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Van branden en boeren, 
van bruggen en buitenplaatsen.

In vrijwel ieder artikel in deze Vechtkroniek staat een 
persoon of familie centraal. Door deze persoonlijke 
invalshoeken wordt een bijzonder beeld geworpen op de 
geschiedenis van onze kernen. Zo komt in het gesprek 
met Magda de Haan, bewoonster van de Glashut, van 
alles over het vroegere leven in deze buurtschap aan de 
orde. In het interview met Piet Attema komt uitgebreid 
zijn leven naar voren als brugwachter in Loenen en 
Nieuwersluis. Voor velen ongetwijfeld nog een bekend 
gezicht.
De familie Mooij zag in 1931 hun huis in de Bredestraat 
in vlammen opgaan. Over de brand en de blusproblema- 
tiek die hier naar voren Icwam vertellen Mieke Kennis en 
Willem Mooij in het artikel met misschien wel de meest 
beeldende titel ooit in de Vechtkroniek “Je wiegje 
schroeide al..”.
Een andere brand wordt beschreven door Wim van 
Schaik. Hij verhaalt over de grote brand die in 1956 de 
buitenplaats Middenhoek in vlammen deed opgaan. Dit 
huis was aan het begin van de 20*“ eeuw van de heer 
Cruijs. Zijn dochter en schoonzoon Blijdenstein woon
den op het terrein in villa ‘t Uiltje. Over deze twee fami
lies leest u in het artikel van ondergetekende.
Sander Griffioen zocht de geschiedenis van zijn familie 
uit, waarvan de nazaten op diverse boerderijen in 
Vreeland en Nigtevecht woonden. Een prachtig verhaal 
dat inzicht biedt in het leven van de gegoede boeren
stand in onze omgeving.
Zo ziet u maar weer: geschiedenis wordt gemaakt door 
mensen en verhalen over hun levens brengen het verle
den tot leven.

Namens de redactie, 
Juliette Jonker-Duynstee
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Villa‘t Uiltje
EN DE FAMILIE CRUYS EN BLIJDENSTEIN

Elders in dit nummer wordt in het artikel 
over de brand op Middenhoek melding ge
maakt van villa ‘t Uiltje dat op het terrein 
van Middenhoek stond. Dit huis en haar 
bewoners waren dusdanig bijzonder dat 
zij wat ruimere aandacht verdienen.

Op het terrein van Middenhoek verrezen 
in de loop der jaren enkele gebouwen, alle 
niet meer bestaand. Het eerste Midden
hoek dateerde uit de 17“' of begin 18“' 
eeuw. Het huis stond tussen de Straatweg 
en de Vecht en brandde in de eerste helft 
van de 19“' eeuw af. Halverwege de 19“' 
eeuw werd aan de westzijde van de weg 
een tweede Middenhoek gebouwd. Het 
huis en het park werden in 1862 waar
schijnlijk door de bekende (tuin)architect 
J.D. Zocher aangelegd (of in ieder geval op 
zijn ontwerpen geïnspireerd). Vanaf 1892 
was de buitenplaats eigendom van Corne- 
lis Willem Gregorius Cruys (1854-1915),“' 
wethouder te koenen die hier woonde met 
zijn vrouw Christina Helena Cruys-van 
Senden (1861-1948) en hun twee dochters.

Hij verbouwde het huis door een aan
bouw tegen de achtergevel te plaatsen en 
liet rond 1895 een ‘ferme ornée’ in het 
park bouwen ten westen van de buiten
plaats, bestaand uit een modelboerderij 
met meerdere bijgebouwtjes en prieeltjes. 
Ten noorden van de eendenvijver, bij de 
rozentuin, werd een Idnderhuisje/speel- 
huis gebouwd. Dit werd na de oorlog als 
noodwoning gebruikt en is daarna afge
broken. In 1956 brandde dit tweede 
Middenhoek af, waarover u alles leest in 
het artikel van Wim van Schalk. 
Overigens zijn er op dit moment vergaan
de plannen dit huis te herbouwen.

Huwelijkscadeau
In 1908 diende Cruys een bouwaanvraag 
in voor een nieuw te bouwen huis in zijn 
overtuin aan de Vecht, vlakbij de plaats 
waar ooit het eerste Middenhoek had ge
staan. De bouwtekening is van de hand 
van timmerman Jac. de Jager. Direct nadat 
toestemming voor de bouw was verleend 
werd een aangepast plan ingediend met

Villa ’t Uiltje gezien vanaf 
de Vecht. Foto uit 1922. 
(Coil. \N. Mooij)



Villa ‘tuiltje vanaf de 
flijksstraatweg gezien, 
richting NIeuwersluis. 

Foto uit 1932. 
(Coll. W. Mooij)

wat interne wijzigingen. Op 28 augustus 
1908 werd ook dit plan goedgekeurd en 
kon de bouw beginnen. Villa ‘t Uiltje werd 
de naam van dit charmante huis. Het was 
een groot huis, minstens zo groot als de 
buitenplaats Middenhoek. In bouwstijl 
hebben beide huizen veel van elkaar weg. 
Gezien de bouw- en trouwdatum kan het 
goed zijn dat ‘t Uiltje een huwelijksca
deau was van Cruys aan zijn dochter 
Christina Elisabeth Brigitta (1888-1968) en 
haar verloofde die het huis zouden gaan 
bewonen.

Christina zou namelijk kort na de goed
keuring van de bouwplannen, op 10 sep
tember 1908, trouwen met Theodoor 
Willem Blijdenstein (1874-1935), directeur 
van de Twentse Bank. Opvallend is het 
leeftijdsverschil tussen beide; Blijdenstein 
was 34 op de trouwdag, zijn bruid slechts 
20 en dus nog niet rechtsbekwaam. Zij 
had dan ook toestemming van haar ou
ders nodig voor haar huwelijk. 
Aanvankelijkwerd ‘tUiltje door het pasge
trouwde paar als zomerhuis gebruikt, 
met zijn huis in Amsterdam als winter
huis. Zoals dat al eeuwen ging met buiten

plaatsen, verplaatste de familie zich met 
huisraad en al twee maal per j aar tussen 
Amsterdam en Nieuwersluis.
In 1916 vroeg Blijdenstein vergunning 
aan voor aanbouw van vertreldcen aan vil
la ‘t Uiltje. In de jaren ‘20 verhuisde het ge
zin Blijdenstein-Cruys permanent naar 
‘t Uiltje. De nieuw aangebouwde vertrek
ken waren op een uiterst rijke manier in
gericht, onder andere door Theo Nieu
wenhuis, een bekend ontwerper van meu
bel- en siervoorwerpen, behangsels, stof
fen en interieurs van huizen en passagiers
schepen in Jugend-stil-stijl. Op de foto op 
pag. 7 is de door hem ontworpen en ge
maakte eetkamer van ‘t Uiltje te zien, dat- 
typisch voor die tijd- als een ‘Gesammt- 
kunstwerk’ is uitgevoerd: alle onderdelen 
als de betimmeringen met buffetkast, stoe 
len, lampen, plafond en wandldeed zijn 
door één hand als een eenheid ontworpen. 
De beste en kostbaarste materialen werden 
hiervoor gebruikt, zoals mahonie- en pur- 
perharthout. De meubels en betimmerin
gen werden gemaakt in de meubelwerk
plaats van de bekende Amsterdamse 
kunsthandel E.J. Wisselingh & Co. 
Nieuwenhuis werkte hier samen met de



in Vreeland wonende CA. Lion Cachet en 
Gerrit Willem Dijsselhof. Na de sloop van 
‘t Uiltje in 1970 is het interieur van de eet
kamer door de erven geschonken aan het 
Rijksmuseum, waar het ook tentoonge
steld is op een tentoonstelling over Art 
Nouveau in 1972. Beschilderde panelen 
van een plafond uit een andere kamer be
vinden zich tegenwoordig op de zolder 
van Nieuwerhoek.^' Zoals op bijgaande 
foto te zien is, waren de panelen beschil
derd met florale ontwerpen in aardetin- 
ten, met hier een daar een rood accent.

In de j aren daarna zou het huis nog enke
le malen worden uitgebreid. Wellicht had 
dat te maken met de gezinsuitbreiding 
tussen 1909 en 1924 met maar liefst acht 
Idnderen, vijf dochters en drie zonen. Zo 
werd in 1924 een schuur gebouwd op het 
terrein en in 1928 werd de poetskamer 
uitgebreid. Alle verbouwingen werden 
uitgevoerd door Jac. de Jager, timmerman- 
aannemer uit Nieuwersluis. Het metsel
werk werd uitgevoerd door G. Houtman. 
Beide heren werkten kennelijk naar grote 
tevredenheid, want in het testament van 
Cruys werden zij bedeeld met het forse be
drag van 1000 gulden.^’

Op bijgaande afbeelding is te zien dat er 
een tjotter aan de kade ligt. Onderhoek ge
naamd. Met dit schip voer Blijdenstein 
vele wedstrijden, waaronder de nationale 
wedstrijden voor rond- en platbodemvaar- 
tuigen in Loosdrecht in 1941.

Nog meer cadeaus
(Schoon)vader Cruys was een gulle man. 
Hij schonk niet alleen ‘t Uiltje aan het 
kersverse echtpaar, maar ook het eilandje 
in de Vecht bij Vreeland, tegenover de bui
tenplaats Slotzicht gelegen. Hij kocht dit 
een paar weken voor de trouwdag, op 15 
augustus 1908 ten behoeve van Theodoor 
Blijdenstein. Dit natuurlijke eilandje 
hoorde oorspronkelijk bij de buitenplaats 
Slotzicht. Vanaf het begin van de 20'“ 
eeuw viel dit 70 ha grote landgoed uiteen 
en werden allerlei onderdelen apart ver
kocht. Zo ook het eilandje in de Vecht, dat 
tegelijk met de koetsierswoning aan de 
Vecht in handen kwam van Evert Soede, 
varkenshandelaar te Vreeland. Deze ver
kocht het eiland al snel door aan Cruys. 
Door de schenking ervan aan zijn dochter 
en schoonzoon Blijdenstein Icwam het ei
landje aan zijn huidige naam: het eiland
je van Blijdenstein.’’

Villa 't Uiltje gezien vanaf 
de Mijndensedijk over de 
Vecht. Voor de wat aan het 
Jaagpad ligt de opgetuigde 
tjotter van de familie 
Blijdenstein. Foto circa 
1930. (Coil. \N. Mooij)



Het eilandje Blijdenstein 
in de Vecht, gelegen voor 

het koetshuis van Slotzicht. 

Foto circa 1910. 
(Coil. \N. Mooij)

Schoonzonen van importantie
Cruys behoorde tot de notabelen van 
boenen. Hij was niet alleen wethouder, 
maar ook bjivoorbeeld lid van het 
Hoogheemraadschap Zeeburg-Diemer- 
dijk en Amstelland. Het lag dan ook in de 
lijn der verwachting dat zijn beide doch
ters een goed huwelijk zouden sluiten. Hij 
zal dan ook ongetwijfeld blij zijn geweest 
met de partnerkeuze van zijn oudste 
dochter, want Theodoor Blijdenstein 
kwam uit een respectabele en zeer gefor
tuneerde banldersfamilie. Zijn grootva
der was in 1861 oprichter geweest van de 
Twentsche bank, die zich aanvankelijk 
met name richtte op het financiële ver
keer rond de textielexport naar Neder
lands Indië maar al zijn activiteiten snel 
uitbreidde in binnen- en buitenland.^’ 
Alleen al uit het feit dat hij goedkeuring 
gaf aan zijn minderjarige dochter met 
Blijdenstein te trouwen spreekt zijn tevre
denheid met zijn nieuwe schoonzoon.

Cruys’ tweede dochter, Elizabeth Maria 
(1890-1960), zou het ook ‘goed doen’: zij 
trouwde in 1910 met Ernest Abraham 
Henri Adolphe van de Velde (1882-1933),

die net burgemeester van boenen was ge
worden, een functie die hij bijna 25 jaar - 
tot zijn overlijden in 1933- zou vervullen. 
Gezien de post van wethouder die vader 
Cruys vervulde, had hij nauw contact met 
de burgemeester en zal wellicht een hand 
hebben gehad in de kennismaldng tussen 
beiden. Ook Elizabeth was, net als haar 
zus, slechts 20 en dus minderjarig ten tij
de van haar huwelijk. Dit was Van de 
Veldes tweede huwelijk. Uit zijn eerste hu
welijk had hij vier Idnderen. Het zou ove
rigens geen gelukkig huwelijk worden, 
want in 1920 is het stel gescheiden. 
Elizabeth zou hertrouwen met Hendrik 
beonard de Wijs.

