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Over een leesgezelschap, een brand, 
auto’s en treinen...

Binnen een maand twee Vechtkronieken in uw bus, is dat 
niet bijzonder! Vorige maand ontving u, net als alle andere 
inwoners van de gemeente Loenen, het speciale herinde- 
lingsnummer dat de gemeente als afscheidscadeau aan 
haar inwoners aanbood. Wij hopen van harte dat u dit 
naslagwerk, dat met veel aandacht en plezier samengesteld 
is, gewaardeerd heeft. Deze maand weer een reguliere 
Vechtkroniek, alleen voor de leden van de HKGL, en nu voor 
de eerste keer in kleurendruk! Zoals u van ons gewend bent, 
zit dit tijdschrift vol met artikelen over gevarieerde onderwer
pen. Zo schreef Wim van Schaik over het Loenens leesge
zelschap Tot Nut en Vermaak, dat hier van 1820 tot 1945 
actief was. Men kwam o.a. bijeen vlakbij de kerk, waar 
Sander Griffioen over schrijft. En wel over de jammerlijke 
brand die in juni 1945 een groot deel van dit monument in 
vlammen deed opgaan. Willem Mooij, Dorie Baecker en 
Kees de Kruijter verhalen over een nooit uitgevoerd project, 
een spoorlijn dwars door de Loenderveense plas, en onder
getekende onderzocht het verhaal achter een Vreelands’ 
tegeltableau van de Vechtstreekschilder Van Rossum du 
Chattel. De interviewwerkgroep leverde voor dit nummer 
een boeiend interview met Piet Spijker van de gelijknamige 
garage in Nieuwersiuis. Tenslotte schreef Anton Cruysheer 
over de plantage ‘Vreeland’ in Suriname. Persoonlijke verha
len, archiefgegevens, speurwerk en bijzondere afbeeldingen; 
het komt weer allemaal samen in dit nummer.
Veel leesplezier!

Namens de redactie, 
Juliette Jonker-Duynstee
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Het Loenens leesgezelschap 
Tot Nut en Vermaak

Een opvallend verschijnsel in het negentien
de eeuwse culturele leven was de opkomst 
van de leesgezelschappen. Volgens schat
tingen zouden ertussen 1781 en 1849 min
stens 924 in Nederland actief zijn geweest. 
Het is geen toeval dat het leesgezelschap 
vooral in deze tijd een grote vlucht kon 
nemen. In de jaren 1801 en 1806 kwam de 
overheid via de eerste onderwijswetten tot 
een nationale regeling inzake de aan het 
onderwijs te stellen eisen. Hoewel het nog 
bijna honderd jaar zou duren voordat een 
algemene leerplicht werd ingevoerd, leidden 
deze wetten toch al tot een snelle stijging 
van het aantal mensen dat kon lezen.
In deze tijd kwam ook de romantiek op als 
culturele beweging met de roman als litterai
re uiting. Te denken is hierbij aan schrijvers 
als Jane Austen, Victor Hugo, Johann von 
Goethe, Madame de Charrière (Belle van 
Zuylen), Frangois de Chanteaubriand en in 
het Nederlandse taalgebied Betje Wolff en 
Aagje Deken. De ontwikkeling van de kennis 
en van de mogelijkheid die kennis te gebrui
ken, gingen aldus gelijk op. Een probleem 
was echter dat boeken behoorlijk duur wa
ren en dat men ze meestal niet vaker dan 
eenmaal las. Het leesgezelschap was een 
manier om door gezamenlijke aankoop van 
boeken en tijdschriften de kosten te druk
ken. Werken die meerdere malen gelezen 
werden, zoals stichtelijke boeken en dicht
bundels, kocht men meestal zelf, de rest 
werd gezamenlijk aangeschaft. Het leesge
zelschap was overigens geen nieuw ver
schijnsel, ook in de achttiende eeuw vorm
den zich al groepen om met elkaar boeken 
te lezen en die te bespreken. Het verschil 
met de negentiende eeuwse gezelschappen 
was het doel: gezelligheid en discussie met 
politiek gelijkgezinden.
Zo speelden deze leesgezelschappen een 
belangrijke rol in de opkomst van de patriot
tenbeweging omstreeks 1780-1790.
Bij het latere Loenense leesgezelschap “Tot

Nut en Vermaak” ging het om de aanschaf 
van boeken en tijdschriften die dan door alle 
leden van het gezelschap bij toerbeurt wer
den gelezen. Helaas is het grootste deel van 
het archief in de loop der jaren verdwenen, 
in het streekarchief zijn slechts vergaderver
slagen van 1841 tot 1893 en enkele losse 
papieren terug te vinden. Uit het feit dat men 
in 1845 het 25-jarig bestaan vierde mag 
worden afgeleid dat de oprichting in het jaar 
1820 plaatsvond. Formeel was het leesge
zelschap onderdeel van de Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen. Zo waren in de lees
kring voor een belangrijk deel dezelfde per
sonen actief als in het in 1821 opgerichte 
Departement Loenen aan de Vecht der 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en liet 
men eikaars leden zonder ballotage toe.
In feite was er sprake van twee los van 
elkaar staande organisaties. Het leesgezel
schap heeft overigens aanzienlijk langer 
bestaan dan de plaatselijke afdeling van het 
Nut. Deze werd in 1905 opgeheven terwijl 
de laatstbekende archiefstukken van het 
leesgezelschap uit 1945 dateren. In 1885 
werd ook nog de Leeskring Buitenlandse

Beeldmerk van de 
Maatschappij tot Nut van 
‘t Algemeen, waarin een 
groot deel van dezelfde 
personen actief was als 
bij het leesgezelschap
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Tijdschriften opgericht, helaas was daarvan 
niet meer terug te vinden dan een reglement 
en is dus onbekend hoe en hoelang deze 
heeft gefunctioneerd.

De organisatie
Het doel van het leesgezelschap was het 
gezamenlijk lezen van boeken en tijdschrif
ten. Van de leden werd verwacht dat zij om 
de beurt een boek kozen dat vervolgens 
werd aangeschaft, over de tijdschriften werd 
bij meerderheid van stemmen beslist.
De aangeschafte werken werden vervolgens 
in roulatie gebracht. De leesvolgorde lag 
vast: de directeur gaf de portefeuille aan het 
oudste lid en die gaf het dan door aan de 
volgende enzovoort. De leestijd was twee 
weken voor de boeken en een week voor de 
tijdschriften. Nadat het boek door alle leden 
in Loenen gelezen was werd het door het 
jongste lid naar de leden in Nieuwersluis 
gebracht. Het is niet verbazingwekkend dat 
deze procedure nogal eens op vergaderin
gen bekritiseerd werd: het oudste lid was 
meestal niet de snelste lezer en tegen de tijd 
dat het werk in Nieuwersluis aankwam, was 
het vaak al behoorlijk verfomfaaid.

Voorpagina van het regle

ment van het leesgezel
schap, 1820 (coll. RHCW)

In 1864 leidde dit tot een zorgelijk rond
schrijven door de voorzitter waarin hij aan
gaf persoonlijk kennis te hebben genomen 
van gehavende en vuile exemplaren waar
van hij zich niet kon voorstellen dat die zo 
uit de huiskamers van de leden waren 
gekomen, dat moest in de keukens gebeurd 
zijn “alwaar men zich aan zulk grof vandalis
me schuldig maakt". Hij benadrukte dat men 
afhankelijk was van de welwillendheid van 
de leden die ervoor moesten zorgen de 
boeken uit handen te houden van kinderen, 
voor wie ze toch geen geschikt speelgoed 
waren, en van de dienstboden, voor wie ze 
veelal ongeschikte lectuur waren. Al in 1859 
dacht men de oplossing gevonden te heb
ben door het aanstellen van een bode die 
de portefeuilles bij de leden ophaaltde en 
doorgaf. De klachten over onderstrepingen, 
getekende snorren en andere onwelvoeglijk
heden en besmeuring van de boeken hiel
den echter aan. In 1885 stuurde een van de 
leden het bestuur als Sinterklaassurprise 
een nieuw exemplaar ter vervanging van 
het boek dat hij in zeer slechte staat had 
ontvangen. Hoewel volgens artikel 1 van het 
reglement slechts inwoners van Loenen en 
Nieuwersluis lid konden worden, waren er 
ook steeds leden uit omliggende plaatsen. 
Soms werd dat ter sprake gebracht maar 
dan werd in alle gemoedelijkheid besloten 
om dit artikel niet toe te passen.
Formeel werd men lid op voordracht van 
iemand die reeds lid was, vervolgens werd 
men na ballotage toegelaten. In de praktijk 
kwam het ook wel voor dat iemand zelf het 
lidmaatschap aanvroeg, ook dit werd in 
behandeling genomen. Om door de ballota
ge te komen moesten alle aanwezige leden 
de toelating van het nieuwe lid steunen.
Dat was altijd het geval. Groot was dan ook 
de consternatie toen er in 1870 bij de stem
ming over de toelating van een nieuw lid niet 
alleen vier witte bonen uit de bus kwamen 
maar ook een zwarte (de aanwezige leden 
gaven door middel van het deponeren van 
bonen in een gesloten bus aan of ze een 
toelating ondersteunden). Gelukkig bleek 
dat een van de leden zich vergist had.
Het aantal leden wisselde nogal maar kwam 
meestal niet boven de twintig uit, waarvan er 
op de vergadering zelden meer dan een stuk 
of acht verschenen. Tot ongeveer 1860 werd



aan de aanwezigheidsplicht vrij streng de 
hand gehouden; wie zonder zich bij het 
bestuur afgemeld te hebben verzuimde 
moest een boete betalen (leden uit 
Nieuwersluis waren vanwege de grote 
afstand van deze verplichting vrijgesteld).
Uit de oudste verslagen is daardoor wel op 
te maken hoeveel leden er waren en wie dat 
waren. Probleem is wel dat de vrouwen die 
lid waren niet geacht werden op de verga
deringen te verschijnen en dus ook niet in 
de notulen vermeld werden. Het bestuur 
bestond uit: de directeur (voorzitter), hij 
ontbood en verzond de boeken en voerde 
het beheer erover, hij riep de vergaderingen 
samen en zat ze voor; de secretaris zorgde 
voor de notulen en de correspondentie en 
de penningmeester beheerde de gelden. 
Regel was dat het gezelschap vier maal per 
jaar vergaderde: in januari een vergadering 
waar de overtollige boeken bij opbod aan 
de leden werden verkocht, in april werd door 
de penningmeester rekening en verantwoor
ding afgelegd, de juli vergadering had geen 
vast programmapunt en in december werd 
besloten welke tijdschriften men het 
volgende jaar ging lezen. Zoals opgemerkt 
kwamen er maar een paar leden op de 
vergaderingen. In de latere jaren,vooral na 
1870, liep het aantal vergaderingen dan 
ook terug tot soms één per jaar.
De jaarlijkse contributie steeg in de loop der 
jaren van f3,- per jaar in 1849 tot f 6,75 in 
1894. Daarnaast had men inkomsten uit de 
jaarlijkse veiling van gelezen boeken en tijd
schriften. Regel daarbij was dat als het boek 
niet verkocht werd degene die het had ingé
bracht verplicht was het te kopen voor 1/3 
van de kostprijs. Van de gelezen jaargangen 
van tijdschriften werden er sommige ver
kocht maar de meeste werden cadeau 
gegeven aan de in 1835 door de Maat
schappij tot Nut van ’t Algemeen opgerichte 
Volks Leesbibliotheek in Loenen.
De opbrengst van deze veiling bedroeg 
meestal ongeveer dertig gulden per keer.
Een dieptepunt was het jaar 1870 toen de 
verkoping in “zeer gedrukte stemming ten 
gevolge van de zeer ernstige oorlogsom
standigheden (de Frans-Duitse oorlog) en 
de daarmee gepaard gaande lage beurs
noteringen” plaatsvond, er werden slechts 
twee boeken verkocht. De derde bron van

inkomsten bestond uit opgelegde boetes. 
Hoewel daar aanvankelijk wel serieus mee 
omgegaan werd kwam het later voor dat 
men ze maar kwijtschold als ze te hoog 
werden, dus dat zette niet veel zoden aan 
de dijk. De grootste uitgavenpost was 
natuurlijk de aanschaf van boeken en tijd
schriften. De andere uitgaven van enige 
omvang waren de aanschaf van portefeuil
les om de boeken een beetje netjes in te 
vervoeren, f 0,15 per stuk en de huur voor 
de vergaderruimte, ongeveer f 12,- per jaar. 
Gelet op het kleine aantal leden dat de 
vergaderingen bezocht had men niet veel 
ruimte nodig. Deze werd achtereenvolgens 
gevonden in het Raadhuis van Kronenburg, 
bij de bakkerij annex tapperij van Te Winkel 
(het huidige Dorpsstraat 42) en boven de 
bewaarschool (Dorpsstraat 70).

