

- H.J.E. van Beuningen, A.M. Koldeweij & D. Kicken, 
Heilig en Profaan 2.1200 laatmiddeleeuwse insignes 
uit openbare en particuliere collecties, Rotterdam 
Papers 12. Cothen, 2001.

- www.let.kun.nl/skd/kunera

- www.medievalbadges.org
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Streng regime bij de Handboogschutters- 
Sociëteit Sint Joris te Vreeiand

In 1849 werd in Vreeland de Handboog- 
schutters-Sociëteit Sint Joris opgericht. 
Haar leden konden in de maanden april tot 
september één keer per week - op zaterdag 
- handboog schieten en daardoor de ‘broe
derschap kweken’. Het reglement van de 
sociëteit omschreef uitvoerig wat de leden 
te doen en te laten hadden. Ook werden de 
boetes vermeld die voor een overtreding 
van het reglement golden. Het reglement is 
daarom een boeiend document van het ver
enigingsleven in Vreeland, 160 jaar geleden.

Leden en vergaderingen
De sociëteit kende werkende -, buitenge
wone- en ere -leden. De plichten van de 
werkende leden waren duidelijk: zij moesten 
op straffe van een boete van 25 cent aan 
elke vergadering deelnemen. Buitengewone 
leden dienden slechts de buitengewone 
vergaderingen en de vergaderingen die elke 
eerste zaterdag van de maand werden 
gehouden, bij te wonen. Uitzondering hier
op waren de leden die geen ‘In- of opgeze
tenen’ van Vreeland, Loenen, Loenersloot, 
Baambrugge, Nigtevecht, Nederhorst den 
Berg en Kortenhoef waren. Zij hoefden dan 
ook de boete voor afwezigheid tijdens de 
genoemde vergaderingen niet te betalen. 
Ereleden konden vreemdelingen zijn die 
zich voor het ‘College verdienstelijk hadden 
gemaakt’of personen die ‘men een bewijs 
van achting’ schenken wilde.
Tijdens de vergaderingen dienden de wer
kende en buitengewone leden een insigne 
te dragen, op eigen rekening aan te schaf
fen. Voor het niet dragen van een insigne 
stond een boete van 24 cent.
Vergaderplaats was het logement van kas
telein J. Floor die sinds 1837 eigenaar van 
het pand was waarin nu Hotel-Restaurant 
De Nederlanden is gevestigd.

Verschijnen ‘aan den doelen’
De werkende leden moesten in de maan

den april tot september elke zaterdag ‘aan 
den doelen’ verschijnen en tussen 5 en 71/2 
uur, op boete van 10 cent, hun naam in het 
op de vergaderplaats liggende boek ‘teeke- 
nen’. En probeerde je onder deze verplich
ting uit te komen en liet je een andere voor 
je tekenen; 50 cent boete!
In geval van verhindering kon slechts een 
wettige reden, ter beoordeling van de 
Directie, een boete voorkomen.

REGLEMENT

Het reglement van de 
handboogschutterij, 1849.

HANDBOOGSCHUTTERS-SOCIETEIT

den September 1940.

6ü /*. M. r«w 
IHIrefMum.

1849.
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Ballotage
Een nieuw lid werd door het bestuur acht 
dagen ‘voorgehangen’. In de daarop vol
gende vergadering werd door middel van 
zwarte en witte bonen over het al dan niet 
aannemen als lid beslist. De ‘gedeballoteer- 
de’ kon gedurende een jaar niet meer wor
den voorgehangen en ingeval een tweede 
poging ook niet lukte, mocht hij nooit meer 
als lid worden voorgedragen.

Bestuur
Het bestuur bestond uit een president, twee 
commissarissen, een secretaris en een 
Heraut of Vaandeldrager. De laatste werd 
voor drie jaar benoemd. De rol van de presi
dent was duidelijk: de leden mochten na 
het openen van de vergadering deze niet

A.

U.

€.

D.

E.

Het doel dezer vereeniging is de oefening 
in het schieten met den handboog en aank-wce- 
kiiig door dien van broederschap.

liet Societeitsjaar vangt aan met primo April 
en eindigt met ultimo September.

Ieder, die lid van dit gezelschap wordt, 
is verpligt zich aan het reglement te onder
werpen , en lietzelve na televen, bij gebre
ke waarvan, de volgende bepalingen op Item 
toepasselijk zijn.

De regeling der werkzaamheden, van welken 
aard ook, is opgedragen aan de Directie, terwijl 
de Administratie zelve door den Secretaris zal 
worden verrigt.