Van de Velde was een zeer geliefd burge
meester die zich sterk inzette voor 
boenen. Zo ijverde hij met succes voor de 
aanleg van een brug over de Vecht om de 
verbinding met Hilversum te verbeteren, 
voor de oprichting van een gemeentelijk 
elektriciteitsbedrij^e (later PUEM), voor 
de oprichting van een vrijwillig brand
weerkorps en voor de start van een kaas
markt. Ter gelegenheid van zijn op han
den zijnde 25-jarig ambtsjubileum werd

Het eilandje in de Vecht te Vreeland



hij geëerd met een bank, die geplaatst 
werd op de lomising van de Straatweg en 
de Bloldaan. De onthulling ervan zou hij 
niet meemaken, hij overleed twee maan
den voor zijn jubileum. De bank zou later 
verplaatst worden naar de bocht van het 
jaagpad naar het Cronenburgerlaan.®'

Familiecontacten
De familie woonde vlak bij elkaar in de 
buurt. De ouders Cruys woonden zoals ge
zegd op Middendoek, het echtpaar 
Blijdenstein op het terrein van Midden
doek aan de overkant van de weg in ’t 
Uiltje en het echtpaar Van de Velde woon
de in Sunny Home, Rijksstraatweg 73, 500 
meter richting het dorp koenen. 
Aanvankelijk huurde het echtpaar dit huis 
voor 915 gulden per jaar, in 1921 kocht Van 
de Velde het voor 18.000 gulden. Het huis 
is een twee-onder-een-kapper. Sunny 
Home is de zuidzijde; aan de noordzijde 
woonde Van de Veldes chauffeur.

Interieur van de 
eetkamer van ‘t Uiltje. 
(Foto Ftijksmuseum)

Beide zusters en hun mannen worden in 
1914 als enige Loenenaren vermeld in de 
lijst van Bondsleden in de Kampioen, het 
ledenblad van de ANWB. De ANWB gaf sa
men met K.N.A.C. de nummerbewijzen 
uit voor motorrijtuigen. Wellicht duidde 
hun lidmaatschap op het feit dat zij als 
een van de weinigen uit koenen een auto 
bezaten.

Vader Cruys overleed in 1915. Zijn vrouw 
hertrouwde met de zeven jaar oudere we
duwnaar Aymery Raymond Philippe 
Victor baron de Girard de Mielet van 
Coehoorn. Deze was van 1885 tot 1918 
burgemeester van Made en Drimmelen 
geweest en had intussen de School voor 
Kunst en Kunstnijverheid in Haarlem ge
volgd. De kunstzinnige man bleef actief 
als amateurschilder en kopiist. Hij zou in 
1926 in Nieuwersluis komen te overlijden. 
Christina sr. zou op Middenhoek blijven 
wonen tot in de oorlog 1940-45, toen het
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Plafondpaneel uit een van 
de kamers van ‘t Uiltje, 

ontwerp van Theo 
Nieuwenhuis, 1916.

huis door de Duitse marine gevorderd 
werd. Zij zou er na de oorlog niet terugke
ren en haar laatste levensjaren tot haar 
dood in 1948 bij haar dochter op ’t Uiltje 
doorbrengen. Middenhoek werd na de 
oorlog verdeeld in verschillende woon
eenheden. Het huis zou in 1956 jammer
lijk afbranden.

In 1935 overleed Theodoor Blijdenstein. 
Zijn vrouw zou hem 32 jaar overleven en 
in 1967 komen te overlijden. De erven be
sloten toen ’t Uiltje te slopen. In 1975 werd 
op dezelfde plek een nieuw huis gebouwd, 
tegenwoordig Rijksstraatweg 72. Slechts 
enkele foto’s herinneren aan ‘t Uiltje en 
doen velen een zucht van weemoed sla
ken. Wat zonde dat dit charmante huis de 
oever van de Vecht niet meer siert!

Juliette Jonker-Duynstee

NOTEN:
1. De familie schreef de achternaam met een y, maar vol

gens de burgelijke stand moet het een ij zijn: Cruijs.

2. Na de sloop in 1970 zijn de restanten van het huis ont
manteld. Een aannemer uit Nederhorst den Berg heeft 
plafonddelen van een van de ruimtes, geschilderd op tri
plex en gevat in een houten lijst, meegenomen. Na zijn 
overlijden werden deze door de erven -die hoogstwaar
schijnlijk niets wisten van de herkomst- in een container 
gegooid. De heer Zweers, architect te Nederhorst, liep 
toevallig langs en redde de stukken van de ondergang. 
Het Rijksmuseum noch de familie stelde prijs op de pla
fonddelen, zodat deze in afwachting van een betere plek 
op de zolder van Nieuwerhoek zijn beland.

3. Twee jaar voor zijn overlijden liet Cruys op 16 september 
1913 een testament opmaken bij notaris Fikkert te 
Loenen waaruit een grote sociaalvoelendheid spreekt. 
Hij legateerde hierin aan zijn vrouw de inboedel van het 
huis en het vruchtgebruik van een derde van zijn kapitaal 
en bezittingen, aan zijn petekind Comelis Willem 
Gregorius van de Velde 5000 gulden, 1000 gulden aan 
de Nederduits hervormde kerkte Loenen, aan de armen 
van de Nederduits hervormde kerk, de Vereniging 
Wijkverpleging, de bewaarschool, zijn timmerman J. de 
Jager, zijn metselaar G, Houtman, zijn koetsier Van 
Veldhuyzen en zijn zetboer W, van Bemmel, 500 gulden 
aan de Parochie Loenersloot t.b.v, de rooms katholieke 
armen, 300 gulden aan het fanfarecorps en 25 gulden 
per dienstjaar aan zijn personeel, inclusief het tuin- en 
stalpersoneel. De overige erfgenamen kregen hun wet
telijk deel. Zijn vrouw en schoonzoon Blijdenstein werden 
als bewindvoerder aangewezen. RHC Vecht en Venen, 
Archief notarissen Loenen, notaris Fikkert.

4. Het eilandje komt al voor op 17* eeuwse kaarten. Het is 
ontstaan door afgraving van een bocht in de oostoever 
van de Vecht en is dus een natuurlijk eilandje. Op kada
strale kaart van 1832 heeft het nummer B 407 en staat 
het omsohreven als 'boombosch als bouwland, groot 
0,04 ha., eigendom van Henriette Voombergh, eigena
resse van Slotzigt. Zij had dit huis in 1824 geërfd van haar 
vader en breidde al snel haar grondbezit uit. Zij kocht lan
derijen en huizen, zowel naast haar huis als aan de over
kant van de Vecht en bezat uiteindelijk 70 ha grond en 
water. Zo werd zij op een na de grootste grondbezitster 
van Vreeland in die tijd. (alleen Anthony Reaal van het ei
land in de Nes bezat meer grond, en wel ruim 147 ha.) 
De tuin van Slotzigt werd omgevormd tot landschap
spark met slingervijvers, een vinkenbaan, oranjerie, 
menagerie, ijskelder, parkbos etc. Of het eilandje van 
oudsher al bij Slotzigt hoorde of door haar gekocht is, is 
niet bekend. Cruys had overigens nog een band met 
Vreeland: hij was in 1914 eigenaar geworden van boer
derij Forthoeve (nu: Pondarosa) aan de Kleizuwe, dat in 
zijn opdracht toen geheel verbouwd en uitgebreid werd, 
door architect Hissink. Via vererving kwam de boerderij 
in handen van de familie Blijdenstein, die het in 1968 ver
kocht aan de uit de Bijlmer afkomstige boer Beukeboom, 
wiens zoon Johan er nog steeds woont.

5. In 1964 fuseerde de bank met de Nederlandse handels- 
maatsohappij tot Algemene Bank Nederland.

6. In Veohtkroniek 1, december 1994, verscheen een arti
kel over burgemeester Van de Velde en de bank door 
Stanny Verster. Van de Velde trad met zijn burgemees
terschap in de voetsporen van zijn vader, Henri Adolphe 
van de Velde, die burgemeester was van Bodegraven en 
later Loosduinen. Tevens was hij onder meer Tweede 
Kamerlid en lid van Gedeputeerde Staten van Zuid 
Holland.



“Je wiegje schroeide ai”
UITSLAANDE BRAND IN LOENEN EN EEN HAPERENDE TELEFOON

“Je wiegje schroeide al”, hoorde Willem 
Mooij van zijn moeder. Op 21 september 
1931, toen hij nog geen twee maanden 
oud was, legde een uitslaande brand het 
huis op de hoek van de Dorpsstraat en 
Bredestraat in de as. Gelukkig wist het jon
ge gezin Mooij aan dit inferno te ontko
men, gewaarschuwd door de overbuur
vrouw, de vrouw van slager Bosch. De 
Loenense brandweer stond er die avond al
leen voor, want het lukte niet telefonisch 
assistentie te vragen aan Nieuwersluis. 
Vader Frank Mooij woonde sinds twee j aar 
in het woon- en winkelhuis met erf op de 
hoek van de Dorpsstraat en de Breesteeg, 
gemerkt wijk B, nr 6, (het huidige Dorps
straat 37). Op 30 augustus 1929 werd het 
huurcontract opgemaakt bij notaris J. M. 
C. van Kempen te Loenen a.d. Vecht. 
Verhuurder was Evert van Roemburg, 
brood-, koek-, en banketbalcker te Oud- 
Over. Huurder was Frank Mooij, behanger 
en stoffeerder aldaar. Zijn verloofde was 
Marretje (Map) Tollenaar. Het stel'' trouw
de op 8 October 1930. De kleine Willem, 
die later de zaak van zijn vader zou over
nemen, werd op 2 augustus 1931 geboren. 
Hij staat heel alleen in het trouwboekje 
van zijn ouders vermeld, hoewel na hem 
nog drie Idnderen geboren zijn. Die wer
den echter in een duplicaat bij geschreven, 
want het originele familieregister was 
niet meer bruikbaar. Het werd met rook 
en waterschade teruggevonden in het 
puin van de afgebrande woning.

Behanger-stoffeerder
Voor zijn trouwen werkte Frank Mooij 
reeds als zelfstandige vanuit zijn ouder
lijk huis op Oud Over. Nadat hij in 1929 
het hoekhuis in Loenen had gehuurd, 
schreef hij op 18 november een brieft* aan 
Edelachtbare Heeren Burgemeester en 
Wethouders. Hij ondertekende met Uw 
dnwdn (=dienstwillige dienaar) Frank

Mooij, Behanger - Stoffeerder, Dorpsstraat 
B6, Loenen. In de briefverzocht hij beleefd 
als ingezetene der gemeente in aanmer- 
Idng te komen voor leveranties en te ver
richten werkzaamheden voor gemeente- 
rekening. Voor het dienstjaar 1930 Icreeg 
hij inderdaad enkele gemeentelijke op
drachten. Dat gebeurde vervolgens om 
het jaar, want ook Teunis Tober Icreeg 
werk van de gemeente.
Het huurcontract werd aangegaan voor 3 
j aar. De huur bedroeg het eerste j aar 6 gul
den per week, het tweede en derdejaar 7 
en 8 gulden per week. Daarna had hij de 
mogelijkheid een optie te nemen op nog 
driejaar, mits de verhuurder dan niet was 
overleden. Overeengekomen werd dat de 
huurder het huis ‘als een goed huisvader 
zou bewonen, het voortdurend van vol
doende meubelen en huisraad zou voor
zien en onderhouden’. Bij het eindigen 
der huur zou het glasdicht en slotvast 
moeten worden opgeleverd.
Helaas was het huis twee jaar later een ro
kende puinhoop. Een nog groter ramp 
werd voorkomen door de vrouw van slager

De inhoud van het 
familieregister (met 

rook- en waterschade). 
Alleen Willem staat er in, 
de andere drie kinderen 
kwamen in een duplicaat 
(Colt W. Mooij)



Velen kwamen de 
volgende dag een 

kijkje nemen bij het 
uitgebrande pand. 