De leden
Er zijn vele redenen waardoor lang niet 
iedereen eraan toe kwam boeken en tijd
schriften te lezen. Ondanks het langzaam 
beter wordende onderwijs konden nog 
steeds veel mensen niet lezen en degenen 
die dat wel konden hadden er door de lange 
arbeidsdagen vaak de tijd niet voor. 
Daarnaast was het een vrij kostbare zaak 
met als extra uitgave het feit dat er ‘s 
avonds verlichting voor nodig was, men 
ging liever als het donker werd naar bed.
In het ledenbestand is duidelijk te zien dat 
lezen een elitaire bezigheid was. In de jaren 
1840 -1890 waren ongeveer 150 personen 
lid. Sommigen bedankten na korte tijd.

Brief waarin een aspirant 
lid in 1880 verzoekt om te 
worden aangenomen als 
lid van het leesgezelschap 
(coil. RHVCC)



Dorpsstraat 70, waar het 
leesgezelschap enige jaren 

bijeen kwam op de eerste 
verdieping, boven de be

waarschool (coil. Gerwig)

anderen bleven tientallen jaren lid, soms 
opgevolgd door hun weduwe (die dan in de 
leesvolgorde de plaats van haar overleden 
echtgenoot innam) of hun zoon. Als illustra
tie voor het soort mensen dat lid werd diene 
het ledenbestand van 1841 : G.Stam (wa
genmaker) , E.Verschooff (chirurgijn/heel
meester), J.Volkmaars (rentenier/wethouder, 
burgemeester), L.Krook (timmermans
baas/molenmaker), G.van Schooten (veer
schipper op Amsterdam en Utrecht), J. van 
der Weijden (landbouwer/rentenier), dhr. van 
Wieringen (directeur Franse kostschool), dhr. 
Van der Vliet, M.E.G. van Heel (ontvanger 
der registratie), C. Brinkman (smid/rente
nier), P. Benier (metselaarsbaas), C.M. Pleijte 
(predikant), dhr. Van Reenen (rentenier op 
Vegtiust), H.J. Tijssen (fabrikant op Beek en 
Hoff), A.J.Teljer (apotheker), H.Lasteree 
(zadelmaker/kamerbehangersbaas), mw. 
J.C. Sanderson - van der Chijs (echtgenote 
van de notaris/burgemeester), mej. DeVries 
(?), mej. Wentholt (?), C. Pen (medicinae 
doctor), W. de Haan (winkelier), mej. A.M. 
van Veeren (zelfstandig onderwijzeres), mej.

Jvr. Martini Buijs (zonder beroep, woonde 
op kasteel Loenersloot), J. te Winkel 
(banketbakker/tapper/winkelier), G. Mulder 
(onderwijzer) en H. Edema (schildersbaas). 
Toch wel de bovenlaag van het dorp.
De ledenbestanden van de latere jaren 
bevestigen deze indruk.

Wat er gelezen werd
Tussen 1841 en 1863, de jaren waarvan de 
aankopen in de notulen werden vermeld, 
werden 153 boeken aangeschaft. Voor de 
latere jaren is een indruk van het gelezene te 
krijgen uit de verkooplijsten van overtollige 
boeken. Het lijkt erop dat de leden van Tot 
Nut en Vermaak de literaire ontwikkelingen 
in Nederland aardig volgden. De Romantiek, 
en de daarmee verband houdende histori
sche roman, is goed vertegenwoordigd. 
Schrijvers als Jacob van Lennep en Truitje 
Bosboom-Toussaint werden regelmatig aan
geschaft. Daarnaast waren ook beschrijvin
gen van vreemde landen en volken redelijk 
populair. Wat dichtbundels betreft kon men 
natuurlijk niet om Tollens heen maar ook de 
satirische geschriften van De Oude Heer 
Smits las men, evenals sommige religieuze 
werken. Naast dit populaire werk hield men 
bij wat er zoal verscheen: Camera Obscura, 
Max Havelaar, De Negerhut van Oom Tom, 
werken van Couperus, Tolstoi en vooral 
Dickens. Soms leidde dit ertoe dat er boe
ken in omloop kwamen waarvan de inhoud 
niet strookte met de smaak van (sommige?) 
leden. Zo werd in 1880 Michelle Jeoffrin van 
Hennique aan de circulatie onttrokken van
wege de in hoge mate onzedelijke inhoud. 
Dit boek kon men voortaan slechts op uit
drukkelijk verzoek bij de president verkrij
gen. Al te “naturalistisch” moest het dus niet 
worden, Emile Zola kwam er dan ook niet in. 
Zoals vermeld werden er ook tijdschriften 
gelezen, leder jaar werd opnieuw bekeken 
welke men aanhield en van welke het abon
nement werd beëindigd. Van deze overstap
mogelijkheid werd zeer regelmatig gebruik 
gemaakt.
Zo werden tussen 1841 en 1893 gedurende 
kortere of langere tijd gelezen: Het Letter
kundig Maandschrift, Europa, Holland, 
Braga, De Gids, Het Letterminnend 
Tijdschrift, De Boekenzaal, De Honingbij,
De Tijd, De Huisvriend, De Tijdspiegel,



De Stads- en Dorpsbibliotheek,
De Maandelijkse Chroniek, De Konst en 
Letterbode, De Kunstkronijk, Algemene 
Geschiedenis van Ons Vaderland,
Het Zondagsblad, Album der Natuur,
Het Leeskabinet, Lectuur voor het 
Huisgezin, Bibliotheek voor de Huiskamer, 
De Aarde en Haar Volken, Humanistisch 
Album, De Wetenschappelijke Bladen,
De Omnibus, De Olijftak, Kennis en Kunde, 
Vragen des Tijds, Eigen Haard, De Banier, 
Het Familieblad, De Oude Huisvriend,
De Nieuwe Huisvriend, De Hollandsche 
Illustratie, Mannen van Beteekenis, 
Geïllustreerd Nieuws van de Dag, Vragen 
van de Dag, De Nederlandse Spectator, 
Elzeviers Geïllustreerd Maand-blad,
De Economist en De Kunstkroniek.
In 1858 werd besloten om met het oog op 
het toenemend aantal damesleden enkele 
abonnementen op voor hen interessante 
bladen te nemen. De directeur (!) zou een 
keuze maken. Hiervan is niets meer terug te 
vinden doordat de betreffende directeur 
(kantonrechter Van der Brugghen) het gezel
schap al spoedig daarna met hooglopende 
ruzie verliet met medeneming van een aantal

archiefstukken.Uit voorgaande opsomming 
blijkt dat men zich interesseerde voor een 
breed spectrum van de toenmalige maat
schappij.

Wat er verder op de vergaderingen 
gebeurde
Tot Nut en Vermaak was een praktische 
club: men bespaarde zich geld door geza
menlijk boeken en tijdschriften te kopen en 
te lezen. Op de vergaderingen verschenen 
slechts enkele leden en het aantal agenda
punten was beperkt. Eenmaal heeft men 
geëxperimenteerd met een boekbespreking 
zoals dat ook in de hedendaagse (en ook al 
in de achttiende eeuwse) leeskringen plaats
vindt. Onder leiding van de toenmalige 
directeur ds. Lasonder werd in december 
1865 het boek De Lotgevallen van Klaasje 
Zevenster, het verhaal over een meisje dat in 
de grote stad ten onder dreigt te gaan maar 
uiteindelijk toch goed terecht komt, van 
Jacob van Lennep besproken. Enthousiast 
besluit men vervolgens dit boek te kopen 
maar na lezing van het eerste deel (boeken 
verschenen in die tijd vaak in meerdere 
delen) zag men van aanschaf van de volgende

Brief van het bestuur inzake 
een kiacht over de circuia- 
tie van ‘zedeiooze boeken’, 
januari1880 (coli. RHCW)



delen af. Ook de (buitengewone) vergade
ring van 12 november 1845 verloopt anders 
dan gebruikelijk. Er zijn maar liefst tien ieden 
aanwezig om het vijfentwintig jarig bestaan 
van het gezelschap te vieren. Onder boert 
en scherts en het drinken van een glaasje 
wijn werd de tijd voor het souper doorge
bracht. Vervolgens gingen de heren aan tafel 
en hebben recht genoeglijk smakelijk gege
ten en gedronken. Tijdens het dessert werd 
door één van de leden een vers gereciteerd 
waarin uit naam van de leden de eerste 
directeur hartelijk werd bedankt voor zijn 
onvermoeide werkzaamheid voor het gezel
schap, waarop de aangesprokene met een 
gepaste toespraak bedankte. Hetzelfde lid 
reciteerde vervoigens een vers voor de 
tweede directeur die tien jaar lang gefun
geerd had, waarop deze middels een ge
paste toespraak bedankte. Het samenzijn 
werd besloten door het herhaalde malen 
zingen van een door boekhandelaar Van 
Kesteren ingezonden vers. Kennelijk had 
men hiermee al het feestkruit verschoten.
In 1860 wordt besloten om het veertigjarig 
bestaan in 1861 niet te vieren. In 1870 komt 
de vraag op hoe het vijftig jarig bestaan te 
gedenken Gezellig met de dames? Een toe
passelijke redevoering?. Muziek? Spelietjes

Afbeelding uit Klaasje 

Sevenster van Jacob van 
Lennep, onderwerp van de 

eerste en enige boekbe

spreking van het leesgezel

schap In 1865

zoals pandverbeuren? Een souper? Helaas: 
“de ideeën spatten als zeepbellen uiteen op 
de materialistischen vraag van een der leden 
wat het zal kosten en wie het zal betalen".
Het bestuur krijgt vervolgens opdracht om 
met voorstellen te komen waarop men ant
woordt: “Het bestuur verklaart eenparig zich 
die vererende opdracht te laten welgevallen 
en niets onbeproefd te laten om te leeren 
Tooveren”. Het is er niet van gekomen.

Besluit
Van de totaie periode gedurende welke het 
leesgezelschap heeft bestaan, 1820 - na 
1945, is siechts uit de jaren 1841 -1893 een 
behoorlijke hoeveelheid archiefmateriaal 
bewaard gebleven. Het algemene beeld is 
dat het een club was van de maatschappe
lijke bovenlaag van het dorp: lid waren 
intellectuelen, renteniers en gegoede 
middenstanders. Men was praktisch inge
steld en meer geïnteresseerd in lezen dan in 
vergaderen en discussiëren. Op vergaderin
gen verschenen dan ook maar weinig leden. 
Het enige punt dat structureel inhoudelijk 
besproken werd op de vergaderingen was 
de beslissing ten aanzien van de in het 
volgend jaar te lezen tijdschriften. Gezien 
het aantal tijdschriften dat men las en het 
verloop daarin moet aangenomen worden 
dat deze een belangrijke plaats innamen in 
het leesgedrag van de leden. Men had een 
brede belangstelling die zeker niet beperkt 
bieef tot de Nederlandse litteratuur. Waar het 
in de negentiende eeuwse leesgezeischap- 
pen nogal eens zo was dat het voorzitter
schap, en daarmee het geestelijk leider
schap, werd vervuid door de plaatselijke 
predikant kan gesteld worden dat dit in 
Loenen niet het geval was. Soms was de 
predikant voorzitter maar ook andere 
dorpsintellectuelen zoals de chirurgijn en 
de kantonrechter speelden hier een 
belangrijke rol.

Wim van Schalk

BRONNEN;
Archivalia van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen 
afdeling Loenen, RHCW; Marita Mathijsen, Nederlandse 
Literatuur in de romantiek 1820 -1880, Nijmegen 2004; 
Willem Mooij: personalia.