De vergaderingen en Schietoefeningen zullen 
gehonclen worden in het Logement te Vreeland, 
hij den Logementhouder J. flook.

verlaten, tenzij met voorkennis van de presi
dent. Anders verviel een boete van 50 cent. 
Het woord voeren zonder vergunning van 
de president; 25 cent boete. Door de presi
dent tot de orde gemaand en daaraan geen 
gehoor geven; elke overtreding 50 cent 
boete.
In de huidige tijd volstrekt onbegrijpelijk is 
de bepaling dat degene die in het bestuur 
werd benoemd deze functie moest aan
vaarden, op straffe van een boete van 
fl.3,00.

Over het schieten
Uiteraard voorzag het reglement ook in 
gedetailleerde bepalingen voor het eigenlij
ke doel van de sociëteit, het schieten.
Eigen boog en pijl waren verplicht. Indien 
na een maand nog geen eigen boog en pijl 
getoond konden worden, werd voor elke 
maand dat deze overtreding voortduurde 
een boete van 50 cent opgelegd. En het 
gebruik van iemand anders boog en pijl 
zonder diens toestemming werd natuurlijk 
gestraft: 50 cent boete.
Wanneer op boog en pijl geen naam 
was vermeld: 10 cent boete.

Als het nieuwe lid al deze hindernissen had 
overwonnen kon het schieten beginnen.
Elk lid had 20 schoten, de volgorde werd 
door het lot bepaald. De eerste schutter 
hoorde voor het eerste schot te bellen, net 
zo als de laatste schutter na de laatste 
schot. Vóór elke schot moest ‘Gare of Vast’ 
worden geroepen. Wie dat vergat: 25 cent 
boete.
De pijlen mochten niet teruggehaald wor
den voordat alle punten van de schutters 
waren genoteerd, anders verbeurde een 
boete van 10 cent.
De boete voor het lopen voor de doelen 
nadat het schieten was begonnen, was 
hoog: 50 cent.

Financiën
De contributie bedroeg maximaal fl.8 per 
jaar, vooruit te betalen. De consequenties 
voor wanbetalers waren hard; indien een lid 
na twee aanmaningen nog niet had betaald, 
werd hij geroyeerd.
Boetes van tien cent moesten direct in een 
bus worden gestort, de hogere boetes
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werden opgetekend en in de eerstvolgende 
maandelijkse vergadering ingevorderd.
Het niet betalen van de boetes had tot 
gevolg dat deze na een maand verdubbeld 
werden. Als de wanbetaler na twee maan
den nog steeds weigerde te betalen werd 
hl] geroyeerd. De directie mocht bepalen op 
welke wijze de openstaande boetes alsnog 
geïnd dienden te worden.
De kas werd nog aangevuld door boetes 
voor loslopende honden in de tuin (25 cent) 
en door de verkoop van het reglement aan 
de leden voor 50 cent. Introducés (mits niet 
in de gemeente woonachtig) betaalden 25 
cent. Dames mochten zonder betaling mee!

Vergelijkt men het reglement van de socië
teit met de statuten van de huidige 
(sport)verenigingen valt het grote aantal 
boetes op dat voor uiteenlopende vergrij
pen werd opgelegd. De indruk ontstaat dat 
de orde slechts door financiële straffen te 
handhaven was. Helaas weten wij niet of

de sociëteit veel boetes kon innen; waren 
de leden volgzaam (en zuinig)? Of waren zij 
eigenwijs, lapten de regels aan hun laars 
en betaalden de boetes?
Vanuit ons huidige gezichtspunt interessant 
is de verplichting om wekelijks bij de socië
teit te verschijnen, met registratie en ver
plichte afmelding. Waarschijnlijk een bepa
ling die bestuurders van verenigingen nu 
met weemoed lezen!

Dorie Baecker 
Willem Mooi]

BRON:

Algemene Bepalingen Handboogschutterij Sint Joris 
te Vreeland, den 22 September 1849 
(particuliere collectie).

Uit het archief

Alcoholverkoop aan jongeren is 
van alle tijden....