(Colt W. Mooij)

Evert Bosch. Terwijl het hele dorp tegen 
elf uur al in diepe rust was, keek ze die 
maandagavond nog even naar buiten en 
ontdekte het begin van de brand aan de 
overkant. De familie Mooij werd gewaar
schuwd en vervolgens rende ze naar de 
woning van brandweercommandant 
Herman de Ruiter in de Brugstraat ‘‘i 
“Het was doodeng,” vertelde mevrouw 
Mooij later. “Frank was in paniek en de vlam
metjes kropen langs hetpla/ond.” Waarschijn
lijk waren dat de elektriciteitsleidingen. 
Als mogelijke oorzaak van de brand werd, 
na onderzoek, kortsluiting genoemd.

Keukendeur
Moeder en kind vonden onderdak bij 
buurvrouw Bosch, terwijl op straat de 
brandweerlieden hun uiterste best deden 
de schade zoveel mogelijk te beperken. Ze 
waren opgeroepen door een soort “mond- 
tot-mond alarm”. Beginnend bij de com
mandant had ieder de plicht weer een an
der te (laten) waarschuwen. Herman de 
Ruiter, de commandant van de Vrijwillige 
Brandweervereeniging Loenen, schreef de 
volgende dag in zijn rapport aan de bur
gemeester: “Om elf uur en vijf minuten werd ik 
uit mijn slaap gewekt door de huisbel. Op straat 
stond mej. C. R. Bosch-geb. Flink, die mij toeriep: 
“Brand bij Mooij.”
Onmiddellijk begaf De Ruiter zich naar de 
brandweergarage. Die was toen in de

Spinnerie. Met de oprichting van de 
Vrijwillige brandweer in 1924 was een 
nieuw gebouw neergezet. Met een brand
weergarage, een gevangenhuis met twee 
cellen en een woning voor gemeentear
beider Leendert Appel (het huidige Spin
nerie 6). Naast de Paalsteeg is nog de gevel 
te zien met het jaartal 19-24 aan weers
kanten naast de deur 
Geholpen door vijf leden van de vrijwilli
ge brandweer werd de brandspuit over het 
erfvan de heer]. Pos Dirkzn naar de Vecht 
gebracht Daar kon met de motorpomp 
water worden ingenomen. Door andere 
brandweerlieden werd de aansluiting op 
de waterleiding in orde gemaakt. Dit ge
beurde door een standpijp op een van de 
putjes aan te sluiten, die op verschillende 
plaatsen in het dorp in het wegdek zaten. 
Via de standpijp konden twee slangen van 
leidingwater worden voorzien.
Het was gebruikelijk dat bij een brand in 
het dorp de brandspuit met mankracht 
naar de waterwinplaats werd gereden. 
Buiten de bebouwde kom werd de Icraan- 
wagen van Adriaan Brouwer gebruikt of 
een paard. Was dat laatste het geval dan 
werd een van de paarden gehaald, die ver
schillende eigenaars op ‘t Kampje lieten 
grazen.
Commandant De Ruiter constateerde dat 
er een zeer ernstige brand woedde en ging 
naar de garage van Brouwer"', waar de
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doorverbind-telefoon gevestigd was. Daar 
bleek dat gemeenteontvanger G. J. Dok- 
kum al telefonisch contact had gehad met 
burgemeester Van de Velde. De Ruiter ver
zocht Dokkum om via de telefoon namens 
hem hulp te vragen aan de brandweer 
Nieuwersluis.
“Weder bij den brand waren de brandweerlie
den juist gereed om water te geven. Ik gaf order 
met één straal de pui van het perceel van de fir
ma Albert Heijn te bespuiten en twee stralen op 
het brandende perceel te richten.” Op dat mo
ment vroeg de commandant aan de heer 
Pos Dzn naar de juiste tijd en deze ant
woordde: “Het is of het zal kwart over elf 
slaan.”
Hierna trachtte commandant De Ruiter 
de oorzaak van de brand vast te stellen. De 
grote hitte verhinderde hem echter het 
perceel dicht te naderen. Hij constateerde 
dat de brand het felst woedde in de win
kel, maar dat ook de bovenverdiepingen 
door het vuur waren aangetast. De uitbrei
ding van de brand ging buitengewoon 
snel. De Ruiter; “Ik heb vervolgens de keuken
deur met den sleutel, die in het slot zat, gesloten 
en den sleutel den volgenden dag den heer 
Majoor van den Rijksveldwacht Van Rijn ter 
hand gesteld.”
Omstreeks 1 uur haalden brandweerlie
den de muren, voorzover nodig, om en 
werd aangenomen dat ze de brand mees
ter waren. Om half drie liet De Ruiter de 
motorspuit inruldcen. Daarna zorgden 
drie brandweermannen de rest van de 
nacht voor nablussing. De dag er op, dins
dag 22 september, plaatste de brandweer
commandant overdag een wacht bij het 
perceel. En, tot geruststelling van de om
wonenden, twee personen van ‘s avonds 8 
tot woensdagochtend 8 uur. Daarna wer
den de standpijp en slangen opgeborgen.

Oploop
De ravage zorgde de volgende dagen voor 
een oploop. Het hoekpand kon als verlo
ren beschouwd worden en de winkelpui 
van Albert Heijn, aan de overkant van de 
straat, was zwaar beschadigd. Niet alleen 
Loenenaren kwamen kijken. De brand 
trok landelijk belangstelling. Er werden 
foto’s gepubliceerd in kranten en tijd
schriften. De grootste commotie werd

niet door de brand zelf veroorzaakt, maar 
door het feit dat de brandweer van 
Nieuwersluis (behorend tot de gemeente 
Loenen) niet ter assistentie was gekomen. 
Veldwachter L. de Jong stelde een onder
zoek in, dat hij op 31 september afsloot 
met een rapport “naar aanleiding van een 
vermoedelijke storing in de telefonische verbin
ding tusschen Loenen en omliggende Gemeenten 
in den nacht van 21 op 22 September 1931.” 
Omdat dit rapport van begin tot eind le
zenswaardig is, volgt hier de letterlijke 
tekst. “In den avond van 21 september omst
reeks elf uur, ontstond brand in perceel B6 be
woond door F. Mooij te Loenen. Dit huis is gele
gen in de bebouwde kom der Gemeente, zoodat 
gemeen (dwz algemeen, red.) gevaar voorgoede
ren en levensgevaar te duchten was. Door den 
Opperbrand-meester den heerH. de Ruiter werd 
last gegeven met de motorspuit en brandkraan

Foto waarop het winkel/ 
woonhuis nog op de hoek 
te zien is. Rechts in de 
deuropening slager Evert 
Bosch, wiens vrouw de 
brand ontdekte en meldde. 
(Cotl. VJ. Mooij)
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dezen brand aan te tasten en te blussen. Op 
diens verzoek werd eveneens door den heer 
Dokkum, den Heer burgemeester van Loenen 
met de brand in kennis gesteld. Dit gesprek ge
schiedde per doorverbinding vanuit Garage 
Brouwer tél.nr. 19 te Loenen. Door den heer 
Dokkum werd de Burgemeester op tel.nr. 3 be
reikt De heer Burgemeester trachtte nu verbin
ding te krijgen met Breukelen en Nieuwersluis, 
doch dit bleef zonder resultaat, aangezien de 
H.H. (=heren) Dokkum en Burgemeester elkaar 
telkens weer op de lijn ontmoetten.
De Burgemeester heeft zich toen aangekleed en 
verzocht aan Dokkum om verder verbinding 
trachten te krijgen met Breukelen tel. 16 en 
Nieuwersluis nr. 501. Door den heer Dokkum 
werd echter alleen gesproken met iemand van 
wien hij dacht dat het den heer Ingenhoest was 
van nr. 501 te Nieuwersluis. Aan deze vroeg hij 
om de brandweer te waarschuwen dat er brand 
was in Loenen, waarop hij ten antwoord kreeg 
“Wat is dat toch voor een gebel” en ‘Ja, dat we
ten we allang.” Verbinding met Breukelen tél.16 
is daarna niet verkregen.
De bewoners van het gemeentehuis te Breukelen 
verklaarden mij dat op de bewusten avond de te
lefoon niet is gegaan. De bewoners van het 
Gemeentehuis Ruwiel en Loenersloot, doorver
binding nr. 506, beweerden eveneens dat dien 
avond de telefoon niet is gegaan.

Zicht op het nieuwe 
winkei-woonhuis dat 

Van Roemburg in 1932 
liet bouwen. 

(Coil. W. Mooij)

De heer Ingenhoest, bewoner van het Hotel De 
Kampioen te Nieuwersluis, tel nr. 501, verklaart 
eveneens dat op de bewusten avond de telefoon 
te zijner huize niet is gegaan en dat hij niet met 
iemand per telefoon over de brand heeft gespro
ken. Hij verklaarde steeds bereid te zijn om 
nacht en dag dergelijke berichten te steunen en 
hulp te verkenen.
De brand was intusschen, nadat een huis in de 
asch was gelegd en enige anderen brandschade 
hadden gekregen, door de vrijwillige brandweer 
van Loenen geblust." Tot zover het rapport 
van de veldwachter.

Interlokale telefonist
Uit gegevens van het Museum voor 
Communicatie in Den Haag blijkt dat de 
verbindingen in 1931 nog liepen via een 
telefoniste. De telefooncentrale in Loenen 
was nog niet geautomatiseerd. Dat ge
beurde pas op 30 september 1952. Willem 
Mooij herinnert zich nog uit zijn jeugd 
dat in het postkantoor in de ruimte achter 
de loketten iemand te zien was die stek- 
kertjes verplaatste. Vader Frank Mooij had 
toen telefoonnummer 33. In 1931 telde 
Loenen a/d Vecht minder dan 50 telefoon
abonnees. Buiten de diensturen waren 
acht abonnees bereikbaar, waaronder de 
burgemeester. In Nieuwersluis kon buiten 
diensturen alleen gebeld worden met: de 
brugwachter van de Vechtbrug, het ge
meentehuis van Ruwiel en Loenersloot te 
Ter Aa en Hotel de Kampioen van C. 
Ingenhoes. In kleine plaatsen kon alleen 
worden getelefoneerd tijdens de openstel- 
lingsuren van het postkantoor 
In Loenen aan de Vecht was dat van 8.00- 
21.00 uur; zon- en feestdagen 8.00-9.00 
uur, in Nieuwersluis: 8.00-13.00 uur, 
14.00-16.30 uur, 18.00-19.30 uur; zon- en 
feestdagen 8.00-9.00 uur.
De acht abonnees, zoals J.J.G. Vorder Hake 
(burgemeester van Loenersloot en Ruwiel 
met no. 43), EAH A Velde (burgemeester 
van Loenen a/d Vecht met nr. 3) en G. 
Brouwer (rijwiel- en autoverhuur met no. 
19), die dag en nacht over hun aansluiting 
moesten lomnen beschildcen, werden dan 
doorgeschakeld naar een grotere centrale, 
die dag en nacht openbleef Tot aan de 
Tweede Wereldoorlog waren vrouwen van 
dit nachtwerk vrijgesteld, mannelijke col-
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lega’s namen in de avond de dienst over. 
Loenen a/d Vecht had een Ideine centrale, 
waar alleen lokaal verkeer afgehandeld 
werd. Aanvragen voor interlokaal verkeer 
werden door de telefoniste doorgeven aan 
haar collega in een groter net in de buurt. 
Deze aanvragen kwamen terecht op wat 
veelbetekenend ‘de boerenpost’ werd ge
noemd. Daar meldde de Loenense telefo
niste ‘s avonds ook dat zij ging sluiten. 
Naar die post werden dan de acht 
Loenense abonnees doorgeschakeld die ‘s 
nachts bereikbaar wilden blijven. De be
zetter van de ‘boerenpost’ moest in de re
gel hard aanpaldcen, verbindingen met 
tientallen Ideine netten kwamen er op uit. 
Deze interlokale telefonist verzorgde het 
gesprek in zijn totaliteit. Op een gesprek- 
kenbrie^es tekende hij de begin- en eind
tijd van het gesprek aan. Er zal destijds 
dus een aantekening gemaakt moeten 
zijn van de gelukte verbinding vanaf de 
garage van Brouwer met EA.H.A. Velde 
(burgemeester met tel.nr. 3, Loenen a/d 
Vecht). Maar ook van de niet gelulcte ver
bindingen vanuit nr. 3 en nr. 19 naar; - het 
Gemeentehuis van Ruwiel en Loenersloot 
te ter Aa (Nieuwersluis tel.nr. 506) - C. 
Ingenhoes van Hotel de Kampioen 
(Nieuwersluis. Tel.nr. 501) en - Gemeente
huis (te Breukelen, tel. nr. 16). Zeker met 
de commotie rond de brand zullen die ge- 
sprekkenbrie^es destijds bewijsmateriaal 
zijn geweest dat een verbinding al dan 
niet heeft plaatsgevonden. Of die briefes 
zijn opgevraagd is niet bekend.