De brand in de Grote kerk van Loenen

De toren en de grote kerk van Loenen 
zijn tot in de verre omstreek vermaard. 
Samen vormen zij het hart van het dorp.
Het is daarom te begrijpen dat bij brand een 
schokgolf door een wijde omgeving gaat. 
Dat was het geval op Hemelvaartsdag,
10 mei 1714 toen de biiksem insloeg in 
de torenspits en de toren uitbrandde.'
Het gebeurde opnieuw toen op 11 juni 1945 
de kerk brandde. De oorzaak was dit maal 
een ongeval bij reparatiewerkzaamheden 
aan de dakgoot van de zuidelijke beuk 
aan de kant van de Dorpsstraat.

Het proces-verbaal van de verklaringen 
van getuigen en van de niet bij name 
genoemde loodgieter werd op 17 juni 1945 
ten gemeentehuize opgemaakt.
Dit gebeurde door de Koninklijke 
Marechaussee en niet door een instantie 
van Justitie, omdat de loodgieter lid was 
van de Binnenlandse Strijdkrachten.®

Het begin
Uit de verklaringen laat zich een goed 
beeld van het gebeurde vormen.
De loodgieter was tegen de voorschriften 
in met een open vlam het dak opgegaan. 
Toen het karwei geklaard was - het moet 
tegen vieren geweest zijn merkte hij dat 
het gesoldeerde stuk lood ongewoon warm 
aanvoelde. Hij drukte het opzij en zag eron
der iets smeulen. Hierop goot hij de mee
gebrachte emmer water uit op de plek.
De loodgieter is daarna naar de smederij 
van A.A.C. Lokhorst gesneld om de sleutel 
van de toren te halen. In de klokkenkamer 
van de toren bevindt zich namelijk een luik 
dat toegang geeft tot de ruimte boven het 
gewelf van de kerk.
Tegenover de 17-jarige Marien Lokhorst die 
hem achterna snelde, verklaarde de lood
gieter: ‘Ik vertrouw het niet erg en moet 
proberen onder het dak der kerk te komen, 
want ik geloof dat het daar brandt’ ®

Het interieur van de kerk 
omstreeks 1920. Boven de 
preekstoei het in 1786- 
1787gebouwde Batzorgei 
(coii. W.Mooij)



De ravage in de noordelijke 
beuk(coll. W.Mooij)

Beiden gingen daarop, met enkele emmers 
water en één zakiantaarn gewapend, over 
het piankier richting de brandhaard, maar 
moesten daar constateren dat zij niets 
vermochten. Intussen moet buiten de rook 
ai zichtbaar zijn geweest, want uit de 
verklaring van getuige Tiemen Ogterop, 
uit de Brugstraat, vait af te leiden dat het 
kort na vier uur was toen hij van kinderen 
hoorde dat er rook van onder de leien 
van het dak kwam.

Het blussen
De ioodgieter en Lokhorst jr. hebben nog 
geprobeerd met in het Koor aanwezig 
materieei de brand te bestrijden, maar 
deze voorzieningen bieken ten enen male 
ontoereikend. Inmiddeis had Lokhorst sr. 
op het gemeentehuis de aldaar werkzame 
Herman de Ruiter, de commandant van

de vrijwiliige brandweer, gewaarschuwd. 
Deze zag de ernst van de situatie in en 
riep naburige corpsen te hulp.
Bij de Amsterdamse brandweer kwam de 
melding om 16.32 uur binnen.'* Om 16.40 
uur werd uitgerukt door een motorspuit van 
de hoofdwacht Nieuwe Achtergracht, die 
nog twee man extra en ook slangen en 
brandstof extra meenam. Via de oude 
Rijksstraatweg (de snelweg A2 werd pas in 
1952 geopend) arriveerde men om 17.10 
uur te Loenen. De brandweerwagen werd 
bij de dorpsbrug geplaatst om op het open 
water van de Vecht te kunnen afleggen.
De Amsterdamse brandweer gebruikte 
maar liefst 460 m. slang, evenals 70 liter 
benzine. Loenen leverde 2 liter smeerolie.
Bij aankomst van de Amsterdamse 
brandweer werd het commando door de 
commandant van de vrijwillige brandweer 
van Loenen, Herman de Ruiter, aan de 
brandmeester C. Werver van Amsterdam 
overgedragen.
Het moet een komen en gaan van brand
weerwagens zijn geweest! De annalen 
vermelden hulp van maar liefst 9 corpsen, 
die evenwel voor het overgrote deel niet 
behoefden te worden ingezet.
Veel aandacht trok de Army Fire Service 
van de geallieerde troepen. Deze werd ook 
bij de Vechtbrug opgesteld en gaf met twee 
stralen water. De snelheid waarmee de 
militairen de slangen uitlegden zorgde voor 
een kleine sensatie. In totaal werden door 
twaalf stralen water gegeven.
Om 17.45 uur werd vastgesteld dat het 
gevaar voor de toren, het koor en omliggen
de huizen was geweken. En om 19.30 uur 
kon al met nablussen worden begonnen.
Uit de foto’s blijkt overduidelijk wat deze 
korte brand aan schade heeft aangericht! 
Een groot geluk bij het grote ongeluk was 
dat dit maal de toren gespaard bleef. Ook 
het oudste deel van de kerk, het koor, bleef 
gespaard. Het koor dat van voor 1300 
dateert en uit duifsteen (tufsteen) is opge
trokken. De preekstoel en de koperen 
kronen konden eveneens worden gered. 
Alle beschouwingen zijn het over eens dat 
de brandweerlieden zich enorm hebben 
geweerd. Vijftig jaar Loenenaren spreekt 
van een 'bovenmenselijke inspanning’ van 
het Amsterdamse corps, het Canadese
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militaire team en de Loenense vrijwilligers.® 
De Amsterdamse brandmeester heeft voor
al oog voor eigen prestaties: ‘Het bleek mij 
toen dat de toren groot gevaar liep en waar
om ik direct een onderzoek in den toren 
instelde. Hier werd het al eerder genoemde 
luik gevonden, tot waar de vlammen zich 
reeds een weg gebaand hadden....
Met veel moeite hebben de brandwachts 
zich in den toren van hun taak gekweten 
en een uitbreiding weten te voorkomen. 
Hierdoor werd de toren gespaard.’

Het herstel
De kerk was verzekerd voor fl. 168.000,-; 
het orgel voor fl. 41.000,- Een eerste 
collecte na de brand bracht ongeveer 
fl. 23.000,- op. De herbouw stond onder 
leiding van architect Ferd.B. Jantzen te 
Amsterdam, en werd uitgevoerd door de 
Verenigde Aannemers- en Steenhouwers- 
bedrijven Van der Sluijs en Van Dijk N.V te 
Giessendam. De totale kosten van de 
restauratie bedroegen fl. 378.840,60.
Bij de wederopbouw werd het kerkgebouw 
voorzien van een torentje dat op oude 
prenten zichtbaar was geweest, maar al 
lang was verdwenen. Ook kwam er een 
nieuw orgel. Het oude, bijzonder waarde- 
volle Batz orgel uit 1786-1787 was door de 
brand totaal verwoest. Er voor in de plaats

kwam een Flentrop orgel® dat intussen ook 
al tot de gerenommeerde orgels behoort. 
Dr. Anton van der Horst maakte hier jaren
lang opnamen. Sommigen zullen zich ook 
nog de hier opgenomen langspeelplaat 
herinneren van ‘Louis van Dijk speelt 
Lennon en McCartney’, uit 1972.
De hoes vertoont de organist breeduit 
zittend op de leuning van een kerkbank, 
met op de achtergrond het mooie interieur 
van het vernieuwde kerkgebouw.^

M/af er overbleef van het in 
1786-1787gebou wde 
Batzorgel (coll. W.Mooij)

De uitgebrande kerk vanaf 
de omloop van de toren 
gezien (colt. W. Mooij)
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2.

5.

Nablussingswerkzaam- 
heden van de brand. 

In de dakgoot waarop 
de waterstraal is gericht, 

is de brand ontstaan 
(coii. W.Mooij)

Verzoek van de kerkvoogdij 
en de kerkeraad aan de 

inwoners van Loenen 
om bij te dragen aan de 
restauratie van de kerk

Het belangrijkste was natuurlijk dat het 
gebouw weer als kerkgebouw kon dienst
doen, Dat gebeurde in 1950.
In de tussentijd had de Hervormde ge
meente een gastvrij onderdak gevonden in 
het gebouw van de Gereformeerde kerk.“ 
Een bewijs van saamhorigheid!

Sander Griffioen

NOTEN:
1. Zie Vechtkroniek, nummer 10, mei 1999, over ‘de 

grote torenbrand’.
Aldus een persoonlijke mededeling van Marien 
Lokhorst. 27 sept. 2010.
Aldus letterlijk het proces-verbaal.
Verslag van Brandmeester C. Werver, Amsterdam, 
augustus 1945, archiefstuk 869. De vermelding van 
het tijdstip is van belang omdat in dit verslag tot 
tweemaal toe wordt geklaagd dat de brandweer te 
laat werd ingeschakeld. Omdat het ongeluk rond 
vieren moet hebben plaatsgevonden, werd 
Amsterdam dus al met een half uur te hulp geroe
pen. Marien Lokhorst schat in dat de Loenense 
brandweer met een groot kwartier was gewaar
schuwd (mededeling 27 sept. 2010).
Brandmeester Werver sprak van een Engelse een
heid, volgens Joop Lamme, in Vijftig jaar 
Loenenaren, Alphen a.d. Rijn, 1980 was het een 
Canadese eenheid. Ik heb ook nooit anders ge
hoord.
Zie Joep Straesser en Stanny Verster, ‘De orgels van 
de Loenense Ludgeruskerk’, Vechtkroniek nr. 21, 
november 2004.
Dat de kerk al lang niet meer voor opnamen wordt 
gebruikt, komt naar men zegt vanwege overlast van 
vliegverkeer van en naar Schiphol.
Weinig bekend is dat de Vrijgemaakt-gereformeerde 
gemeente die in 1946 was ontstaan, tot in 1947 het 
Koor voor haar erediensten mocht gebruiken. Ik her
inner me nog dat als de deuren van het Koor open
gingen je tussen de balken door de blauwe lucht 
zag. Na een klein jaar verhuisde de gemeente naar 
huize HoopRust, Dorpsstraat 98.

7.

8,

der Hed. Hi^rvonnde Kerk te Loenen a.d. Vecht

WIaANDAG 11 )UNI 1945 IS EEN HEEL DONKERE DAG 

GEWEEST VOOR LOENEN. ~
Natuurlijk in de eerste plaats voor de Ned. Hcrv. Gemeente, die zich 
haar Bedehuis ontnomen zag, maar voorts voor heel Loenen. dat een 
prachtig htetorisch bouwwerk In vlammen zag <^aan. De gewijde 
ruimte, waar de eeuwen spraken, waar de voorgeslachten Zondag aan 
Zondag zijn samengekomen en waar velen onzer in de piechtigste en 
heiligste uren van hun leven hebben nedergezeten. plotting veranderd 
in een zwart geblakerde ruimte. Gelukkig zijn toren en koor nog ge
spaard, maar de eigenlijke kerk is voor langen djd onbruikbaar. 
Voor hoelang ? Dat kan in de huidige omstandigheden natuurlijk nie
mand met zekerheid zeggen. Maar Kerkvoogdij en Kerkeraad hebben 
reeds dc eerste stappen gedaan tot een zoo spoedig mogelijkc res
tauratie en onder Gods zegen hopen en vertrouwen zij dat onze 
mooie, oude kerk weer uit haar asch herriJzcD zal. Geen poging zal 
worden nagelaten om Loenensch kerk zoo goed en zoo snel het maar 
kan weer te maken tot een sieraad to het centrum onzer Gemeente. 
Kerkvoogdij en Kerkeraad zijn overtuigd, dat dit de wensch van heel 
Loenen is.
Ieder begrijpt echter: voor de verwezenlijking van dit plan is geld. 
heel veel geld noodig. Hoewel we vertrouwen dat we van verschil
lende zijden gesteund zullen worden, zal de Gemeente Loenen zelf ook 
een belangrijk bedrag bijeen mt^ten brengen wil haar kerk weer in

vroegere schoonheid hersteld worden.
Kerkvoogdij en Kerkeraad weten echter zeker dat zeer velen in Loenen 
van harte bereid zijn om voor dit doei met milde hand te schenken.

liefde voor onze kerk heeft zoo duidelijk gesproken in de groote 
offervaardigheid om de oude schuld weg te werken en die liefde zal 
er nu zeker niet minder op geworden zijn.
Klagen alléén helpt niet, wc moeten nu weer verder.
Daarom heeft men besloten een rcstauraüe-fonds te stichten en zuilen 
eenigc leden van Kerkvoogdij en Kerkeraad U zeer binnenkort met 
een lijst Ésezoeken. Deze circulaire wil ll op hun komst voorbereiden. 
Hier is elke aanbeveling overbodig. De nood is groot, de liefde tot 
onze dorpskerk dringe ons.
Mocht U builen onze Gemeente wonen, zoodat U geen lijst kan worden 
aangeboden, dan wordt U vriendelijk verzocht om Uw gave over te 
maken op dc Middenstandsbank op de rekening van de Kerkvoogdij 
der Ned. Herv. Gemeente te Loenen a.d. Vecht.
God zegene onze gaven en onze arbeid voor ons verwoeste Bwichuis.