Aan de gemeentebesturen in de Provincie 
Utrecht. Van: Provinciaal bestuur van 
Utrecht derde afdeling. Onderwerp: 
Herbergbezoek door jeugdige personen

Utrecht, 15 januari 1917

Van den Minister van Staat, Minister van 
Binnenlandse Zaken, hebben wij een 
schrijven ontvangen dd 23 december 
1916, No 14535, Afdeeling VA. van den 
volgenden inhoud:

In den laatsten tijd wordt in tal van streken 
van ons land door jeugdige personen van 
13-16 jaar veel geld verdiend, dat zij, naar 
mij wordt medegedeeld, voor een groot 
deel in bierhuizen verteren. Dat zulks in

velerlei opzicht valt af te keuren, behoeft 
geen betoog. Ik heb daarom de eer Uw 
College te verzoeken de aandacht van de 
gemeentebesturen in Uwe provincie op 
het bedoelde kwaad te vestigen met 
verzoek om, indien daartoe aanleiding 
bestaat, hunne medewerking te verleenen 
om door eene verordening krachtens 
artikel 135 der Gemeentewet het bezoe
ken van herbergen door jeugdige perso
nen zooveel mogelijk tegen te gaan.
Te zijner tijd zoude ik gaarne vernemen, 
welk gevolg door de Gemeentebesturen 
aan dit verzoek is gegeven.
Ten einde in de gelegenheid te zijn aan 
den Minister de door Zijne Excellentie aan 
het slot zijner missive gevraagde inlichtin
gen te verstrekken, zullen wij gaarne voor 
15 februari a.s. vernemen of Uw College 
gemeend heeft aan het verzoek van den 
Minister gevolg te moeten geven en zoo 
ja tot welke maatregelen het 
Gemeentebestuur heeft besloten.

De gedeputeerde Staten van Utrecht,
Van Lynden van Sandenburg, voorzitter 
A. van Doorninck, Griffier
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Werken op zondag in Vreeland

Het terrein van de 
Mitkafabriek aan de 

Bergseweg rond 1924 
(thans Breit). 

(Coii. Aaiderink).

U weet wellicht dat op de plek waar nu de 
fabriek Van Greif (voorheen Van Leer) is 
gevestigd, tot 1930 een roomboterfabriek 
stond. Deze was eigendom van de heer 
Jurgens en is later opgegaan in Unilever. 
Een van de pijlers van dit wereldconcern 
stond dus in Vreeland! Uit een brief van 
burgemeester Backer aan het Departement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel te 
‘s Gravenhage d.d. 1 oktober 1909 komen 
we iets meer te weten over de werkwijze 
van deze fabriek en over de zondagopen- 
stelling van de twee andere bedrijven in 
het dorp.
Backer berichtte het volgende: “Dat 
Vreeland is eene kleine landbouwende 
gemeente met geen andere bedrijfstakken 
dan één zuivelfabriek, één hulp post- en 
telegraafkantoor en één stalhouderij met 
omnibusdienst welke personen voor loon 
in dienst hebben.

Betreffende de zuivelfabriek de Naamloze 
Vennootschap Roomboterfabriek ‘Milka’ 
heb ik de eer Uwe Excellentie mede te 
delen dat -blijkens informatie door mij 
ingewonnen- de werkzaamheden aldaar 
op zondagavond blijken te zijn;
a. laden der zaterdagavondmelk op de 

boot van 4 uur zondagavond
b. voorbereidende maatregelen voor ont

vangst der zondagavond melk
c. ontvangst dezer zondagavondmelk, keu

ren en met dezer melk, daarna afkoelen 
tot even boven vriespunt en verzending 
dezer melk per boot van 7.30 uur; reini
gen van al het materiaal waarmee deze 
melk in aanraking is geweest.

Het personeel moet present zijn te 4 uur, 
en vertrekt tussen 7.30 en 8 uur na afloop 
van bovengenoemde werkzaamheden.
De zaterdagavondmelk kan niet zaterdag
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avond worden verzonden, omdat de hoofd
fabriek te Oss zondags niet werkt en deze 
melk die dan zondagmorgen aidaar zou 
arriveren niet zou kunnen verwerkt worden. 
Dit is dus de reden, dat zondagsavond de 
melk wordt ontvangen en verzonden, daar 
Oss anders maandagsmorgens geen melk 
te verwerken zou hebben.
De werkzaamheden moeten dus het gehele 
jaar op zondag worden verricht, 
lederen zondag wordt aan 2 arbeiders vrijaf 
gegeven, die dan zonodig door hulpkrach
ten worden vervangen. Momentelijk wordt 
slechts met 6 man gewerkt en wordt dus 
om de drie weken een denzelfden persoon 
een vrije zondag verleend. Wat betreft het 
personeel van het hulp post- en telegraaf

kantoor: Dit is des zondagsmorgens om 
circa 9 uur reeds vrij voor de gehele overige 
dag.
En aangaande de stalhouderij met omni
busdienst zij vermeld dat daarin slechts één 
stalknecht dienst doet met de eigenaar.
De omnibusdienst rijdt des zondags drie 
maal daags even heen en weer naar het 
station Loenen-Vreeland en overigens is er 
in deze gemeente allerminst des zondags 
begeerte bij de ingezetenen om van de 
stalhouderij gebruik te maken

BRON:

- RHCW, Archief Gemeente Vreeland, inv. nr. 322.