Brandweerbond
Op 28 september schreef de voorzitter van 
de Utrechtschen Provincialen Brandweer
bond vanuit Groenekan een nogal gepi
keerd brie^e aan de burgemeester van 
Loenen. Hij had uit de Icranten moeten 
vernemen over de brand en de problemen 
met de telefoon. “Het zou mij aangenaam zijn 
geweest, indien u mij in kennis had gesteld van 
de oorzaak, opdat maatregelen konden geno
men worden om zulks in het vervolg te voorko
men." Het rapport van veldwachter De 
Jong werd hem toegestuurd en de zaak 
werd in behandeling genomen.
De verbindingsproblemen waren ook 
voor de Vrijwillige Brandweer Nieuwer
sluis aanleiding om een brief aan de bur
gemeester te sturen. Deze werd onderte
kend door voorzitter Ghr. den Hertog ’“’en 
secretaris Jac. de Jager’®’. In hun jaarverga
dering waren “de verwijten besproken, die

De vernieuwde pui van 
Aibert Heijn na het herstei 
van de brandschade. In de 
deuropening fiiiaaihouder 
Gijs Smit en zijn vrouw 
Metia Kraaijenbrink.

(Coil. W. Mooij)

De door de brand 

geblakerde pui van 
het Albert Heyn filliaai 
tegenover het afgebrande 
pand. (Coll. W. Mooij)
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De motorbrandspuit die 
werd gebruikt bij het bius- 
sen van de brand bij Frank 
Mooij. De motor was een 
benzinemotor, die met de 

hand moest worden aange- 
siingerd. De spuit werd 
aangeschaft in 1925 en 

werd geieverd door 
J&H.W. van der Ploeg, 

Apeidoorn. Fabricagejaar 
1923, nummer 163, mo

tornummer 8621. Het was 
een model met vier wieien 

en een centrifugaalpomp 
en de aanschafprijs was 

2760 guiden. Daarbij werd 

o.a. geleverd 200 meter 
hennepslang, SstelStörz- 

koppelingen, een meter 
zuigbuis, een zuigmandje 

met voetklep en kurk, 1 
straalpijp, 2 mondstukken, 

lantaarn, watertrechter, 
benzinetrechter, oliekanne- 
tje, stukje vetpakking, ben- 

zinespuit, bus motorolie, 
tas gereedschap, meter 

gummislang voor wateraf
voer, assleutel voorde 

wielnaaf, doosje sproeiers 
en een gummiring voor de 
Störz-koppeling. De maxi

male wateropbrengst per 

minuut was 800 liter. De 
foto is gemaakt tijdens een 

optocht ter gelegenheid 
van het 1000-jarig bestaan 
van Loenen in 1953. Op de 
bok rechts: Gerrit Kruiswijk 

(1928-1987), brandwacht 
2e klasse. Hij stelde het 

paard beschikbaar. Naast 
hem Dirk Houtman (1896- 

1960), brandmeester van 

1926-1957. Achter op de 
treeplank Antoon Flink 

(1898-1974) chet-machi- 
nist-magazijnmeester van 

1936 tot 1958.

(Coil. W. Mooij)

¥

tijdens en na de brand gebezigd zijn". Ze bena
drukten zich van geen nalatigheid bewust 
te zijn en vroegen wat het onderzoek 
(door veldwachter De Jong) had geopen
baard. Zodat “voor de goede verstandhouding 
over deze onverkwikkelijke zaak eenig licht 
wordt verstrekt.” Op 21 januari 1932 liet de 
burgemeester schriftelijk weten dat 
Nieuwersluis “geen blaam trejï, doch dat we
gens defect der telefoon de vereeniging niet is 
kunnen gewaarschuwd worden.”

Nieuwbouw
In Loenen was men inmiddels begonnen 
met herstelwerkzaamheden. Albert Heijn 
diende heel voortvarend al op 13 oktober 
een tekening in tweevoud in en verzocht 
“Met verschuldigde eerbied” om vergunning 
tot het herstellen van de pui. “Dit zal be
staan uit het wegbreken van alle betimmering, 
het betegelen van de muurvlakte, het lager ma
ken van de puiramen, het voorzien van bovenra
men en het vervangen van de dubbele deur door 
een enkele deur met zijlichten.”
Voor het jonge gezin Mooij, dat door de 
brand dakloos was, lag de oplossing geluk- 
Idg naast de deur. In de Bredesteeg, in de 
volksmond Postkantoorstraat, was men 
bezig met de bouw van twee winkelwoon
huizen onder een kap. Daar werd extra

vaart achter gezet en Frank Mooij kon dat
zelfde jaar zijn bedrijf voortzetten in het 
pand waar later de schoenmakerij van 
Henk Vroon gevestigd was. Daar is nu op
ticien Oogcontact.
Op de plaats van het afgebrande pand liet 
Evert van Roemburg in 1932 een winkel
woonhuis en bakkerij bouwen voor zijn 
zoon Gerrit van RoemburgHet ontwerp 
was van architect H. M. Vlug uit Breuke 
len. Gerrit van Roemburg (1898-1972) be
gon 18 augustus 1932 in het nieuwe pand. 
In 1935 schreef hij een verzoek aan B&W 
“om hem in aanmerking te willen doen komen 
voor levering van brood aan armlastigen en 
doortrekkende.” B&W beschikten gunstig. 
Net als bij de stoffeerders rouleerde dat 
per jaar. Hij werd op de lijst van bakkers 
geplaatst en mocht in 1937 leveren. 
Inl934 verhuisde de familie Mooij naar 
het Cremerhuis in de Dorpsstraat. Van 
1938 tot 1996 was woninginrichting 
Mooij gevestigd in het pand Grutterstraat 
5-7, waar Willem nog vaak zijn moeder 
over die dramatische avond hoorde vertel
len.

Mieke Kennis
Willem Mooij
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Toen de Sint een poos geleden ‘t Verloofde paartje staat te turen
‘t Spaansche ochtendblad inkeek Zij lispelt van een kleedje fijn
Kon hij de oogen niet geloven Hij heeft oogen voor de etsen
Was van schrik geheel van streek En Piet weet wat ‘t van ‘tjaar zal zijn

Bij de buitenlandsch berichten Moeder, Vader staan tefluist'ren
Stond daar duidelijk dik en echt Over spiegel, tafel daar
Brand bij Mooij! Complete meubelen Piet lacht met zijn hele tronie
Holland. Loenen a.d. Vecht En noteert het ook zowaar

Sint telefoneert direct aan Pieter En dan die corpulente opoe
Die kwam hijgend aangesneld Opa ook niet minder zoo!
En zei: wat strop van ‘tjaar in Loenen Staan plagend, schertsend schuin te kijken
Nu die zaak is neergeveld Naar die prachtige litsjemeaux

Sint hield opperbest de krant bij Kortom ieder die voorbij moet
Las: Hulde brandweer door burgerij Blijft nieuwsgierig even staan
En zei: Piet doe voor die menschen En komt tot de overtuiging
Er een extra suikerbeestje btj ‘n Mensch kan ‘t best naar Mooij toe gaan

Eindelijk dan blijde tijding Zoo spreekt ook die goede Sinter
Piet las ‘t stuk met vreugde voor Vooral in deez’ malaise tijd
Heden opent Mooij een winkel Kunt gij allen er op rekenen
Tegenover ‘t Postkantoor Dat ik vast geen prullen rijd

Opgetogen ging ‘t naar Holland Luistert beste Loenenaren
Sint kwam in de winkel aan “k reis altijd de wereld rond
Ziet zijn oude oogen glinst’ren Maar zelden zag ik eenen winkel
Van die cadeaus die hij ziet staan Waar ‘k zoo’n groot sortering vond

Kijk eens voor die winkelruiten En nu geachte dorpsgenoten
Ziet eens wat een menschen daar Mijn laatste raad als oude man
Piet gaat stil achter hen luist’ren Ga nooit in steden halen
Wat ze smoezen met elkaar Wat gij ook hier koopen kan!

Gedicht dat in november 
1931 gemaakt werd door 
Nico de Kruijff (1897- 
1991), toen wonende 
in het huidige pand 
Dorpsstraat 28 in Loenen.

NOTEN:
1. Frank Mooij (4.10.1903-13.9.1974) geb. te Loos- 

drecht (Oud Over), zoon van Jan Mooij en Aletta Maria 
Manten. Marretje Tollenaar (16.09.1909 - 3.01.2003), 
geboren te 's Graveland, dochter van Willem Tollenaar 
en Catharina van de Velden.

2. Archief gem. Loenen, ingekomen 18 dec. 1929, no. 
1/385.De naam wordt in meerdere documenten ge
speld als Mooy, maar het is officieel Mooij.

3. Geb. 1 -8-1884, overleden 16-12-1969.
4. Woning B 43, het huidige Brugstraat 8.
5. Bron: gem. Loenen 1819-1943 nr246.
6. Het uitbouwtje met deur in de Paalsteeg.
7. Zijn vrouw, G.E. Appel geb. van Empelen kreeg met in

gang van 1 juni 1925 een vergoeding van een gulden 
per week voor het schoonhouden van het gevangen
huis en het buitenwerk van de garage-brandspuit. In 
haar verzoek meldde zij dat ze “nooit enige vergoeding 
had gehad voor het oude gevangenhuis, omdat dit niet 
zooveel werk was.”

8.

9.

Het brandspuithuisje dat tegen de toren stond, werd in 
1925 opgeruimd.
Dit is het pand tussen de winkel van Albert Heijn en sla
ger Bosch, het huidige Dorpsstraat 40. Het huis heet
te in de volksmond De Platte Stoep. Pos had een ver- 
venersbedrijf in de Loenderveense polder.

10. Op deze plaats staat nu woonzorgcentrum ‘t Kampje.
11. Later zat in dit pand garage Booij, het huidige 

Rijksstraatweg 110
12. Burgemeester E.A.H.A. van de Velde woonde in het 

herenhuis Sunny Home, (met Eigen Haard nu 
Rijksstraatweg 73-75) te Loenen.

13. Informatie van Museum voor Communicatie, Den Haag,
14. Chris(tiaan) den Hertog, geb. 30 oktober 1865, poelier 

(hij werd Kippe-Kris genoemd), wonend Rijksstraat
weg 43, Nieuwersluis.

15. Jac(obus) de Jager, geb. 23 april 1882, timmer
man/aannemer wonend Stationsweg 14-16, Nieuwer
sluis.

16. Geb. 18-4-1898, overl. 26-8-1972.
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‘De Glashut’ in de jaren vijfig van de vorige eeuw
VERTELD DOOR MAGDA DE HAAN-STOKER

In 2012 bestond de Glashut 150 jaar. 
Bewoonster van deze buurtschap Anneke 
Binnerts interviewde medebewoonster 
van de Glashut Magda de Haan-Stoker 
over haar leven.

Magda de Haan werd geboren op 30 juni 
1948. Ze bracht haar jeugd door in de 
buurtschap “De Glashut”, een rij arbei
dershuisjes op Oud Over (de huidige num
mers 120 - 148), destijds gemeente Loos- 
drecht, sinds 1952 gemeente Loenen. De 
huizen werden in 1862 gebouwd voor de 
arbeiders van een glasfabriek, die hier tot 
ongeveer 1900 stond. Voor de begrippen 

De Glashutcirca 1928. van die tijd waren de huizen ruim, 5x9

m. en er was een zolder. Later woonden 
hier veel werloiemers van Vatenfabriek 
Van Leer in Vreeland.
De ouders van Magda woonden hier sinds 
hun huwelijk. Magda: Mijn vader. Dirk 
Stoker, werd geboren op 25 maart 1918 in 
De Stolp, een niet meer bestaande wijkje 
aan Oud Over. Mijn moeder, Machel 
Stoker-van ‘t Hof werd geboren in Zuid- 
Beijerland, bij Rotterdam op 6 oktober 
1917. Het gezin van moeder kwam naar 
Vreeland omdat mijn opa een baan kreeg 
bij Van Leer, hij werd daar portier. Moeder 
ging later werken bij een wasserij in 
Nederhorst den Berg, fietste ‘s morgens 
heen en ‘s avonds weer terug.
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Het gezin Stoker
Mijn vader en moeder hebben elkaar ont
moet bij het voetbalveld van Sperwer. 
Drie broers van moeder voetbalden daar 
en vader ging ook altijd naar het voetbal
len kijken.
Vader werkte bij de los- en laadploeg van 
Van Leer. Voor een groot deel ging dat nog 
handmatig. De vaten Icwamen op de lo
pende band over de weg en dan laadde hij 
ze op een boot, later op vrachtwagens. De 
boot voer naar Utrecht naar een distribu
tiecentrum waar de vaten werden afgele
verd. Het was zwaar werk. Vader had een 
eeltrand op z’n rechterbovenbeen. Dat 
kwam doordat hij het vat van de lopende 
band aftilde met behulp van z’n rechter
been, waardoor op den duur een eeltrand 
ontstond.
Zoals ik al vertelde werkte moeder, vóór 
ze trouwde, bij een wasserij (Snel) in 
Nederhorst den Berg. Ze kon heel mooi 
strijken, als zij een broek perste werd de 
vouw zo scherp, datje er een brood mee 
kon snij den! Een colbertj asj e waste ze met 
de hand en perste het daarna zo mooi op 
dat het als nieuw leek. Dat kon ze vroeger 
in haar ouderlijk huis ook al. Moeder 
kwam uit een gezin met negen kinderen 
en als ze thuis kwam uit haar werk lag er 
altijd een enorme berg strijkgoed waar ze 
dan 's avonds weer mee aan de slag kon. 
Ons gezin bestond uit vijf personen: va
der, moeder en drie meisjes, waarvan ik 
de jongste ben.