DE KERKVOOGDIJ EN DE KERKERAAD 
DER NED. HERV. GEMEENTE 
TE LOENEN a.d. VECHT

14 Jtmi 1945.
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Plan voor een spoorlijn door de 
Loenderveense plas. Een gemiste kans?

In mei 1915 ontvangt de burgemeester 
van Loenen een brief van de directeur van 
de Hollandsche Electrische Spoorweg 
Maatschappij (HESM) te Amsterdam, 
waarin hij beleefd vraagt om een onder
houd. Onderwerp van gesprek is de 
aanleg van een spoorlijn Nieuwersluis - 
Hilversum, waarover de minister van 
Waterstaat in beginsel een gunstige 
beslissing heeft genomen. De spoorweg
maatschappij zoekt nu voor dit plan finan
ciële steun bij de betrokken gemeenten.

De beoogde aanleg van de spoorlijn 
tussen Nieuwersluis en Hiiversum zorgt 
voor een intensieve correspondentie 
tussen HESM en de gemeente Loenen. 
Inzet van het gesprek met de burgemees
ter is het verzoek van de spoorwegmaat
schappij om een subsidie te verkrijgen 
voor de aanleg en exploitatie van deze 
uitbreiding van het spoorwegnet, onder 
meer ten gunste van de inwoners van 
Loenen. In de raadsvergadering van 30 juli 
1915 vragen de raadsleden zich echter af 
of het wel in het belang van de gemeente 
is om de gevraagde subsidie van 10.000 
gulden te verstrekken. De animo hiervoor 
is minimaal, omdat er een halte zal komen 
in de buurt van de capsulefabriek in de 
buurtschap Oud Over (tussen de huidige 
boerderij van J. Randeraat, nummer 112, 
en de nieuw gebouwde woning op 
nummer 110) en die iigt voor de meeste 
inwoners te ver af van de kom van het 
dorp. Maar de raad wijst het verzoek van

de HESM niet definitief af. De gemeente 
deelt in de brief van 6 augustus 1915 aan 
de directie van HESM mee, dat men niet 
ongenegen is enige subsidie te verlenen 
als de lijn zodanig geprojecteerd wordt 
dat deze rakelings langs de kom van het 
dorp zal lopen en daar een station wordt 
gevestigd.

De spoorwegmaatschappij reageert snel. 
De directeur schrijft op 16 augustus 1915 
dat het hem spijt dat burgemeester 
E.A.H.A. van de Velde bij zijn bezoek aan 
het kantoor in Amsterdam hem ‘tever
geefs getracht heeft te vinden’, maar dat 
de directie voldoende op de hoogte is 
van de wensen van de gemeente Loenen. 
Helaas zijn die wensen voor HESM niet 
aanvaardbaar, omdat de voorgesteide 
aanpassing grote technische bezwaren 
heeft. Bovendien zou de spoorlijn hierdoor 
met 400 meter verlengd moeten worden, 
hetgeen een bedrag van 40.000 gulden 
aan extra kosten met zich mee zou bren
gen. Die kosten wil Loenen niet voor haar 
rekening nemen. De spoorwegmaat
schappij denkt voor Loenen echter wel 
een andere oplossing gevonden te 
hebben, maar wil deze eerst met het 
gemeentebestuur bespreken.

Enkele dagen later, namelijk op 20 augus
tus 1915, bevestigt HESM vooralle duide
lijkheid nog eens schriftelijk dat aan het 
door Loenen gewenste tracé met een hal
te langs de Rijksstraatweg, onmiddeliijk

Hef geplande traject mor 
de spoorlijn door de 
Loenderveense Plas
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Luchtfoto van het dorp 
Loenen. Linksboven is het 
voormaiige huis ‘Rijzicht’ 
te zien. Na de afbraak van 
het huis in 1934 is daar de 
wijk Rijzicht (o.a. Juiiana- 
en Wiihelminaweg) ge
bouwd. In deze omgeving 
zou het gemeentebestuur 
graag een station gepro
jecteerd wiiien zien.

bij de kom van het dorp, niet tegemoet 
gekomen kan worden, omdat dit traject 
technisch en financieel niet haalbaar is. 
Technisch niet omdat hierin veei te scher
pe bochten en een scheve kruising met 
de Vecht zouden voorkomen. Financieel 
niet vanwege de eerder genoemde extra 
kosten van 40.000 gulden, die nog 
verhoogd zuilen moeten worden met een 
stijging van de jaariijkse exploitatiekosten 
met 1.000 a 1.200 gulden. De directie 
van de spoorwegmaatschappij komt in 
de brief met een oplossing die ‘aan biilijke 
eisen’ voidoet en bovendien technisch en 
financieei mogeiijk is: een haite aan de 
westeiijke Vechtoever, op een afstand van 
circa 375 m. (4 minuten gaans!) van de 
kom van het dorp. Bij dit tracé wordt de 
bebouwde kom van het dorp niet in 
tweeën geknipt door de spooriijn en biijft 
er ook nog voldoende ruimte tussen de 
kom en de halte voor uitbreiding van het 
dorp. Om dit voorstel nog interessanter 
voor het gemeentebestuur te maken.

wijst de directie er op, dat de nieuwe 
spoorwegverbinding met een zo ‘wei- 
varende gemeente als Hilversum ‘het 
vreemdelingenbezoek aan Loenen zal 
bevorderen en Loenen als verblijfplaats 
nog aantrekkelijker zal maken’. Van de 
gemeente wordt bij realisering van dit 
pian een subsidie van 10.000 verwacht.

De raadsvergadering van 7 september 
1915 kan zich wei verenigen met de situ
ering van de haite in het nieuwe voorstel, 
echter op voorwaarde dat alle treinen bij 
dit station zuiien stoppen. Maar met de 
gevraagde subsidie heeft de raad grote 
moeite. Deze moet aangepast worden op 
een bedrag van 300 gulden per jaar gedu
rende 25 jaar. Deze uitslag van de beraad
slaging wordt op 10 september 1915 per 
brief aan de spoorwegmaatschappij 
meegedeeid. Over het besluit inzake de 
subsidie is HESM teleurgesteid.
De directie vindt het aanbod van het 
gemeentebestuur te iaag, omdat de
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gevraagde bijdrage al zeer bescheiden 
wordt geacht. Op 26 oktober 1915 
reageert de maatschappij met het verzoek 
om voor de berekening van de subsidie 
een drietal ander mogelijkheden in 
overweging te nemen:
- een jaarlijkse subsidie van 500 gulden 

voor onbepaalde tijd (contante waarde 
10.000 gulden):

- een jaarlijkse subsidie van 600 gulden 
voor 40 jaar (contante waarde 10.296 
gulden) of

- een jaarlijkse subsidie van 725 gulden 
voor 25 jaar (contante waarde 10.074 
gulden).

Wat betreft het aantal treinen, dat Loenen 
zal aandoen, biedt HESM aan bereid te 
zijn om minstens vier treinen in beide rich
tingen bij de voorgestelde halte te laten 
stoppen, hetgeen betekent dat lang niet 
alle treinen nabij het dorp zullen stoppen.

De gemeenteraad van Loenen spreekt op 
28 oktober 1915 uitvoerig over deze brief. 
Het raadslid Pos deelt in de vergadering 
mee dat hij vernomen heeft ‘dat in ver
band met de te maken verbindingslijn 
Vecht-Angstel naar Oukoop, de maat
schappij sneltreinen zal laten loopen, zon
der het station Nieuwersluis aan te doen’. 
Een ander merkt op dat dit alleen geldt 
voor het goederenvervoer. Vanwege de 
onduidelijkheid over de bedoelingen van 
HESM over ‘de treinenloop der ontworpen 
lijn Nieuwersluis-Hilversum’, wordt beslo
ten de brief aan het college van B&W te 
geven voor nader onderzoek en advies.

Loenen is overigens niet de enige 
gemeente die nog vragen heeft. Naar 
aanleiding van een rapport van Publieke 
Werken van Hilversum vraagt het bestuur 
van die gemeente opheldering over een 
aantal punten. HESM gaat in november 
1915 hierop in met een brief aan de 
belanghebbenden, namelijk de provincies 
Noord-Holland en Utrecht, gemeente
besturen van Hilversum, Loosdrecht, 
Loenen en de aan de route gelegen 
polders. De totale kosten voor de aanleg 
van de spoorlijn zijn geraamd op 
2.100.000 gulden, waarvan de Staat 
2/5 deel en de streek 1/5 deel van de

kosten zal bijeenbrengen. De subsidie der 
direct-belanghebbenden zou dan 420.000 
gulden moeten bedragen: voor Hilversum 
betekent dat een bijdrage van 100.000 
gulden, voor Loosdrecht 50.000 gulden, 
voor Loenen 10.000 gulden en voor de 
polders 10.000 gulden, terwijl de provin
cies 250.000 zullen moeten bijdragen.
Als een groot voordeel voor de nieuwe 
verbinding wordt gewezen op de verkor
ting van de reisduur naar steden als 
Leiden, Den Haag en Rotterdam.
Ook de vrachtprijzen worden goedkoper 
door de aanleg van de nieuwe spoorlijn, 
zo meldt HESM.

Zowel het college van B&W als de ge
meenteraad van Loenen zijn in december 
1915 wel gerustgesteld over de gerezen 
vraag of de spoorlijn inderdaad zal stop
pen bij het station Nieuwersluis. Dat blijkt 
het geval te zijn. Een aantal leden is wel 
overtuigd van de noodzaak van de nieuwe 
spoorwegverbinding, maar tot een een
stemmig besluit kan men niet komen.
In de raadsvergadering van 30 maart 1916 
komen de leden ook niet tot een definitie
ve beslissing, zelfs niet nadat de voorzitter 
heeft meegedeeld dat de lijn in het belang 
van de vooruitgang van de gemeente is.
De directie van de maatschappij maant 
het gemeentebestuur in april 1916 aan om 
spoedig een besluit te nemen. Loosdrecht 
heeft op dat moment al laten weten bereid 
te zijn een subsidie van 25.000 gulden op 
zich te nemen: ‘het hoogste wat Loos
drecht bij machte was’ bij te dragen.

Huize 'Rijzicht'aan de 
Rijksstraatweg in Loenen, 
afgebroken in 1934.