Uit het archief

Uit de notulen van de Gemeenteraad 
van Loenen

6 januari 1928
De voorzitter doet voorlezing van een 
schrijven van den heer J.M.C. van 
Kempen, notaris te Loenen, die namens 
de erven Mr. E. van Beusekom te koop 
aanbiedt de boomen staande aan weers
zijde van den Rijksstraatweg, langs het 
land Cronenburgh alhier.
Links van den weg staan 87 en rechts 46 
flinke boomen en daartussen 35 dunnen 
boomen. De prijs bedraag f. 2110,-.
(de bomen worden niet gekocht)

6 juli 1928
Het afsteken van vuurwerk ter gelegen
heid van de verjaardag van Hare Majesteit 
de Koningin op 31 augustus.
Met algemeene stemmen wordt besloten 
eenzelfde bedrag voor het afsteken van 
vuurwerk te besteden als vorig jaar en 
bedrage van f 150,- ongeveer.
Er zal gevraagd worden aan de 
heer Boner om het vuurwerk evenals

vorig jaar op het weiland Croonenburgh 
te mogen doen afsteken.

4 augustus 1926
De heer Pos spreekt over het storten 
van faecaliën uit een beerput van de 
Christelijke School in het water, waarin 
de veehouder de Reuver zijn melkemmers 
etc. in afwascht. De voorzitter licht een 
en ander nader toe en zegt dat volgens 
mededeling, de kruiwagens waarin de 
faecaliën zijn vervoerd in het water zijn 
afgespoeld (toentertijd was er nog geen 
riolering en ook geen waterleiding.
Water haalde men bij de dorpspompen 
of uit de Vecht)

1927
De voorzitter spreekt over het aankopen 
van een schilderij van den heer S.N. 
Bastert, kunstschilder alhier. De kosten 
zijn f 1800,-. De vergadering vindt deze 
kosten te hoog en er wordt hieromtrent 
geen besluit genomen.

1926
De heer Pos spreekt over het luiden van 
de klok op 2 september jl. ter gelegenheid 
van een voetbalwedstrijd. Hij merkt op dat 
de bevolking in de meening verkeerde dat 
er brand was (toentertijd werd er bij brand 
de klok in de kerktoren geluid)
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De smid Louisse

De olijk kijkende man op deze foto uit circa 
1905 is de smid Franciscus Louisse aan het 
aambeeld voor zijn werkplaats op de hoek 
van de Smidsgang en de huidige 
Rijksstraatweg 110 (naast het pand waar nu 
makelaardij ‘De Compagnie’ is gevestigd). 
Op de achtergrond is de zijkant van het 
Raadhuis van Kronenburg zichtbaar. “Frans 
Loui” was geboren te Loenen op 9 februari 
1843. Zijn vader was waarschijnlijk ook

smid, want uit een register van afgegeven 
patenten blijkt dat er in het jaar 1811 reeds 
een Frans Louis werkzaam was op die plek 
als smidsbaas. In 1899 maakte Frans Loui 
een hek om de Wilhelminaboom die in dat 
jaar geplant was op het schoolplein van de 
openbare lagere school ter gelegenheid van 
de kroning van Wilhelmina. Flet ronde hek 
van ijzeren spijlen kostte toen f. 99,50.
Het hek is helaas verdwenen, de boom

staat er nog. In 1913, 
Frans Is dan inmiddels 
weduwnaar geworden, 
vertrekt hij naar 
Utrecht, Hij wordt op
gevolgd door Gerrit 
Brouwer. Deze liet al 
snel het smidswerk 
voor wat het was, richt
te zich meer op repara
tie van auto’s, fietsen 
en motoren en zou in 
1936 een garagebedrijf 
aan de Rijksstraatweg 
bouwen. Dit gebouw 
werd later de kerk van 
de Vrijgemaakt 
Gereformeerden.

Willem Mooij

1) Patent is het bewijs dat ie
mand bevoegd is tot het 
uitoefenen van handei, be
roep, bedrijf of handwerk. 
Dit werd in 1893 afgeschaft.
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