Het gezin Stoker, 
v.l.n.r. Magda, vader, 
moeder, Jannyen Truus.

Opgroeien in de Glashut
Het was erg fijn om hier in de Glashut op 
te groeien. Ik zat in Vreeland op school, 
tussen de middag ging ik bij opa en oma 
in de Vossenlaan een boterham eten. 
Moeder bracht mij achter op de fiets naar 
school en ging dan door naar een van 
haar “werkhuizen”. Ze heeft altijd heel 
hard gewerkt, hield ook het huis van oma 
en opa nog schoon. Toen ze het financieel 
wat beter kregen is ze helaas op 62-jarige 
leeftijd al overleden.
Na school was ik altijd bij huis, ik had hier 
m’n vriendjes en vriendinnetjes en je kon 
hier heerlijk buiten spelen. Tante Mietje 
(Vlug) had achter haar huis een schuur en 
daar mochten we ook altijd spelen. In de 
zomervakanties sleepten we er van alles 
naar toe, potten, pannen, allerlei huis
raad. We richtten daar een heel huis in en 
“kookten” op waxinelichtjes. We maak
ten er de meest vieze dingen en aten het 
nog op ook. We haalden natuurlijk ook 
wel eens kattelcwaad uit zoals een porte
monnee aan een touwtje op de weg leg
gen en het touwtje vanachter een bosje 
snel terugtreldcen als mensen van de fiets 
stapten om hem op te rapen, dolle pret! 
Tante Mietje was geboren en getogen in 
de Glashut. Zij zou haar hele leven niet 
buiten de grenzen van Loenen komen!

Piepklein huis
Het was een kinderrijke buurt. Wij had
den een betreldcelijk Idein gezin, maar er
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Tante Mietje Vlug 
voor haar huisje.

waren families met zeven of negen Idnde- 
ren. Die woonden met z’n allen in zo’n 
piepklein huis.
Er was weinig of geen comfort in de hui
zen. Als je de voordeur inlcwam had je di
rect in de gang links een lo-aantje in de 
muur, dat was de enige watertoevoer in 
het huis. Daar tegenover was de deur naar 
de voorkamer, waar een tafel met stoelen 
stonden en twee leunstoelen bij het raam 
met een plantentafeltje in het midden. 
Dan had je de schoorsteen met de kachel, 
‘s Zomers hadden we wat extra ruimte, 
want dan was de kachel weg. Naast de 
schoorsteenmantel het dressoir waar het 
servies in stond. En de bedstee, die was uit
gebroken, want die werd als keukentje ge
bruikt. Dan had je de achterkamer, daar 
sliepen we met z’n allen. Mijn oudste zus

is, toen ze ging werken bij van Leer, bij opa 
en oma in Vreeland gaan wonen. Toen wij 
ouder werden was het huis veel te klein. 
In de zomer sliepen we ook wel boven. 
Maar niet als het regende, het regende 
dan binnen net zo hard als buiten! Op de 
zolder lagen ook de aardappels uit de tuin 
en ‘s winters de kolen voor de kachel op 
oude kleden opgeslagen. De uien hingen 
aan een touw.
De WC was buiten, achter het huis. Het 
was een ouderwetse houten plee, die door 
meerdere gezinnen werd gebruikt. De 
put eronder werd regelmatig geleegd, de 
inhoud werd als mest gebruikt op de 
moestuin. De emaille emmer die aan het 
kraantje in de gang hing omdat die wel 
eens druppelde, werd ‘s nachts als pia
semmer gebruilct.
Mijn oudste zus Truus (later v.d. Bosch) 
werkte in de keuken bij Van Leer. Ze is la
ter uitbaatster van het Dorpshuis in 
Vreeland geworden. Daar kennen velen 
Truus en haar man Joop van.
Truus en ik zijn beiden op de huishoud
school in Loenen geweest. Mijn middelste 
zus was de bolleboos van de familie, zij 
mocht naar de Mulo in Breukelen.

Goede sfeer
Zoals ik al vertelde was de sfeer in de 
buurt erg goed, al was er natuurlijk wel 
eens wat. Mijn moeder heeft een keer een 
bekeuring gekregen omdat ze bij een ru
zie met de buurvrouw over een zoek ge
raakte autoped die buurvrouw een duw 
heeft gegeven. De politie-agent Icwam op 
z’n fiets hier naar toe om de gemoederen 
te bedaren en de bekeuring uit te delen. 
Met koninginnedag was er feest in de 
Stolp, waar we allemaal spelletjes deden. 
Ik ging naar de huishoudschool in 
Loenen, aan de overkant van de Vecht. 
Soms, als mijn buurmeisje Sjaan Spijker 
en ik aan de late kant waren vroegen wij 
Jan Randeraat of hij ons over wilde zetten. 
Hij had een platte schuit, waar we de fiet
sen op zetten, het scheelde ons een heel 
eind omrijden.
Onze buurvrouw, tante Peetje (Petronella 
Vlug, schoonzus van tante Mietje) kwam 
iedere avond bij ons koffie drinken en de 
krant lezen. Op vrijdagavond paste ze al-
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tijd op, vader en moeder gingen dan naar 
de Idaverj asclub bij Van Leer. De werlme- 
mers die op de hut woonden werden op
gehaald en ‘s avonds laat weer thuisge
bracht. Wij vonden het heerlijk als tante 
Peetje Icwam. We speelden dan altijd win
keltje. De strijkplank werd uitgezet, dat 
was de toonbank. Op het dressoir was 
onze uitstalling., alle levensmiddelen 
werden uit de kast gehaald. Tante Peetje 
zat naast de kachel aan een sok te breien 
en te genieten van ons spel. Om tien uur 
precies zei ze: Opruimen! Er mocht geen 
Icruimeltje blijven liggen. Moeder had de 
hele dag keihard gewerkt om het huis 
schoon te hebben voor het weekend en 
het moest netjes blijven. Af en toe Icwa- 
men ook de meisjes Los op vrijdagavond. 
Die waren wat ouder dan wij, zij kwamen 
ons leren poppenkleertjes maken. We 
mochten dan de oude handnaaimachine 
van tante Peetje gebruiken. Ze zei altijd: 
“niet zo hard draaien, het is een oud 
beestje, net als ik.” Tante Peetje droeg hele 
gelcke onderbroeken, met Ideppen. Dat 
wisten wij omdat die altijd aan de lijn te

drogen hingen. De was werd gedroogd 
aan lijnen die gespannen waren tussen de 
bomen aan de Vecht, ‘s Maandags hing er 
een hele rij wasgoed te drogen, van de 
hoek tot de woonboten toe.

Drank en groenten
In die tijd werd door de mannen stevig ge
dronken. Op zaterdag, als ze hun loonzak
je hadden gelo'egen en op weg naar huis 
langs het café van Barend Maasaldcer kwa
men (later Cor Ledder, nu Lokaal Zuid) 
was de verleiding groot, de mannen wil
den voor elkaar niet onderdoen. Ze had
den dan wel een probleem als ze thuis 
kwamen. De vrouw des huizes was niet 
blij. Zij moest zorgen dat de rekeningen 
betaald werden, het was moeilijk genoeg 
om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Iedereen had hier een moestuin, daar 
werd ook ‘s winters nog van gegeten. 
Naast aardappels en uien hadden we nog 
verschillende andere groenten. Andijvie 
en snijbonen werden op het zout gezet in 
keulse potten en er werden ook groenten 
ingeweckt. Soms stonden we een hele dag

De familie Marinus-Vlug, 
ca 1910. V.l.n.r. Izaak 
Marines, Piet Marines, 
zittend voor hem Mietje 
Marines, hun moeder 
Tijmentje Marines, 
Elisabeth Marines met 
achter haar Hannes Vlug 
(in 1920 gehuwd met 
Mietje) en naast haar haar 
man Wittem Lamme.
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Fanfarekorps Oud Over”, 

marcherend vóór 
de Glashut.

Buurvrouw Griet Spijker, 
moeder van Sjaan, in haar 

woonkamer.

andijvie te spoelen of zaten we snijbonen 
af te halen en te snijden, je vond dat heel 
gewoon.
In de zomervakantie maakten we fiets
tochten naar Valkeveen. We namen brood 
en drinken mee. Of we gingen met een 
bootje de Vecht op. De buurjongens gin
gen vaak vissen. Ze hadden van hun 
spaargeld een hengel gekocht. Wij kon
den dat niet betalen, dus ik maakte zelf 
een hengel van een bonenstok, een touw
tje eraan met een kurk en een haakje. Ik 
ving nog meer vis dan de jongens!

Als het ging vriezen schaatsten we ‘s win
ters op de Vecht. Als er sneeuw op het ijs 
kwam, Icwamen de vaders en moeders 
met zelfgemaakte sneeuwschuivers en 
veegden een baan voor ons. Vaak kwamen 
de mensen uit boenen hier ook schaatsen. 
Moeder maakte chocolademelk met wa
ter en een beetje melk dat ze bij 
Randeraat haalde. Een ander deed er een 
biskwietje bij, we hadden het goed.
Toen ik vijftien jaar was verhuisden we 
naar het dorp. De huizen hier werden on
bewoonbaar verldaard en verkocht om ge
restaureerd te worden. In boenen waren 
nieuwe woningen gebouwd met natuur
lijk veel meer comfort. Het grappige was 
dat op de Van Amstellaan, waar wij een 
huis Icregen, hetzelfde rijtje bewoners in 
dezelfde volgorde naast elkaar woonde 
als op de hut. Iedereen verhuisde zo’n 
beetje tegelijk. Tante Mietje Vlug bleef op 
de hut wonen, net als de familie Stoker op 
de hoek
De families hebben hier nog tot in de ja- 
ren tachtig gewoond.

Anneke Binnerts.
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Alles wisselt.
JAN GRIFFIOEN (1841-1922) EN ZIJN NAZATEN

Deze bijdrage schetst een manier van le
ven die binnen een bepaalde groep van 
boeren uit onze omgeving heeft bestaan. 
De aanleiding ligt in een onderzoek naar 
boerderijen die aan de Amstelveenseweg 
waren gelegen, ter hoogte van waar nu de 
Vrije Universiteit gevestigd is. Omdat de 
focus van dat onderzoek op de boerderij 
van Jan Griffioen was gericht, en ik met 
wat goede wil tot zijn nazaten gerekend 
kan worden (en aan de VU verbonden 
ben geweest) raakte ik zijdelings er bij be
trokken. Door de onderzoekgegevens te 
combineren met wat uit familieannalen 
en overgeleverde verhalen bekend is, ont
staat een boeiend beeld. De betekenis 
voor dit blad ligt onder meer hierin dat di
recte nazaten zich op markante plekken 
in onze omgeving vestigden: in Vreeland 
waren dat de hoeve Ruimzicht aan de 
Knollenbrug, het Papiere(-n) Huisje aan 
de Bergse weg en Alef Hoeve aan de Oost 
Kanaaldijk in Nigtevecht de hoeve Wel
gelegen, aan het begin van de Vreelandse- 
weg.