(coii. W. Mooij)
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De Loenderveense molen 
in Oud Over, circa 1920. 
Als de spoorlijn gereali

seerd zou zijn zou men 
vanuit de trein een mooi 

uitzicht op deze molen 
hebben gehad, 
(coll. \N. Mooi)

Het college van B&W van Loenen heeft 
inmiddels een voorstel aan de raad voor
gelegd om een jaarlijkse subsidie van 300 
gulden gedurende 30 jaar te verstrekken. 
De raadsvergadering van 30 mei 1916 
aanvaardt dit voorstel na lange discussie 
met vier stemmen voor en een stem 
tegen. Volgens de voorzitter is een ge
meente noch nimmer door een exploitatie 
als deze achteruitgegaan. Voorwaarde 
voor de subsidie blijft de richtingswijziging 
met een halte in de kom van het dorp 
Loenen. Teleurgesteld antwoordt HESM 
in juni 1916, dat de aangeboden subsidie 
nauwelijks de helft bedraagt van de ‘zeer 
bescheiden som’ die men had gevraagd. 
De extra kosten voor een wijziging in het 
tracé kunnen hieruit niet worden gedekt. 
Op 24 juli 1916 wijst de gemeenteraad 
het verstrekken van een subsidie voor 
de spoorlijn Nieuwersluis - Hilversum 
definitief af.

Omdat ook de andere gemeenten uitein
delijk afwijzend beschikken, is het plan 
voor een spoorlijn Nieuwersluis - 
Hilversum van de baan. Een gemiste kans 
voor Loenen om door de verbinding met 
de ‘welvarende gemeente Hilversum het 
vreemdelingenbezoek te bevorderen...’.

Willem MooiJ 
Dorie Baecker 

Kees de Kruijter

BRONNEN:
RHCW, Archief gemeente Loenen (1595-1943), 
Correspondentie tussen de spoorwegmaatschappij 
HESM en de gemeente Loenen in 1915 en 1916 en de 
notulen van de gemeenteraad en het college van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Loenen uit de jaren 1915 en 1916.
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Vreeland op een tegeltableau van 
Van Rossum du Chattel

Ergens in de gemeente Loenen hangt dit 
prachtige tegeltableau met hierop een 
gezicht op Vreeland, naar een ontwerp van 
Fredericus Jacobus van Rossum du Chattel 
(1856-1917). Deze schilder en aquarellist 
heeft enkele jaren in Vreeland gewoond 
en gewerkt. Zijn bijnaam was -in zijn tijd 
al- ‘de ontdekker van de Vechtstreek’.’ 
Natuurlijk was de Vecht al eeuwenlang 
geschilderd, getekend of geëtst, maar 
Du Chattel -zoals hij zijn eigen naam afkort
te- was de eerste schilder die de Vecht 
vastlegde op impressionistische wijze, in de 
traditie van de Haagse school. De vondst 
van dit tableau vormde de aanleiding om 
meer te weten te komen over deze schilder 
èn over het tableau zelf.

Jeugd en opleiding
Du Chattel stamde uit een oude familie die

oorspronkelijk uit Frankrijk kwam, In 1820 
voegde Frederiks vader de naam van zijn 
vrouw ‘Van Rossum’ toe aan zijn eigen 
naam, waardoor de familienaam Van 
Rossum du Chattel ontstond. Frederik liet 
echter bij het signeren van zijn werk vaak 
het ‘Van Rossum’ weg. De verschillende 
manier van signeren bemoeilijken het 
zoeken naar deze schilder; bij het ene 
naslagwerk staat hij onder de R, bij het 
andere onder de C. Vader was goudsmid, 
schilder en restaurateur en had diverse 
opleidingen gevolgd aan Leidse en Haagse 
academies. Hij werkte in de trant van de 
Leidse fijnschilders. Het schilderen zat 
blijkbaar in de familie, want Frederik -zesde 
van in totaal 11 kinderen- kreeg al vroeg 
schilderles van zijn vader en mocht de 
tekenschool bezoeken. Op 17-jarige leeftijd 
vertrok hij naar Den Haag, waar hij lessen

Tegeltableau meteen 
gezicht op Vreeland naar 
F.J. van Rossum du Chattel

17



volgde aan de Academie voor Beeldende 
kunstenaars en daar een beurs voor kreeg. 
Hier werd hij opgenomen in een groep 
navolgers van de Haagse School.
Deze beroemde stroming van Haagse 
schilders ontstond halverwege de 19de 
eeuw en wilde op een realistische manier 
het typisch Hollandse landschep weerge
ven, vaak buiten, ter plekke, getekend of 
geschilderd. De lichtval, voorbijschietende 
wolken, waterpartijen met molens of gra
zende schapen en koeien werden op een 
impressionistische, snelle manier van 
schilderen op het doek gezet. Bekende 
namen uit die school zijn Jozef Israels, 
Jacob Maris, Anton Mauve en Johan 
Weissenbruch. Van Rossum du Chattel 
werd nooit tot deze pioniersgroep gere
kend, maar tot de wat mindere ‘góden’ van 
de tweede generatie, al werd zijn werk in de 
loop der tijd steeds meer gewaardeerd. Zijn 
werk kenmerkt zich door een atmosferische 
weergave van de natuur, waar meestal 
water en de weerspiegeling van bomen en 
struiken, een brug, kerkje of molen daarin 
een hoofdrol spelen. Veel aandacht gaat 
uit naar de weergave van wolkenluchten 
waarin de zon vaak probeert doorheen te 
dringen. Soms een waterig winterzonnetje, 
dan weer een gloeiende ondergaande zon

of een prille lentezon. De afbeeldingen doen 
heel verstild aan. Zelfs een varende boot 
op het water lijkt zich nauwelijks voort te 
bewegen. De mens speelt een onderge
schikte rol. De enkele figuur die is afgedeeld 
in een bootje of wandelend langs een oever, 
is uiterst nietig weergegeven in een over
weldigende kracht van de natuur. Overal is 
een vlotte penseelstreek te zien, waardoor 
het werk van een afstand gezien heel 
natuurgetrouw en soms zelfs vrij gedetail
leerd lijkt, maar komt men dichterbij, 
worden de vormen haast abstract.

Van Den Haag naar Vreeland 
en weer terug
De eerste bekende werken van Du Chattel 
waren weergaven van de natuur in en om 
Den Haag. Hij werkte samen met twee 
vrienden die later een stuk beroemder 
zouden worden dan hij: Louis Apol en 
Christiaan Klinkenberg. Samen vormden 
zij het clubje ‘het Klaverblad’.
Du Chattel nam vanaf 1875 regelmatig deel 
aan groepsexposities, waar zijn werk zeer 
gewaardeerd werd. In 1884 verhuisde hij 
echter naar het bij schilders vrij onbekende 
Vreeland aan de Vecht, met de vrouw met 
wie hij twee jaar eerder getrouwd was en 
hun eenjarige dochtertje.

Vreeland gezien 
vanuit het zuiden, 

(coil. M.S. Rauantiques)

18



In het bevolkingsregister is niets te vinden 
van hun vestiging in dit dorp, waaruit blijkt 
dat het gezin waarschijnlijk in een pension 
was ingetrokken. Water, lucht en wolken, 
zijn favoriete onderwerpen, waren ook hier 
volop voorhanden. Bij de meeste Haagse 
schoolschilders was niet duidelijk te her
kennen welke plek een schilderij weergaf.
Du Chattel schilderde wel vaak herkenbare 
plekken en anders gaf hij het werk een titel, 
waardoor we ook bij plekken die niet goed 
te herkennen zijn weten dat we hier een 
gezicht ‘Bij Vreeland’ of ‘Bij Nigtevecht’ 
zien. Het is echter niet zo dat Du Chattel 
geheel naar de realiteit schilderde; hij zette 
deze ook wel naar zijn hand en veranderde 
bepaalde zaken als dat beter paste in het 
colorist of de compositie van het werk.
Zo is op de hier afgebeelde gezichten op 
Vreeland ook steeds een iets andere kerk
toren te zien! Op het olieverfschilderij heeft 
de kerk een groen luik in de toren en op het 
tegeltableau is het gebouw slanker, spitser 
en met galmgaten in de toren. De klok die in 
de balustrade is bevestigd is hier echter niet 
weergegeven. Ook berust de weergave van 
de huizen op de westelijke oever deels op 
fantasie (of op andere voorbeelden).

Blijkbaar beviel het rustige dorpsleven het 
gezin toch niet al te best en miste hij wel
licht de inspiratie van zijn Haagse schilders
vrienden, want in 1887 vertrok het gezin 
weer naar Den Haag. In datzelfde jaar werd 
overigens ook zijn zoon geboren.
De bekendheid van zijn werk nam een 
vlucht, onder meer omdat er prentbriefkaar
ten van werden gedrukt en fotoalbums van 
zijn werk werden uitgegeven in het buiten
land. Hij kon een mooi huis financieren en 
werd onder meer bestuurslid van de vereni
ging voor Moderne Kunst -van waaruit het 
Haags Gemeentemuseum werd opgericht- 
en lid van het Haagse schilderkunstig 
Genootschap Pulchri Studio.
Tevens ontving hij enkele prijzen en in 1899 
werd hij benoemd tot Officier in de orde van 
Oranje-Nassau. Tussen 1908 en 1910/11 
verbleef Du Chattel in Nederlands-Indië, 
waar zijn zoon inmiddels planter was ge
worden. Ook hier maakte hij diverse werken 
- met name aquarellen- van de natuur, 
waarin water, omzoomd door hoge bomen

Beeldmerk van de 
Porceieyne Fles, links on

der op het tegeltableau

en struiken net als in zijn Nederlandse 
schilderijen favoriete onderwerpen waren. 
Hij organiseerde verkooptentoonstellingen 
ter plekke en deed hetzelfde in Nederland, 
na zijn terugkomst na drie jaar. Du Chattel 
dateerde zijn werken niet, waardoor een 
ontwikkeling in zijn werk slecht te volgen is. 
Toch doen sommige Hollandse landschap
pen erg Indisch aan, met name in de bijna 
gekalligrafeerde bladeren, rietstengels en 
graspollen die op sommige werken te zien 
zijn. Dit zullen ongetwijfeld latere werken 
van hem zijn.
In 1913 keerde Du Chattel weer terug naar 
Indië, waar hij dit maal vier jaar zou verblij
ven. Toen overleed zijn echtgenote, waarna 
hij de terugreis naar Nederland aanving. 
Onderweg stak echter een storm op, juist 
toen de passagiers in kleine bootjes terug
kwamen naar de ss Kawi na een bezoek 
aan Yokohama. Du Chattel gleed uit bij het 
overstappen op de stoomboot en is hier 
schijnbaar zo van geschrokken, dat hij 
bewusteloos neerviel waarna hij diezelfde 
avond -5 maart 1917- overleed.
De terugreis van de boot werd uitgesteld; 
eerst werd Du Chattel begraven in 
Yokohama. Na zijn dood werd een ereten- 
toonstelling in Studio Pulchri georganiseerd 
ter herdenking aan een bijzondere schilder. 
Du Chattel liet een oeuvre na van zo’n 1500 
werken, die in bezit zijn van Nederlandse en 
buitenlandse musea, galeries en particulie
ren. Bij tijd en wijle komen er ook schilderij
en via de veiling op de markt.^ Zijn werk 
wordt regelmatig tentoongesteld op 
groeps- of overzichtstentoonstellingen.
In 2006 was in Museum Maarssen zelfs 
een hele tentoonstelling aan uitsluitend 
zijn werk gewijd.
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Aquarel waarbij het mid

dendeel overeenkomt met 
dat van het tegeltableau, 

50 x 66 cm (coil. 
Kunsthandel R. Polak te 

Den Haag)

Du Chattels werk op plateel
Na zijn terugkeer in Den Haag uit de 
Vechtstreek in 1887 werd veel van het werk 
van Du Chattel afgedeeld op tegels, vazen 
en wandborden, vervaardigd door de 
Porceleyne Fles in Delft. Eind 19de eeuw 
startte deze bekende aardewerk fabriek, 
opgericht in 1653, met het terugbrengen 
van de traditie van handbeschilderd 
aardewerk. Men begon met het afbeelden 
van werken van bekende schilders als 
Rembrandt of Frans Hals maar al snel 
startte de fabriek met het kopiëren van 
eigentijdse schilders op het aardewerk. 
Gespecialiseerde decorschilders werkten 
naar foto’s van de originelen met instem
ming van de oorspronkelijke schilders, die 
overigens geen vergoeding kregen voor 
het gebruik van hun ontwerpen. Tussen 
de 716 verschillende afbeeldingen die de 
Porceleyne Fles bezat, zaten er vele van 
Du Chattel. Zijn werken behoorden tot de

meest geliefde voorbeelden. Zo zijn ver
schillende schilderijen te zien op appliques, 
tegels, borden en dus ook op een tegelta
bleau zoals hier is afgedeeld. Links onder 
zien we een signatuur van de Porceleyne 
Fles: Onder elkaar zien we een flesje, een 
dooreengeweven J en T en het woord 
‘Delft’ waardoor we zeker weten dat 
dit tableau uit de Porceleyne Fles stamt en 
dat het in 1892 vervaardigd is (afb). Rechts 
de signatuur: Twee ineengestrengelde 
letters, de D en de L (de maker van het 
tableau) met daarachter de tekst: ‘naar 
Fred. J. Du Chattel’. Later namen ook 
andere aardewerkfabrieken zoals 
Rozenburg in Den Haag en Sint Lukas 
in Utrecht zijn ontwerpen over.
Het Vreelandse tegeltableau komt 
oorspronkelijk uit een schouw uit een 
Amsterdams grachtenpand van de 
grootvader van de huidige eigenaar.
Bij een verhuizing werd het tableau uit de 
schouw gehaald en werd er een tafel van
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gemaakt: de tegels werden in een eiken
houten omlijsting en op poten geplaatst 
en over het geheel werd een glasplaat 
bevestigd. Een jaar of acht geleden erfde 
de eigenaar deze tafel en verwijderde de 
tafelpoten en de glasplaat. Het zo ontstane 
wandtableau pronkt nu boven de eettafel. 
Het bestaat uit 15 tegels van leder 16x16 
cm en meet Inclusief de lijst 92 x 62 cm.