Zorgmeer
Rond 1860 verlaat Jan Griffioen het 
ouderlijk huis even ten noorden van 
Loenersloot om als Icnecht op een boerde
rij aan de toenmalige Amstelveenscheweg 
te gaan werken, toen nog gemeente 
Nieuwer-Amstel. Daar trouwt hij in 1866 
met Maria Verburg (1845-1921).
Het jonge paar trekt op de hoeve Zorg
meer bij haar vader Abraham Verburg in, 
die dan al in ruste is, en vestigt daar een 
veehouderij. Na verloop van tijd wordt de 
oude boerderij afgebroken en een nieuw 
Zorgmeer verrijst er pal naast, aan de 
oostkant van de Amstelveenscheweg.
Tot nu toe niets bijzonders. Maar vader 
Verburg bezit land en een tweetal boerde
rijen ■*', tervwjl Jan uit een gezin komt dat 
van pachtboerderij naar pachtboerderij

trekt. Bovendien wil het geval dat later de 
Vrije Universiteit zal verrijzen op land dat 
voor een deel tot Zorgmeer behoort. En 
tenslotte besluit deze universiteit in 1989 
het fabeldier de griffioen als beeldmerk 
te nemen - waardoor als vanzelf een link 
met boer Griffioen wordt gelegd.
Het bleek evenwel voor geïnteresseerden 
aan de VU niet eenvoudig wat meer over 
dit stulge geschiedenis aan de weet te ko
men. De twee Zorgmeers, de omnumme
ring van huisnummers en van kavels na 
de annexatie door Amsterdam van dit ge
bied (1921) zorgden voor de nodige ondui
delijkheden. Er Icwam bij dat uit de ar
chieven van de stad Amsterdam niet goed 
viel op te maken wat wel en wat niet tot 
het bezit van Jan Griffioen heeft be
hoord.®’ Pas in een recent afgesloten on
derzoek van Theo Waj er werd de zaak hel
der.®’ De moeilijkheid bleek vooral te lig
gen in ingewildcelde eigendomsverhou
dingen. Zo waren de gebouwen en weilan
den eigendom van een Amsterdamse ef
fectenhandelaarsfamilie (die het in 1927

Jan Griffioen
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verkocht aan de gemeente Amsterdam). 
Jan Griffioen is dus nooit de eigenaar van 
gebouwen en land geweest. Volgens Waj er 
was dit in die tijd eerder regel dan uitzon
dering. Zoals hij schrijft: ‘daardoor kon
den de veehouders hun winsten investe
ren in hun vee, wat voor hen veel belang- 
rijker was.’ Dankzij de behoefte aan melk 
in de groeiende stad was het bedrijf wel zo 
winstgevend dat Jan belastingplichtig 
was (en dus ook stemrecht bezat).

Begon met de komst van Jan Griffioen op 
Zorgmeer een nieuwe dynastie? Je zou het 
haast denken bij het bezien van de hier af
gedrukte foto van de dochters, zonen en 
aanhang. De nieuwe generatie woonde op 
boerderijen te Aalsmeer, Nieuwer-Amstel, 
Nigtevecht, Vreeland en Aboude, Om de 
verwachting te temperen, zijn hierbij fo
to’s afgedrukt van het statige Zorgmeer 
en de huidige staat van Ruimzicht, de 
Vreelandse boerderij waar een zoon van 
Jan zich vestigde. Het contrast tussen 
deze beide foto's drukt iets uit van wat de 
titel alles wisselt is bedoeld.

Wie was Jan?
Vader Gerrit Griffioen werd in 1808 in 
Breukelen-Nijenrode geboren en verhuis
de als Idnd naar Nieuwersluis - voor zover 
bekend naar de boerderij waar Harry 
Spruijt zijn bedrijf heeft (nu Rijksstraat
weg 30).^’ Hij groeide op in Kockengen

(buurtschap Spengen); verhuisde later 
naar de boerderij Vischmeer, even ten 
noorden van Ouderkerk en overleed in 
1866 op de boerderij Grootlust in Baam- 
brugge (nu Rijksstraatweg 123). Moeder 
Emmetje Pijnze van der Aa (1814-1848), 
was een telg uit een oud en inmiddels ver
armd geslacht. Zij overleed op Vischmeer. 
Het echtpaar behoorde tot de afgeschei
denen die zich vanaf 1834 los- maakten 
uit de Hervormde kerk.Het was op de 
boerderij van Gerrits vader, Willem 
Griffioen, in Kockengen, dat op woensdag 
30 november 1836 de eerste regionale sa
menkomst van deze groepering werd ge
houden. Voor een gezelschap van onge
veer 50 mensen ging de toenmaals beken
de Ds HJ. Budding voor; er werd het 
avondmaal bediend en 5 jonge mensen 
deden belijdenis van hun geloof De bij
eenkomst begon om 8 uur en ging door 
tot 1 uur in de nacht.
Dit soort samenkomsten was onwettig. 
Na een serie van waarschuwingen volgde 
een strafmaatregel in de vorm van ge
dwongen inlcwartiering van soldaten en 
paarden. Toentertijd was dit een veel toe
gepaste strafniaatregel: de plicht om per
sonen en paarden te onderhouden, druk
te zwaar op de in meerderheid weinig ge
goede afgescheidenen. Het Brievenboek 
van de burgemeester van Kockengen, 19 
maart 1840, vermeldt: ‘Een brigadier en 
twee manschappen benevens drie paar
den bij Willem Griffioen, ouderling. 
Twee manschappen en twee paarden bij 
Hendrik Griffioen Wzn en een gelijk aan
tal bij Gerrit Griffioen Wzn, tot de 
Afgescheidene behorende.’
Die manschappen en paarden zullen het 
bij die boeren prima naar de zin hebben 
gehad, want gastvrijheid was in deze 
kring vanzelfsprekend. Dat deze 
Griffioenen geen overbezorgde pieke- 
raars waren blijkt ook uit het volgende 
verhaal. Niet lang na de geboorte van Jan, 
in 1841, pachtte vader Gerrit de boerderij 
Vischmeer, toen nog gemeente Nieuwer- 
Amstel. Toen de boedel uitgeladen was 
en, zo stel ik me voor, binnen de zelfge
maakte advocaat rond ging, met een bor
rel voor de mannen, ontdelcte men na eni
ge tijd dat het jongste Idnd ontbrak: het
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bleek nog in de schuit te liggen. Jan was 
de laatste die in Kockengen werd geboren; 
dit moet dus zijn eerste kennismaking 
met Nieuwer-Amstel zijn geweest. 
Moeder Emmetje overleed in het kraam
bed, in 1848. Tussen 1855-1857 vond een 
nieuwe verhuizing plaats: dit maal naar 
het Baambrugse Grootlust. Een paar j aar 
later ging Jan terug naar Nieuwer-Amstel, 
nu als knecht bij Abraham Verburg aan 
de Amstelveenscheweg.

De afgescheidenen uit die buurt, waartoe 
o.a. de fam. Verburg en de buren Van 
Barneveld behoorden, kerkten in het har
tje van de Jordaan, de Lauriergracht, Van 
Jan is bekend dat hij elke zondag de af
stand te voet aflegde, vermoedelijk twee
maal. Jan en Maria zouden lid van deze 
gemeente blijven.

Hoe actief hij kerkelijk is geweest, is (mij) 
niet bekend. In de Handelingen van de 
Synoden van de Christelijke Gerefor
meerde Kerken van 1872-1892 komt zijn 
naam niet voor; ook niet waar 
Amsterdamse zaken aan de orde komen. 
Omdat ook de namen van geestverwante 
boeren langs de Amstelveenscheweg ont
breken, vermoed ik dat dezen in het alge
meen in die stadse omgeving wat op de 
achtergrond bleven.

Familiealbum
In het familiealbum bevindt zich de gro
te foto die hierbij is afgedrukt van zoon 
Gerrit Griffioen en vrouw Maria 
Wilhelmina van der Lee omringd door 
zussen, broers en aangetrouwden. Gerrit 
en zijn vrouw woonden op Meerzicht, 
achter het Abcoudermeer, één van de 
twee boerderijen uit het bezit van vader 
Van der Lee. De foto dateert van voor 1918, 
want de als derde van links op de tweede 
rij poserende Abram zal in dat jaar overlij
den aan de Spaanse griep. Het kan haast 
niet anders of de gelegenheid was die van 
het twaalf-en-half jarige huwelijksfeest 
van Gerrit en Maria Wilhelmina. lüopt 
dit, dan dateert de foto van november 
1911. Zelfverzekerdheid straalt van de ge
zichten af De personen zijn zorgvuldig 
geschikt, met Gerrits formidabele zusters 
op de voorste rij. Let ook op de poses. Is het 
niet alsof men gewend was te poseren? De 
foto van de ouders. Jan en Maria, heeft de
zelfde uitstraling. En dat terwijl er in het 
familiealbum niets dan één vage foto rest 
van Jans oudere zus, Marretje (Gd)!
Het moet wel opvallen dat de ouders op 
de grote foto ontbreken. De reden is dat in 
dit milieu feesten in etappes werden ge
vierd. Vermoedelijk was er al een avond 
geweest voor de ouders, ooms, tantes en 
speciale genodigden zoals de predikant, 
en vermoedelijk l<wam er nog een avond

Gerrit en Maria met 

broers, zussen en 
aangetrouwden.

Voorste rij zittend v.i.n.r: Maria Griffioen-Griffioen (1869-1945), Marretje Kersbergen-Griffioen (1870-1953), Maria Wiiheimina Griftioen-Van der Lee 
(1870-1946), Gerrit Griffioen (1872-1963), Jan Griffioen Jr. (1879-1948), immetje Pik-Griffioen (1876-1957)

2e rij v.i.n.r. Marinus Griffioen (1869-1954), Neeitje Griffioen-Van den Bosch (1876-1966), Abram Griffioen (1868-1918: overleden aan de Spaanse griep), 
Gerrit Jan Kersbergen (1864-1945), Lambertus Griffioen (1883-1962; ongehuwd). Jan van derBiit (1879-1936), Wiiiem Griffioen (1882-1948),

Neeitje Griffioen-Oussoren (1883-1968), Lukkea Van der Bilt-Griffioen (1877-1944), Maria Griffioen-Van Barneveld (1888-1954), Corneiis Griffioen 
(1887-1956), Jannetje Griffioen - Van derBiit (1887-1949), Jan Pik(1873-1954).
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Zorgmeer.

voor neven, nichten, vrienden en beken
den. Het was geen uitzondering dat een 
feest over vier avonden was gespreid - een 
gebruik dat nog in mijn jeugd bestond. 
Op twee echtparen na waren alle gefoto- 
grafeerden eigenaars of pachters van boer
derij en. Als we ons tot onze streek beper
ken, zien we uiterst links Maria, gehuwd 
met Marinus Griffioen; Marinus (‘Rien’) 
was geboren op Groot Kantwijk, Vreeland, 
en behoorde als volle neef van vader Jan 
tot een eerdere generatie; zij woonden een 
leven lang in het Papiere(-n) Huisje aan de 
Bergse Weg, gelegen pal naast Groot 
Kantwijk. Dan komt Marret-je, getrouwd 
met Gerrit Jan Kersbergen (met vlinder- 
strikj e); zij woonden op Welgelegen aan de 
Vreelandse weg.’^’ In het midden staart 
Willem ons aan, met naast hem zijn eega 
Neeltje Oussoren. Zij woonden op Ruim
zicht aan de Knollenbrug (waar met de 
aanleg van de N201 zowel de brug als het 
ruime zicht verdween). Naast Marretje 
zien we Maria Wilhelmina en Gerrit die 
zoals gezegd op Meerzicht woonden, ach
ter het Abcoudermeer; hun dochter 
Martha Lulcea (1904-1937) zou in 1930 met 
mijn vader HoopRust te boenen betrekken 
(nu Dorpsstraat 98).

Eigen kring
In de loop van het onderzoek van Theo 
Wajer ontstond een correspondentie tus
sen ons beiden over de godsdienstige ach
tergrond van de bewoners van Zorgmeer. 
Het bleek al snel dat pas tegen deze ach
tergrond de verwantschapsrelaties tus
sen de boeren aan de Amstelveenscheweg 
en omgeving zich scherp gaan aftekenen. 
Tussen hen die tot de afgescheidenen be
hoorden blijken steevast meerdere lijnen 
te lopen: de families Verburg, Van 
Barneveld, Streefkerk, Van de(-r) Bilt, Roos 
en Griffioen waren alle op meer dan één 
wijze onderling verwant, terwijl naar de 
RK-families Bon, Kragtwijk en Helsloot 
geen lijnen lopen.
Het is misschien al opgevallen dat ook 
binnen de families getrouwd werd. Het 
zou u doen duizelen als ik al de Griffioen- 
Griffioen combinaties opsomde; laat me 
volstaan met te verzekeren dat er vele wa
ren, waaronder combinaties van achter- 
neef-achternicht en tenminste eenmaal 
van een neef en nicht. Ook in dit opzicht 
is het ‘alles wisselt’ van toepassing, want 
enerzijds zien we grote gezinnen, maar 
anderzijds trad door inteelt ook verzwak- 
Idng van het geslacht op. Er is aanleiding
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voor de veronderstelling dat er in deze 
lering relatief veel kinderloosheid en Idn- 
dersterfte voorlewam.“'
Vaak wordt aangenomen dat trouwen 
binnen de familielering werd ingegeven 
door de wens geld en goed binnen de fa
milie te houden. Ik denk dat hier andere 
belangen een grotere rol speelden.
Uit alles blijkt een sterke voorkeur voor 
huwelijkspartners die minstens aan twee 
voorwaarden voldeden: uit eigen gods
dienstige kring afkomstig en tot de boe
renstand behorend. Over dit laatste nu 
wat meer. Bij mijn vaders eerste huwelijk 
deed de wonderlijke situatie zich voor dat 
de schoonvader en vader dezelfde naam 
droegen en bovendien volle neven waren. 
Zijn vader was Gerrit Hzn (afstammeling 
van Hendrik Wzn van Groot Kantwijk) en 
schoonvader was Gerrit Jzn, zoon van 
onze hoofdpersoon. Opmerkelijk genoeg 
was het aanvankelijke bezwaar van laatst
genoemde tegen het voorgenomen huwe
lijk dat mijn vader niet van boerenstand 
was! Hij Icwam uit de armere tak waar van 
lieverlee burgerberoepen werden geko
zen - in het geval van zijn vader was dat 
het beroep van winkelier en handelaar.”’

Dit voorval nit de familiegeschiedenis il
lustreert een algemener punt. Er was de 
gegoede boeren veel aan gelegen de Idn-

Groot Kantwijk.

deren op een boerderij te krijgen. 
Waarom zou dat zo belangrijk zijn ge
weest? Het ligt voor de hand aan vrijheid 
en onafhankelijkheid te denken. Baas te 
zijn op eigen erf: er was veel aan gelegen. 
Maar bij boeren van het slag van Jan 
Griffioen speelde ook beoefening van gast
vrijheid een rol. Hiervoor was ruimte no
dig; meer ruimte dan doorgaans achter 
een lo-uidenierswinkel of meelhandel be
schikbaar was. Op de achtergrond zal ook 
nog een ander motief gespeeld hebben: 
de bewoners van Grootlust, Zorgmeer en 
Groot Kantwijk, met hun geestverwanten 
op andere boerenhoeven, hadden allen 
nog hun herinneringen aan de clandes
tiene bijeenkomsten uit de tijd van hun 
(groot-)ouders. Ik vertelde van een bijeen
komst op 30 november 1836 in het buurt
schap Spengen waar een vijftigtal perso
nen aanwezig was. Op 8 oktober 1837 
vond in Laag Nieuwkoop, bij een andere 
ouderling aan huis, een bijeenkomst 
plaats waarbij de politie rond de 150 aan
wezigen telde. Nu was het Ds Hendrik de 
Cock, de voorman van de afgescheidenen, 
die voorging (en de doop bediende aan een 
kind van Hendrik Griffioen Wzn en Aagje 
Kruiswijk).’^’ Het kon voor het besef van 
de eerstvolgende generaties zo weer actu
eel worden. En waar anders dan op boer
derijen waren zulke dingen mogelijk?
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Het Papiere(-n) Huisje. Buitenlui
Het verhaal gaat dat Gerrit Jan 
Kersbergen (de man met de vlinderstrik 
op de grote foto) zich in het voorjaar van 
1893 een week te vroeg bij Zorgmeer 
meldde om zijn bruid op te halen. Als het 
verhaal op waarheid berust, kunnen we 
ons troosten met de gedachte dat de on
fortuinlijke Gerrit Jan op weg terug van 
Nieuwer-Amstel naar Nigtevecht plaatsen 
te over had waar hij kon uitspannen en 
zijn verhaal kon doen: aan de Amsteldijk 
was er Vischmeer, waar vermoedelijk nog 
bekenden woonden; bij het Abcouder- 
meer was Meerzicht, in Baambrugge had
den de Kersbergens eigen verwanten. 
Kortom: een boer op reis in eigen streek 
kon overal terecht en had bepaald geen 
café of restaurant nodig.

Een kenner van het Amsterdamse leven 
legde eens uit hoe de Amsterdammer 
zich in zijn stad oriënteert. Op de kaart 
die zich in het hoofd bevindt, staan voor
al markante punten aangegeven: De 
Dam, het Concertgebouw, de Heineken- 
brouwerij, 'het VU' (kort voor: het VU 
Ziekenhuis). Hij zal dus altijd beginnen 
met de gezochte plek te lokaliseren ten 
opzichte van het dichtstbijzijnde mar
kante punt. Bij de boer lag het eender: 
hier vormden boerderijen de markante 
punten in het landschap, en veel minder 
de dorpen, zoals bij ons, burgers. Het wa
ren en bleven buitenlui, die in dit opzicht 
op de bezitters van de buitenplaatsen le
ken die immers ook niet snel met de 
dorpsbewoners om hen heen eigen wer
den.
Bij het onderhouden van netwerken 
speelden de al genoemde familiefeesten 
een grote rol. Je hoort nog al eens dat het 
verkapte huwelijksmarkten waren, maar 
vergeten wordt dan wat ze voor de gehuw
den, en vooral voor de getrouwde vrou
wen betekenden: dezen onderhielden 
door de netwerken relaties met familiele 
den, en ook met vrienden en bekenden 
uit eigen jeugd, binnen een regio die bij 
Jan Griffioen & nazaten Amsterdam- 
Buitenveldert, Aalsmeer, Abcoude, Nigte
vecht, Vreeland, Breukelen, Kockengen 
(en in feite nog meer) omvatte. Niemand 
hoefde op één locatie te verpieteren! In de 
twintigste eeuw begint deze levensstijl te 
veranderen. De plaatselijke binding wordt 
sterker. Het verenigingsleven is van niet

Genealogisch overzicht

Willem Griffioen (1782-1846) 
(Breukelen-Nieuwersluis-Kockengen)

Gerrit (1808-1866) 
(Grootlust, Baambrugge)

Hendrik(1809-1893) 
(Groot Kantwijk,Vreeland)

Jan (1841-1922) 
(Zorgmeer, Nieuwer-Amstel)

Gerrit (1872-1963) 
(Meerzicht, bij Abcoude)
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te onderschatten betekenis is geweest. 
Men kan dan typische boerennamen te
genkomen onder de leden van de meest 
uiteenlopende organisaties en verenigin
gen, van de vrijwillige brandweer tot de 
historische kring.
Zoals in ‘t algemeen integratie ten koste 
van traditionele levensvormen gaat, zo 
versleten hier de oude netwerken. En zo 
kon tenslotte onder deze buitenlui het 
soort isolement ontstaan waarvan de po
pulariteit van een programma als ‘Boer 
zoekt vrouw’ een droef stemmend S3anp- 
toom is.

Alles wisselt
Halverwege Vreeland en Loenen staat de 
boerderij Alles wisselt. Het lijkt me een 
passend woord voor de hier beschreven 
manier van leven. Ik ben blij dat ik er nog 
een staartje van heb meegemaakt.

Sander Griffioen

NOTEN:
1. Ik ben veel dank verschuldigd aan dr, Theo Wajer te Oegstgeest en 

Drs. Albert Griffioen Dzn te Spankeren. Dhr. Wajer gaf toestem
ming gegevens uit zijn onderzoek te gebruiken: 'Boerenhofstede 
en veehouderij "Zorgmeer", Nieuwer-Amstel en Amsterdam, 
1860-1960’, gedateerd op februari 2013; geregistreerd bij de 
Koninklijke Bibliotheek onder depot van e-publicaties. Ab Griffioen 
is de samensteller van een nieuwe editie van het familieboek: 
Willem Griffioen (1782) en Marretje de Haan (1783). Two 
Centuries Before. Two Centuries After, uitgegeven in eigen beheer, 
1999. Hij verstrekte voorts diverse gegevens over Jan Griffioen. 
Beiden dank ik ook voor hun correcties en aanvullingen op een eer
dere versie van dit artikel. Mijn zoon Sjoerd Griffioen heeft de taak 
van eindredacteur op zich genomen.

2. Strikt gesproken geldt dit alleen voor de kinderen uit mijn vaders 
eerste huwelijk (met Martha Lukea, 1904-1937, kleindochter van 
Jan Griffioen).

3. In dit geval ging het om een kleinzoon van Jan Griffioen: Abram 
Lambertus Griffioen Gzn (1906-1991), gehuwd mef Anna Sophia 
Griffioen Jd (1905-1992). De boerderij was eigendom geweest 
van Piet van der Lee, een oom van moederszijde.

4. Th. Wajer over Abraham Verburg: zijn 'totale in de loop van de ja- 
ren opgebouwde bezit omvatte 45,5 ha waaronder twee boerde
rijen in 1875',

5. Ik doel op een onderzoek uit de periode 2008-2009 door mevr. 
Irene Janze, kunsthistorioa (BuroJanze).

6. De interesse van de onderzoeker had een eigen oorsprong: zijn 
grootvader Jacob Wajer, aannemer uit Medemblik, was in 1899 
betrokken bij een aanbesteding voor de bouw van het nieuwe 
Zorgmeer.

7. In de annalen staat bij Gerrits jongere broer Jan (geb. 1815) 
Nieuwersluis als geboorteplaats. Deze Jan Griffioen (Wzn) en zijn 
vrouw behoorden tot het groepje van twaalf Kockengenaren (met 
kinderen) die zich in 1847 aansloten bij de groep van in totaal 850

afgescheiden landverhuizers die onder leiding van de predikant 
Hendrik Scholte naar Pella (Iowa) emigreerden. Hij overleed in 
1896tePrairy City(lowa).

8. Nu Amstelkade N34, Amstelveen.
9. Over de afgescheidenen in de voormalige gemeente Loenersloot, 

zie: Jaap Berghoef, 'Burgemeester Sanderson en de Afscheiding 
in Loenersloot',Vechtkroniek, nr. 16, mei 2002, p. 16-22. Er be
stond een nauwe betrekking tot de geloofsgenoten in Kockengen 
en omstreken.

10. C. Smits, De Afscheiding van 1834. Deel 4: De provincie Utrecht, 
Dordrecht: J.P. van den Tol, 1980, p, 324.

11. idem, p. 328.
12. Andere leden van de uit Baambrugge afkomstige Kersbergens ver

huisden naar de hoeve Overberg, verderop langs de Vreelandse 
weg, zie: Arjan van 't Riet, 'Een boerderij in Nigtevecht. “Overberg” 
en de familie Kersbergen', Vechtkroniek, nr. 15, december 2001, 
p.9-17.

13. Mogelijk is deze aanname gekleurd door de specifieke omstandig
heden in de eigen familiegeschiedenis. Mijn overgrootvader 
Hendrik (Hzn), geboren op Groot Kantwijk, trouwde zijn volle nicht, 
Marretje, de al eerder genoemde oudere zus van Jan. Op één na 
stierven al hun kinderen kort na de geboorte,

14. Gerrit, de enige overlevende in het hierboven genoemde gezin, 
dreef aan de Baambrugse Dorpsstraat een winkel in comestibles 
en koloniale waren, met daarnaast de van zijn vader overgenomen 
handel in veevoeder en kunstmest,

15. C. Smits, p. 325. De dopeling was Jan, een neefje van 'onze' Jan. 
Hendrik Griffioen en Aagje Kruiswijk vestigden zich later op Groot 
Kantwijk

Ruimzicht, boerderij 
van de ‘Knoiienboeren’ 
Bram, Gerrit en Bertus. 
Op de Lindengracht in 
Vreeiand. Thans gekraakt.
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HET EINDE VAN EEN BUITENPLAATS:

De brand op Middendoek

Het eerste Middenhoek, 
zoals afgedeeld in 

De Zegepraaalende 

Vecht, 1719.