Samengesteld uit 
verschillende werken
Het is niet bekend welk schilderij precies 
het voorbeeld is geweest voor dit tableau.
Er zijn echter twee werken die ieder voor 
een deel een sterke gelijkenis vertonen 
met het tableau. Links ziet u een aquarel 
genaamd ‘Gezicht op Vreeland’."'
Deze benaming lijkt niet juist, omdat de 
kerk witgepleisterd is en op de achtergrond 
vele hoge masten te zien zijn. Du Chattel 
schilderde realistisch en zou niet zomaar 
een kerk een heel andere kleur geven. 
Daarbij lijkt het erop dat het vaarwater naar 
een meer leidt. Het olieverf schilderij rechts 
is wel een duidelijk zicht op Vreeland en lijkt 
qua opzet en bebouwing het meest op het 
tegeltableau. De boten die op het tegelta
bleau op de Vecht varen - beurtschepen, 
hoog opgetast met hooi- lijken echter veel 
op die op de aquarel, zei het dat daar de 
zeilen half gehesen zijn in tegenstelling met 
de boot die door Vreeland boomt.
Bij beide afbeeldingen varen de boten ook 
richting een openstaande brug. Het ziet er 
naar uit dat Du Chattel voor het ontwerp 
van de tegels het middelste deel van zijn 
aquarel gebruikt heeft, en de buitenzijdes 
van het olieverfschilderij zodat een synthese 
is ontstaan van twee eerdere, verschillende 
werken van deze oud-Vreelandbewoner.

Juliette Jonker-Duynstee

BRONNEN:
J.G. van Rossum du Chattel, F.J. van Rossum du
Chattel (1856-1917), De ontdekker van de Vecht, Venio
2006
www.royaldelft.com
www.christles.com
www.polak-gallery.nl

NOTEN:
1. Al woonde Du Chattel maar drie jaar in de 

Vechtstreek, de vele werken die hl] hier maakte ga
ven hem voor altijd het predikaat ‘ontdekker van de 
Vechtstreek’. Zelfs 25 jaar na zijn vertrek uit Vreeland 
werden in een recensie van zijn actuelere werk de 
Vechtlandschappen als zijn betere schilderijen be
schouwd. Was Du Chattel de ‘ontdekker’ van deze 
streek, zijn tijdgenoot Nicolaas Bastert zou altijd de 
‘schilder’ van de Vechtstreek blijven. Waarschijnlijk 
zijn de twee ook samen opgetrokken, al verschilden 
zij wel in stijl; Bastert gebruikte veel grotere kleur
vlakken en werkte wat groffer. Du Chattel gaf meer 
details aan zijn landschappen.

2. Zo zijn op 27 februari 2008 een gezicht op boenen 
en een gezicht op Vreeland bij Christies Amsterdam 
geveild. De richtprijs van het Vreelandschilderij was
4000-6000,-, de verkoopprijs was 4375,-. (afb)

3. De dooreengeweven initialen J en T verwijzen naar 
Joost Thooft, de eigenaar van de fabriek in 1876. 
Links daarvan staan soms (hier niet) de initialen van 
de schilder, rechts de jaarletter. N duidt op 1892. Dit 
beeldmerk is vanaf 1875 tot op heden in gebruik.

4. Te koop bij kunsthandel R. Polak te Den Haag. 
Aquarel, 50 x 66 cm. Gesigneerd linksonder.

Gezicht op Vreeland, olie

verf op doek, 23 x 29 cm., 
geveild bij Christies 
Amsterdam op 27 januari 
2008 (part.coll.)
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IN GESPREK MET PIET SPIJKER

Autobedrijf Spijker te Nieuwersiuis 1930-2001

Heihuis van Opa en 
Oma Spijker aan de 

MIjndensedijk tussen 
de huidige huisnummers 

39 en 41. Het huis is 
afgebroken.

Op 12 februari 2009 hadden Aleid Smid 
en Anneke Binnerts van de HKGL een 
gesprek met de heer Piet Spijker over de 
geschiedenis van Autobedrijf Spijker te 
Nieuwersiuis. (Sinds 1930).

Even voorstellen...
Mijn naam is Piet Spijker. Ik ben geboren 
op 21 december 1936 in Nieuwersiuis, 
destijds gemeente Loosdrecht, op de 
Mijndensedijk 34-36. Later heb ik in 
Loenen gewoond, op de Graaf Janlaan 
no. 11, nu woon ik weer op de Mijndense
dijk, no. 56. Mijn vader was Marinus 
Spijker, geboren op 19 juni 1900 te 
Nieuwersiuis. Hij is op 9 februari 1991 
overleden. Mijn moeder was Maria Gesina 
van Reenen, geboren op 4 maart 1908 in 
Loosdrecht. Zij is op 18 december 2004 
overleden. Mijn vader was smid, gasfitter, 
electricien (hoog-en laagspanning) etc.
Hij was een zeer veelzijdig vakman, mijn 
moeder werkte mee in de zaak. Ons gezin 
telde drie kinderen: Lamberta (Bep), zij is 
de oudste, dan kom ik en mijn broer 
Jorden is de jongste, hij is veertien jaar 
jonger dan ik. Ik trouwde in 1964 met Fijtje

Marijtje Hoogendoorn, geboren op 2 juni 
1938. Zij kwam uit Breukelen-Sint Pieter. 
Wij kregen drie kinderen, Conny, Martin en 
Mariette. Omstreeks 1982 werd mijn 
vrouw ziek, zij overleed op 3 januari 1997 
aan de gevolgen van een ernstige ziekte.
Ik hertrouwde in 2004 met Trudi van der 
Ploeg. Zij is geboren in Amsterdam, maar 
woonde al jaren in Loenen. Zij had al twee 
kinderen, Bart en Jessica.

Geschiedenis van het autobedrijf
Autobedrijf Spijker begon omstreeks 
1930. Mijn vader had toen twee auto’s in 
onderhoud, een van meneer Boers, de 
architect en een van de heer Kappeyne 
van de Coppello. Mijnheer Boers had een 
Ford, mijnheer Kappeyne een Citroen. 
Vader was in 1928 voor zichzelf begon
nen. Tot die tijd werkte hij in Abcoude en 
bij Lokhorst in Loenen, waar hij veel leerde 
als smid, o,a. voor wagenmakerij de Haan. 
Daarna nog bij “De Blokhut” in Diemen, 
die zaak bestaat nog steeds. Hij werkte 
daar niet alleen als smid , maar ook als 
elektricien en fietsenmaker. 
Langzamerhand startte hij vanaf 1928 zijn 
eigen bedrijf op de Mijndensedijk, waar 
hij dit alles voor zichzelf in praktijk kon 
brengen. Hij deed allerlei werkzaamheden, 
ook voor de boeren, o.a. paardenhoeven 
beslaan en wagens en maaimachines 
repareren. Vader was ook kachelsmid. 
Later werden er ook kachels en potten 
en pannen verkocht. Dat was meer de 
afdeling van mijn moeder, in een klein 
stukje van het bedrijf. Hij heeft ook nog in 
de capsulefabriek in Oud Over (later 
Slijppol) gewerkt. Hier was vroeger de 
grasdrogerij van Frank van Schaik, vader 
moest daar veel reparatiewerkzaamheden 
verrichten. De werknemers saboteerden 
vaak de boel, als ze het niet eens waren 
met hun werkgever gooiden ze een stuk 
staal in de droogmachine, hierdoor gingen
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de schoepen kapot. In 1939 heeft vader 
voor die tijd iets spectacuiairs gemaakt.
Hij fabriceerde voor de heer Moisbergen, 
die een fruitteeitbedrijf had aan de 
Rijksstraatweg, een “spuitwagen”,
Deze was multifunctioneei. Een motor 
met cardan-aandrijving, eigenlijk een stuk 
auto, werkte ais bomenspuit, maaimachi- 
ne, waterpomp en transportwagen om de 
kisten fruit naar de schuur te brengen, 
dat heeft toen uitgebreid in het Utrechts 
Dagbiad gestaan. Het bedrijf is aitijd hier 
op de Mijndensedijk geweest. Mijn opa 
was daggelder bij de boeren, hij verbouw
de groente. Opa maakte ook pramen, die 
hij aan de boeren in de omgeving ver
kocht. Hij kocht destijds het “zot”, waar 
het bedrijf werd gebouwd, Hij heeft het zot 
volgevaren met zand uit de Loosdrechtse 
Piassen, samen met mijn vader en zijn 
broer. Ome Kees. Opa kon niet zwemmen. 
Het zand werd vervoerd met zo’n zelfge
bouwde praam. Toen is het huis, dat er nu 
nog staat, gebouwd en het schuurtje aan 
de Vecht. In dit schuurtje is het bedrijf 
begonnen. Zoais ik ai vertelde was vader 
zeer veelzijdig en hij betekende veel voor 
de buurt. Hij repareerde kacheis, fietsen 
en motorfietsen. Hij was ook waterfitter, 
als er leidingen sprongen deed men een 
beroep op hem. Ik vind het jammer dat

mijn vader niet heeft kunnen studeren.
Hij dacht dingen uit waar ingenieurs later 
mee kwamen. Hij heeft voor de firma 
Hulsman een kabelgeleider voor de 
Brenta boomzaagmachine gemaakt en 
deze goed op de rails gezet. Een ingeni
eursbureau uit Antwerpen dat hiervoor 
oorspronkelijk was ingehuurd maakte er 
niets van, de machine rolde niet goed op 
de rails. Vader repareerde ook bruggen en 
de verlichting ervan, o.a. de brug over de 
Vecht aan de Bloklaan in Loenen, die in 
Nieuwersluis, in Vreeland op de N 201 en 
de brug in Vinkeveen. Ook werkte hij op

V.l.n.r.: Oma Lambertha 
Spijker-van de Ridder (ge

boren Nijkerk 1866), Opa 
dorden Spijker (geboren 
Loosdrecht 1866) en een 
zuster van Opa Spijker.

Marinas Spijker, de vader 
van Piet, in zijn werkpiaats
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De Spuitwagen in gebruik 
ais waterpomp

De spuitwagen in 
gebruik ais transport

wagen om kisten fruit 
naar de veiling te brengen

de kazerne in Nieuwersluis als electricien 
en waterfitter. Ik hielp mijn vader daarbij 
en heb daardoor veel van hem geleerd.
We werkten ook aan het Fort Nieuwersluis 
en de forten aan de Bloklaan, Vreeland en 
Abcoude. Ik heb uiteindelijk mijn vader 
opgevolgd in het bedrijf. Het zat er al van 
jongsafaan in bij mij. Ik zat altijd te sleute
len aan auto’s. Toen ik veertien jaar was 
wilde ik niet meer naar school en ben ik 
in het bedrijf gekomen. Ik heb er vijftig jaar 
in gewerkt. Er is een leuk krantenartikel 
van 22 september 1939, ik was toen drie 
jaar oud. De titel is “Gijsje, wat wil je 
worden?” “Monteur natuurlijk”.

De oorlogsjaren
Op 13 mei 1940 zijn de bewoners van de 
Mijndensedijk en Oud Over geëvacueerd 
naar Heiloo. De zg. Kringenwet werd van 
kracht. De Mijndensedijk lag in het 
schootsveld van de forten Nieuwersluis 
en de Bloklaan. Het verblijf in Heiloo heeft 
maar een etmaal geduurd, op 14 mei 
capituleerde Nederland en kon men weer 
terug naar huis. De evacuatie werd 
georganiseerd door de heren Sondaar en 
Kappeyne van de Coppello, mijn vader 
deed de coördinatie, waardoor hij zelf niet 
mee ging naar Heiloo. Wij kinderen zijn 
toen samen met mijn moeder gegaan. 
Eerst werden we naar station Crailo in 
Hilversum gebracht. Dat heeft grote 
indruk op mij gemaakt. Veel later was ik 
eens in het Spoorwegmuseum in Utrecht 
en toen kwam er iets terug van de angst 
die ik als driejarig jongetje heb gevoeld 
daar op dat station in Crailo. Ik zag de 
scherpe koplampen van een trein recht 
op me afkomen en voelde weer die angst 
van toen. Van Crailo gingen we naar 
Heiloo. Ik herinner me nog dat we daar 
niet erg hartelijk werden ontvangen.
Na de lange stoffige reis met de locomo
tief zagen we er smerig uit. We mochten 
niet binnenkomen in het huis, eerst moes
ten we ons wassen in een schuurtje.
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We hebben er maar een nacht geslapen, 
gelukkig konden we de volgende dag 
weer naar huis . Vader heeft in de oorlog 
gewoon z’n werk gedaan. We hadden het 
niet slecht. Vader en moeder werkten ook 
voor de boeren, af en toe konden we wat 
aardappelen halen en vader liet zich soms 
betalen in melk, kaas of graan. Zo zijn we 
de oorlog doorgekomen. Vader werkte 
ook voor de ondergrondse. Er waren 
droppings in de polder, daar maakte hij 
spullen voor, hij laadde accu’s op.
Er heeft een wind-chatter bij ons op het 
terrein gestaan. Vader had een grote 
dynamo van een vrachtwagen genomen, 
die ging de lucht in, er zat een grote pro
peller op. Dat ding maakte een vreselijke 
herrie, maar de buurt wist waar het voor 
was. Hij heeft ook honderden, misschien 
wel duizenden zg. kraaienpoten gemaakt. 
Ik herinner me dat hij eens z’n handen 
stak in de turf die achter zijn werkplaats in 
het turfhok stond. Later begreep ik dat 
daar een ontvang-en zendinstallatie 
stond. Twee keer hebben de SS-ers alles 
uit het bedrijf weggehaald. De Duitsers 
kwamen erachter dat er gedropt werd, de 
dijk bij de molen werd doorgestoken, de 
polder moest vollopen. De dijk zakte 
steeds meer weg. Er werd onzichtbaar 
wacht gelopen om er op toe te zien dat 
de dijk niet dicht gegooid zou worden.

En er werd gedreigd dat de vier huizen die 
daar stonden in de fik zouden gaan en de 
bewoners zouden worden weggevoerd of 
doodgeschoten. M’n ouders hebben 
meegewerkt om zoveel mogelijk mensen 
te laten onderduiken. Er was een hoge 
militair die twee dagen bij ons heeft 
ondergedoken gezeten. De auto’s van 
Kappeyne en Boers hebben in de oorlog 
verstopt gestaan in de hooiberg van Spee.

Na de oorlog
Toen de oorlog voorbij was ging alles weer 
z’n gangetje. Al sinds voor de oorlog 
werkten er meerdere mensen bij het 
bedrijf, zoals Thijs Nielen uit Nieuwersluis.

Piet Spijker bezig om wa

ter bij de Mijndensesluis 

weg te pompen

Opa Spijker met twee 
van zijn zoons op een 
zeifgebouwde praam.



Piet Spijker, 3 jaar oud, als 

monteur aan het ‘ werk'

Die speelde ook voor Sinterklaas, m’n zus 
was nogal bang voor hem. Op de boerde
rij van Veenstra (nu van Strijland) woonde 
de familie Nagel. Een van hun zonen,
Wout, werkte ook bij mijn vader, net als 
Gerrit Spruijt uit Nieuwe ter Aa. Hij is na 
de oorlog een eigen bedrijf begonnen.
En dan Aart Alblas uit Loenen, die woonde 
op het laantje van Alblas. Ik heb bij hem 
nog op schoot gezeten. Arie Versloot 
werkte bij ons als electricien, die woonde 
op de Mijndensedijk. In de oorlog moest 
hij voor de Duitsers in Duitsland werken. 
Mijn vader heeft hem van alles geleerd, 
hij werkte ook als smid. Hij is tot z’n 65ste 
bij ons geweest. Zoals ik al vertelde ben ik 
op m’n veertiende in het bedrijf mee gaan 
werken. In 1968 heb ik het officieel over
genomen. Vader heeft me in de loop der

jaren veel geleerd en me later ook gehol
pen. Ik heb ook hoefijzers gemaakt en 
sierwerk. In Loenen staan verschillende 
hekken van mijn hand. In tegenstelling 
tot mijn vader heb ik veel opleidingen 
gevolgd zoals voor het repareren van 
fietsen, bromfietsen, auto’s etc.
Ook op administratief gebied: diverse 
boekhouddiploma’s en het middenstands
diploma. leder jaar veranderde er weer 
wat en telkens moest ik opnieuw examen 
doen, wat bij mij nogal eens tot irritatie 
leidde. Hoewel mijn vader geen enkel 
diploma had, had hij wel een groot inzicht. 
Hij was erg goed in het maken van bere
keningen, b.v. van de draagkracht van 
staal. Het leuke is dat mijn zoon Martin 
dat inzicht ook heeft. Hij is technisch 
tekenaar en werkt bij de firma ter Berg in 
IJsselstein. Ze maken daar o.a. speciale 
brandweerauto’s en vrachtwagens.
Ik heb de auto-kant van ons bedrijf het 
leukst gevonden, van motoren repareren 
tot uitdeuken en spuiten. Het gaf altijd 
veel voldoening als de klant tevreden de 
garage verliet. Vanaf het begin hebben we 
auto’s van allerlei merken verkocht. Vanaf 
1970 ben ik een tijd Talbot-dealer geweest 
(vroeger Simca). In 1977 werd het merk en 
de productie overgenomen door Citroen, 
Renault en Peugeot. Tegenwoordig wer
ken de autofabrikanten veel meer samen, 
om de productiekosten te drukken.

Het takel-en bergingsbedrijf
Voor de oorlog had mijn vader al een 
kraanwagen. Het was een auto die in de 
oorlog op houtskool-gas liep, ik stookte 
de gaspot achter de cabine. Die was 75 
X 150 cm., waar dan de houtskool inging. 
De kraanwagen werd met de hand be
diend, aan beide kanten. Zo haalde je 
met z’n tweeen de auto’s uit de sloot.
Het maakte niet uit hoe lang het duurde, 
een of twee uur, er was nog niet veel 
verkeer op de weg. We hebben deze 
wagen ook na de oorlog nog gebruikt. 
Later waren er twee kraanwagens en twee 
transportauto’s. De takel- en bergingsaf- 
deling van het bedrijf vroeg veel van de 
medewerkers. Zij waren altijd, ook in de 
weekends oproepbaar. En het was niet 
altijd het leukste werk, soms maakte je
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heel akelige dingen mee. Gelukkig had 
ik hierin zeer goede medewerkers, twee 
van deze mensen hebben ruim dertig 
jaar bij mij gewerkt.

De nieuwe tijd
Er is in de loop der jaren veel veranderd. 
De motor in de auto is hetzelfde gebleven, 
maar ging vroeger bij een reparatie de 
motor helemaal uit elkaar, nu gaat alles 
computergestuurd. Ook het contact met 
de klanten is heel anders geworden. 
Vroeger ging de verkoop van tweede
hands auto’s veel gemakkelijker. Ais je 
bezig was met een inruil wist je al voor 
wie de ingeruilde auto bestemd was.
Nu zet je hem neer tot er iemand komt 
voor een tweedehands auto. Je kunt niet 
van tevoren zeggen “die auto ben ik weer 
kwijt”. Door alle reclame gaan de mensen 
nu overal kijken waar ze het voordeligst 
uit zijn. Maar wat nu toch weer erg gaat 
spelen is de betrouwbaarheid van de 
garages wat betreft garantie, vooral op 
tweedehands auto’s. Dat vertrouwen is 
een tijd weggeweest, ik kreeg weer klan
ten terug. Ook het persoonlijk contact 
met de klant was vroeger hechter. Je wist 
bijvoorbeeld van hem dat z’n vrouw ziek 
was of dat een van de kinderen was 
geslaagd. Dat contact is veel onpersoon
lijker geworden. Omstreeks 1962 waren er 
plannen voor het eerste bedrijventerrein

op de Werf 1. Er waren veel problemen 
bij die plannen voor uitbreiding en de 
gemeente werkte tegen. Jaren later, in 
1988 kreeg ik de informatie over Werf 2 
van Harrie Spruijt. Ik had 3000 vierkante 
meter gepland voor het bedrijf en zes jaar 
ontwikkeling ingecalculeerd. Er zijn vijftien 
commissies geweest, maar er is nooit iets 
van de grond gekomen. Ik ben ook nog 
met een ander terrein bezig geweest, daar 
waar nu het afvalterrein is. Ik hoop toch 
nog dat het bedrijf uiteindelijk gevestigd 
zal kunnen worden waar het oorspronke
lijk gepland was op de Werf. In 2001 ben 
ik gestopt met werken. Geen van mijn 
kinderen heeft, mede door alle moeilijk
heden rond de uitbreiding, voor opvolging 
gevoeld.

Piet Spijker en Johan 
Smids proberen inzitten

den uit een te water ge

raakte auto te redden

Advertentie Auto Spijker 
Nieuwersluis
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Herinneringen en anekdotes
Zoals ik al eerder vertelde, maakte je in 
het takelbedrijf vaak nare dingen mee.
Zo werden wij eens geroepen bij een 
ongeluk dat was gebeurd op de afslag 
Vinkeveen bij de A2. Er was een auto op 
een stilstaande vrachtwagen gereden en 
eronder geschoven. We hebben eerst de 
auto onder de vrachtwagen vandaan 
getrokken. In de auto zaten een man en 
een vrouw, beiden Japans. Ik zag al gauw 
dat de vrouw haar nek had gebroken.
De ambulance was nog niet gearriveerd, 
er waren wel twee jonge politieagenten, 
maar die deden niet veel. Ik heb de deur 
opengemaakt en geprobeerd de man uit 
de auto te halen. Ineens zag ik onder de 
achterbank twee kinderschoentjes.
Ik heb met alle macht de achterbank weg 
kunnen trekken. Er kwam een jongetje van 
een jaar of tien onderuit. Hij bloedde uit 
z’n oren, neus en mond. Inmiddels waren 
ambulance-mensen gearriveerd.
We hebben de jongen toen samen op de 
brancard gelegd. Dit verhaal had nog een 
bizar gevolg. De drie overledenen werden 
naar Japan teruggevlogen om daar begra
ven te worden. Het vliegtuig werd in 
Egypte gekaapt. Een paar mensen 
mochten het toestel verlaten en ook

de drie kisten gingen uit het vliegtuig.
Dit soort dingen vergeet je nooit meer.
Ik heb mijn mensen op de takelwagen 
altijd voorgehouden om hun hoofd en 
handen te gebruiken en emoties zoveel 
mogelijk buiten te sluiten. Je maakte ook 
leuke dingen mee. Zo was ik eens in 
Maastricht en werd ik aangesproken door 
een echtpaar dat mij herkende en blij was 
me te zien. Er ging bij mij geen enkel bel
letje rinkelen, ik herkende ze absoluut niet. 
Tot hun dochtertje met lange pijpenkrullen 
aan kwam huppelen. Toen wist ik het, dit 
meisje had eens op mijn schoot liggen 
slapen toen wij assistentie hadden ver
leend op de grote weg en de familie op 
een taxi wachtte. Chef-monteur Jan 
Smids haalde een auto op die een tech
nisch mankement had. In de auto zaten 
vier nonnen. Die werden in de cabine ge
propt, waar eigenlijk maar plaats was voor 
twee passagiers, dus het was erg krap.
In Breukelen kwamen ze een begrafenis
auto tegen. Nou, zeiden de nonnen, wij 
mogen dan wel krap zitten, maar die daar 
in die kist, die heeft nog veel minder ruim
te dan wij! Jan kwam niet meer bij van het 
lachen. Op een dag werden wij naar de 
Bloklaan geroepen. Er lag een auto in de 
sloot met het portier open. Er was politie

Beschadigde auto aan de 
takelwagen van Spijker
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bij, maar de chauffeur was nergens te vin
den. We hebben met een haak een hele 
tijd staan dreggen. Opeens dook aan de 
andere kant van de weg een man op uit 
de sloot, hij zat onder de troep. De poiitie 
vroeg: “Wat doet U?” “ik zoek mijn auto” 
antwoordde hij. De man was onder de 
weg door een pijp gekropen.
Hij stonk verschrikkelijk en had ook een 
glaasje teveel op! Er was ook eens een 
dame die bij de aankoop van een auto 
op een speciale manier wilde betalen. 
Vroeger ging je bij de verkoop van een 
auto de mensen thuis opzoeken. Ik was al 
een paar keer bij haar geweest, maar we 
konden het niet eens worden over de 
prijs. Als allerlaatste bood ik haar een 
gratis grootonderhoudsbeurt aan de auto 
aan als ze die zou kopen. Ze ging de 
kamer uit en kwam even later zeer 
schaars gekleed terug, ze had alleen

een gordijntje om. Ik heb m’n papieren 
gepakt en ben weggegaan.

Aleid Smid en Anneke Binnerts

Piet Spijker in 2009

Uit het archief

Lied van de Vechtstreek

Vechtstreek en Vaderland
(melodie: Waar in ‘t bronsgroen eikenhout)

Waar in ‘t hoge Vechtgeboomt’
Vink en lijster zingt,
Over ‘t vlakke weideland 
‘t lied der leeuw’rik klinkt,
Waar de roerdomp somber schalt 
Langs de plassen boord 
Daar is mijn vader land 
Vechtstreek dierbaar oord (bis)

Waar de slingerende Vecht 
Eeuwen zeewaarts vloeit; 
Weeld’rig sappig veldgewas 
Kost’lijk groeit en bloeit 
Bloementuin en buitenplaats 
Overheerlijk gloort 
Daar is mijn vaderland 
Vechtstreek dierbaar oord (bis)

Waar aan ‘t oud Oranjehuis 
‘t volk blijft hou en trouw 
Met ons roemrijk Nederland 
één in vreugd’ en rouw.
Trouw aan plicht en trouw aan God 
Heerst van Zuid tot Noord 
Daar is mijn vaderland 
Vechtstreek dierbaar oord (bis)

Dichter en bron onbekend

Gravure ‘Het dorp 
Vredeland, langs de Vecht 

gezien, door Jan de Beijer 
uit 1747 (part. coll.)

29



VREELAND IN DEN VERRE (1)

Plantage Vreeland in Suriname

Detail kaart van A. de 
Lavaux (uitgave 1770, 
situatie ca. 1735) met 

daarop de plantage 
Vreeland (nr. 98), bron: 

Rijksmuseum.

Toen bisschap Hendrik van Vianden haiver- 
wege de 13e eeuw zijn kasteel Vredelant liet 
bouwen en vervolgens in 1265 aan de aan
liggende, gelijknamige nederzetting stads
rechten verleende, kon hij niet vermoeden 
hoezeer de in de loop van de tijd vervormde 
naam ‘Vreeland’ verspreid raakte over de 
wereld! In deze serie wordt telkens kort stil 
gestaan bij interessante gegevens over 
Vreeland (ver) buiten Vreeland. In dit eerste 
deel gaat het over de suikerplantage 
Vreeland in Suriname.

Landkaart
Alexander de Lavaux was van 1731 tot 
1740 als vaandrig (officier in opleiding) in 
dienst van de Sociëteit te Suriname.
Hij was ook landmeter-ingenieur en op een 
door hem gemaakte, prachtige kaart staan

436 plantages aangegeven. De kaart 
voorzag in een behoefte want deze werd 
nog viermaal - tot 1770 - met aanvullingen 
uitgegeven. Opmerkelijk genoeg staat op 
deze kaart, aan de Surinamerivier, met 
nummer 98 een (suikerjplantage 
aangegeven met de naam ‘Vreeland’.

Plantage Vreeland
In een bron van het Nationaal Archief van 
Den Haag wordt duidelijk dat Vreeland in 
oktober 1746 een grote en rijke suikerplan
tage was met 140 slaven en 900 akkers, 
kostgronden, weidegrond, een watermolen 
en - grappig aangeduid - ‘hoornbeesten’. 
Twaalf jaar later wordt er ook koffie en 
bananen verbouwd. De oudst bekende 
gegevens dateren uit 1737, wanneer de 
plantage tezamen met vijf andere.
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afzonderlijke suikerplantages in eigendom 
is van Isaak Labbadie. Toen in 1873 de 
slavenarbeid werd afgeschaft en de 
contractarbeid zijn intrede deed, wierf de 
plantage Vreeland - inmiddels in handen 
van J. de la Parra - in totaal 155 Brits- 
Indische contractarbeiders en 31 Javanen. 
Ook waren er vrije Creoolse arbeiders werk
zaam. In 1909 verbouwden de erven van 
De la Parra geen suiker meer, maar cacao, 
masoesa en rijst. Tegen die tijd werkten er 
71 arbeiders, waarvan 14 immigranten.
Wat er nadien met de plantage Vreeland 
is gebeurd is vooralsnog niet duidelijk.
Wel weten we van het Nationaal Archief 
van Suriname dat de plantage sinds 2005 
is verlaten en dat ‘het bos haar rechten 
herneemt’. Een lot dat door de meeste 
oude plantages in Suriname wordt gedeeld 
wegens een gebrek aan geld, beleid en 
aandacht voor dit type erfgoed.

Oorsprong van de naam
Vraag is natuurlijk wat de oorsprong is 
van de naamgeving aan deze Surinaamse 
plantage. Kijken we op de kaart dan komen 
er ook andere, opmerkelijke namen voor 
die verband lijken te hebben met onze 
omgeving in Nederland, zoals Petersburg 
(buitenplaats te Nederhorst den Berg) en 
Vreedenburg (dwangburcht te Utrecht).
Toch blijkt dat de naamgeving vaak 
verband houdt met de oorspronkelijke 
eigenaar (stichter) of dat de plantage is 
opgedragen aan een persoon.
Zo is de plantage Vreedenburg opgericht 
door Abraham van Vredenburgh en verwijst 
Laarwijk (nr. 97) naar Maria van Laar. 
Vermoedelijk zal de eerste eigenaar met 
de achternaam ‘(Van) Vreeland’ de plantage 
in de 2e helft van de 17e eeuw hebben 
gesticht. En dat is heel goed mogelijk, als 
wij een kijkje in de geschiedenis nemen:
De naam ‘Vreeland’ komt namelijk nog veel
vuldig voor bij de New Yorkse elite 
van Nederlandse komaf. Bekend is dat vele 
Nederlanders begin 17de eeuw naar de 
nederzetting bij de Hudson trokken en hier 
de stad ‘Nieuw Amsterdam’ vestigden.
In 1664 veroverden de Britten deze stad 
op de Nederlanders en doopten haar ‘New 
York’. De Nederlanders kregen in 1673 
voor korte tijd het eigendom terug, maar

een jaar later werd de stad definitief geruild 
met de Britten in ruil voor de kolonie 
Suriname. Ongetwijfeld zijn toen vele 
Amerikanen het grote avontuur aangegaan 
om naar Suriname te emigreren. Goed voor 
te stellen is dat hier leden van de familie 
Vreeland bij zaten en dat zij de door hun 
geleide plantage hun familienaam gaven. 
Uitgesloten is dat het huidige Plantagehuis 
te Vreeland als oorsprong kan gelden voor 
de naamgeving van de suikerplantage 
Vreeland te Suriname, omdat deze pas in 
de 19e eeuw is gebouwd. Wellicht is het 
omgekeerde het geval en verwijst de 
huidige naamgeving aan de plantage 
aan de Surinamerivier?!?

A.T.E. Cruysheer

BRONNEN:
ARA NOT 1746, inv.nr. 183 f. 89
ARA NOT 1758, inv.nr. 692 f. 363
http://74.125.77.132/search?q=cache:S26HF1-
ceVsJ'.deniekasan.wordpress.com/2008/11 /I OAip-
kaart-plantages suriname/+suriname+vreelancl8.hl=
nl&ct=clnk&cd=6
http://nationaalarchief.sr/geschiedenis/plantages/su-
rinamerivier/vreeland/
http://nationaalarchief.sr/geschieclenis/plantages/su-
rinamerivier/laarwijk/index.nl.html
http.7/nationaalarchief.sr/geschiedenis/plantages/pa-
rakreek/la_ressource_-_vredenburg/index.nl.html

Foto uit 2000 van de plan

tage Marienboscti: een 
wat beter bewaard geble

ven voorbeeld van de vele 
honderden oude plantages 
in Suriname. Van de plan

tage Vreeland zijn voorals

nog geen foto's bekend. 
Bron: http://nationaalar- 
chief sr/beeldbank/de- 

tail/5/dO/img35B5. nt. htmi.
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Nieuwjaaswensch voor 
1887 van de Nachtwachts 
van Oud Over. (Tot 1952 

behorend tot de gemeente 
Loosdrecht)

De redactie van de Vecht- 
kroniek sluit zich voor het 
jaar 2011 aan bij de wens 

van de 'Nachtwachts'!

De Nachtwachts waren 
Jan Gorlee (geb. 

Loosdrecht 24.02.1822), 
van beroep tuinman en 

Jan Spijker (geb. 
Loosdrecht 06.05.1857), 

van beroep dagloner.

1 JANUARI 188 7.

NIEUWJAARSWENSCH
VAN 0B

m ACHT W AC HTS
Opgedragen aan de Ingezetenen van

OÜDOVEK GEMEENTE LOOSDKECHT.

Zien we op ’tjaar, dat is verstreken, 
Dan, geachte Bnrgerschaar!

Zal wol ieder ’t moeten zeggen: .
'tWas een heel voordeelig jaar; 

Zonneschijn en milden regen
Daalden beurtliugs neèr op aard,

Eu 't gewas des velds werd ruimschoots 
In de scharen opgegaard.

Dat geeft stoffe om to prezen 
God, zoo goed, die eeuwig leeft,

En die boven bidden, denken,
Ons zoo beweldadigd heeft.

Mochten we allen dit beseffen,
Wie we zgn en in wat stand 

Wij geplaatst zgu; aPes goeds toch 
Komt ons toe uit ’a Hoogsten hand.

Wat nu onze wensch zal wezen 
Bij den aanvang van dit jaar?

Dit: God zie in Zeven-en-tachtig 
AVeör in gunst op ons te gadr. 

Zegen dale op den Ilgke
Én den Burgerstand ter neör;

Zegen kroone ook den Werkman 
En den Arme, Hem ter eer.

Neemt, geachte Dorpsgenooten!
Dezen wensch welwillend aan,

’tZon ons smarten als het iemand 
Uwer tegen stroom moest gaan. — 

Waar we n echter ’t goede wenschen, 
Waarde Burgers! bij ’t begin 

Van ’tjaar Zeven-en-tachtig, daar ook 
Sluiten wg ons zelven in.

UEds. Dw. Dienarm,
J. CiORLEE eii J. SPIJKER.

Snelpersdruk van J. DEN BOER te Breukolen.
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