Inleiding
“Cor, ik zou maar gauw naar huis gaan want er 
is brand!” riep transportondernemer C.L. 
(Kees) Mur toen chauffeur Cor Mooij zich 
op zaterdagochtend 23 juni 1956 om 
kwart over zeven op zijn werk meldde. 
Cor woonde met zijn vrouw Woutje in 
een van de vijf wooneenheden waarin de 
villa van de voormalige buitenplaats 
Middenhoek, Rijksstraatweg 59 in Nieu- 
wersluis, toen verdeeld was.
Uit die intensieve bewoning blijkt al dat 
deze buitenplaats betere tijden gekend 
had. Evenals het inmiddels verdwenen 
Onderhoek (Rijksstraatweg 68, Nieuwer- 
sluis, tegenwoordig Drogenbroek fruit en 
bed & breakfast), het eveneens verdwenen 
Jongerhoek(nu Stichtrust, Rijksstraatweg 
43/45, Nieuwersluis) en het nog bestaan
de Nieuwerhoek (Rijksstraatweg 78, 
Loenen) werd dit buiten in de 18"' eeuw 
gesticht door de Amsterdamse koop
mansfamilie Van Hoek. In het plaatwerk 
De Zegepralende Vecht uit 1719 staan een 
drietal afbeeldingen van “Middelhoek” 
zoals het toen werd genoemd: een woon
huis van voor die tijd vrij bescheiden af
meting aan de Vecht en een grote tuin

aan de overkant van de weg. De familie 
Bierens die het huis toen bezat was er in 
1836 nog steeds eigenaar van. Kennelijk 
was het de familie goed gegaan want op 
een in dat jaar door RJ. Lutgers vervaar
digde steendruk is te zien dat het buiten 
inmiddels behoorlijk is uitgebreid.

Toch werd het nog in de 19"' eeuw vervan
gen door een witgepleisterde, vermoede
lijk door D.J. Zocher jr. (1791-1870) ont
worpen ”, villa in de overtuin. Over dit 
huis gaat het in dit artikel. Blijkens het op
schrift van een na de brand zoek geraakte 
“eerste steen” was deze in oktober 1854 
gelegd. In 1887 werd het huis betrokken 
door Cornelis Willem Gregorius Cruijs 
(1854-1915) en zijn vrouw Christina 
Helena van Senden (1861-1948). Zij kregen 
hier twee dochters waarvan de oudste, 
Christina Elisabeth Brigitta in 1908 
trouwde met Theodor Willem Blijden- 
stein. Zij betroklcen het in datzelfde jaar 
voor hen gebouwde huis ‘t Uiltje ” aan de 
overkant van de weg. ‘t Uiltje, nu Rijks
straatweg nr. 72, stond aan de Vecht op de 
plaats van het oorspronkelijke achttiende 
eeuwse Middenhoek. De ouders bleven op 
Middenhoek waar Christina Helena, in
middels douairière Van Coehoorn ”, in 
1943 nog woonde. In dat jaar werd 
Middenhoek evenals het naburige 
Vreedenhoff ten behoeve van het Duitse 
leger gevorderd. De douairière Van 
Coehoorn trok in bij haar dochter en 
schoonzoon op ‘t Uiltje, zij overleed in 
1948. De familie Blijdenstein koos er ken
nelijk voor om op het Uiltje te blijven wo
nen en Middenhoek werd verhuurd. Ten 
gevolge van de naoorlogse woningnood 
en het feit dat er nogal wat gerepatrieer
de militairen uit Indië onder dak moesten 
worden gebracht was er grote vraag naar 
woonruimte en werd het huis verkaveld 
in vijf wooneenheden.
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LOENEN a. d. Vecht

Uitg. E. Spruyï, Boekh

vi/ Middenhoek

23 juni 1956
Ten tijde van de brand werden die be
woond door:
- op de begane grond rechtsvoor: het echt
paar Mooij - Vis (vrachtwagenchauffeur/- 
huisvrouw),

- op de begane grond achter: het echtpaar 
Slagter -Foldcer (boer in ruste/(oud) huis
houdster bij boer Van Bemmel, Rijks
straatweg 63), zij waren op 22 juni ge
trouwd,

- op de eerste verdieping rechts: de familie 
van Driel (militair/huisvrouw) met 3 Idn- 
deren,

- op de eerste verdieping links: de zusters 
Binnendijk (verloskundige/directrice 
huishoudschool in Uithoorn),

- op de derde verdieping rechts: de familie 
Den Otter (militair sportinstructeur/- 
huisvrouw) met 1 kind.

De ruimte beneden links werd op dat mo
ment niet bewoond, er was sprake van dat 
mevrouw Binnendijk deze voor haar ver
loskundige praktijk in gebruik zou ne
men. Ook de zolder stond deels leeg.

Blussen
Behalve Cor Mooij was ook de brandweer 
op weg naar de plaats des onheils. In die 
tijd was er nog geen sprake van stil alarm 
maar werden de leden van de vrijwillige 
brandweer gewaarschuwd door een sire

Middenhoek aan het 
begin van de 20ste eeuw, 
gezien vanuit het park 
aan de noordzijde.

ne die op het dak van het gemeentehuis, 
toen Rijksstraatweg 104, stond. Die kon 
zowel van buiten af, door middel van een 
knop op de deurpost van het gemeente
huis, als van binnenuit door de toenmali
ge gemeentebode Henk Niekerk bediend 
worden In dit geval vond alarmering 
plaats door voorbijgangers die rook uit 
het dak zagen komen. Zo was er een van 
de zoons van de familie Van Asselt die 
toen op Rijksstraatweg 55 woonde die om 
die tijd naar zijn werk ging, ook werd in 
een krantenbericht de naam van een ze
kere De Reuver genoemd.
Als de sirene ging zorgden de brandweer
lieden dat ze zo snel mogelijk bij de gara
ge kwamen. Die bevond zich toen op 
Rijksstraatweg 106a, thans eetcafé De 
Koetsier. Volgens de ledenlijst per 1 janu
ari 1956 waren dat toen: Hein Bosse, Jan 
Dolman, Piet van Dommelen, Willem van 
Droffelaar, Wim Van Dijk, Eef Flink, 
Gerrit Griffioen Wzn., Jan Griffioen Rzn., 
Gerrit Kruiswijk, Marien Lokhorst, Frank 
Mooij jr., Willem Mooij, Chris Stoker, Kors 
Stoker (later beroeps bij de brandweer in 
De Bilt), Adriaan Terlingen, Arie de 
Reuver, Siem van Tol, Willem Verhage en 
Geerit Versloot. Ze woonden en werkten 
allen in het dorp of in de onmiddellijke 
omgeving zodat ze snel ter plaatse kon
den zijn. Sommigen, zoals Willem Mooij,
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hadden hun uniform zelfs thuis hangen 
zodat ze er zo in konden springen. 
Degenen die wat verder weg woonden 
zorgden ervoor steeds een startldaar ver
voermiddel onder handbereik te hebben. 
Bij Dolman en Van Tol was dat de brom
mer en bij Kruiswijk de DKW. Op die ma
nier slaagden ze er in om de rest van het 
dorp, die natuurlijk ook massaal uitliep, 
voor te blijven.
Een volledige ploeg bestond uit;
- bevelvoerder,
- chauffeur/pompbediende,
- ordonnans (voor de verbindingen met de 
burgemeester als hoofd van de brand
weer, artsen, andere korpsen en dergelij
ke),

- waterploeg (2 man die de verbinding tus
sen het water, meestal een brede water
gang zoals de Vecht, en de pomp aan de 
voorkant van de brandweerwagen tot 
stand brachten),

- slangenploeg (2 man die zorgden voor de 
verbinding tussen de pomp en het ver- 
deelstuk waarop de brandslangen waren 
aangesloten),

- aanvalsploeg (2 man die als eersten met 
brandslangen de brand te lijf gingen), 
dus in totaal negen man, waaronder ui
teraard iemand met een groot rijbewijs.

Als die aanwezig was kon uitgerulct worden. 
In dit geval Icwam de brandweerwagen

bezet met een volledige ploeg vier minu
ten na het alarm bij de brand aan. De ove
rige brandweerlieden volgden op eigen 
gelegenheid.
‘Ter plaatse gekomen bleek dat aan de bovenzij
de van de villa en wel in het midden de vlam
men door het dak sloegen, terwijl op de boven
verdieping uit alle ramen golven rook naar bui
ten sloegen”, vermeldt het brandweerver- 
slag. Een behoorlijk dreigende situatie 
dus.
Doordat er in de waterpartijen op het ter
rein weinig water stond dreigde het mis 
te lopen door gebrek aan bluswater. De 
chauffeur vond een oplossing doordat hij 
erin slaagde de wagen met passen en me
ten door het hek van ‘t Uiltje te Icrijgen zo
dat hij bij de Vecht kon komen. Er werd 
een aantal klinkers uit de Straatweg ver
wijderd waardoor de aanvoerslang door 
de weg gelegd kon worden zodat het door
gaande verkeer er geen last van had (alsof 
niet iedere passant naar zo’n grote brand 
zou gaan staan kijken).
Bij de nog in het huis aanwezige bewo
ners had de paniek toegeslagen. Een van 
hen was bezig een bol wol af te rollen om 
daarlangs uit het huis te ontsnappen ter
wijl zijn vrouw een trapnaaimachine uit 
het raam gooide die Willem van Droffe- 
laar die beneden stond te blussen op een 
haar na miste. Het meest dramatisch was

Een deel van het Loenense 
Brandweerkorps, opge

steld vooreen wedstrijd.

V.l.n.r. Slem van Tot, 
ordonnans, daarachter 

Kors Stoker. 
Marien Lokhorst, achter 

hem Evert Flink, aanvals

ploeg. Frank Moolj, daar

achter Jan Dolman, water

ploeg. Plet van Dommelen, 
achter hem Gerrit 

Kruiswijk, slangenploeg. 
Met witte helm; Willem 

Moolj, bevelvoerder.

Foto juli 1961.
(Coll. W.Mooij)
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de situatie bij de familie Den Otter die 
met moeite hun zoontje dat in een zolder
kamer sliep in veiligheid konden stellen. 
Flink en Loldiorst vormden de aanvals- 
ploeg: zij gingen als eersten het huis bin
nen om de vuurhaard te bestrijden. 
Vanuit de hal bleek al dat het boven goed 
mis was. De zolder stond in lichterlaaie en 
ook linkerkant van de eerste verdieping 
brandde al. Door de zware rookontwikke
ling was de vuurhaard niet te bereiken, 
over persluchtmaskers beschikte men 
toen nog niet. Het zicht werd beter toen 
de lichtkoepel op het dak werd weggespo
ten maar door de aanvoer van verse lucht 
kreeg het vuur nieuwe zuurstof Onder
tussen waren ook de andere leden van de 
brandweer ter plekke en kon er meer ma
terieel ingezet worden. Doordat de lad
ders te kort waren om het dak te bereiken 
moest het blussen vanaf de grond en van
uit de dakgoten geschieden. Dat vereiste 
extra waterdruk en was voor de brand
weerlieden zeker niet ongevaarlijk. Een 
gevaar dat nog vergroot werd doordat het 
daldood door de hitte smolt en naar bene
den stroomde. Het Loenense korps bracht 
drie slangen in de strijd en door de brand
spuit van de Koning Willem 111 kazerne in 
Nieuwersluis werd ondersteuning gebo
den door met een tweetal stralen de ach
terzijde van de villa voor zijn rekening te 
nemen. Daarna was het snel bekeken: na 
ruim drie uur was het blussen gedaan en 
kon de schade opgemaakt worden.

De schade
Die was niet gering maar had nog veel 
groter kunnen zijn als de brandweer er 
niet in zou zijn geslaagd een aantal volle 
gasflessen die op de zolder lagen on
schadelijk te maken. Ze werden tijdig ver
wijderd. De schade was het grootst aan de 
zolder en de woning van de familie Den 
Otter. De zolder was niet bewoond maar 
de familie Den Otter die ernaast woonde 
was haar hele inboedel Icwijt. Van de wo
ningen op de eerste verdieping was de 
brandschade weliswaar beperkter maar 
die hadden wel forse waterschade. Er 
werd toen nog geblust met lage druk stra
len en daardoor was het nodig zeer veel 
water te gebruiken. Het trappenhuis zag

Brandweerman Kors 
Stoker bij de in 1954 
aangeschafte Austin 
brandweerwagen. 
(Coll. W. Mooij)

er volgens ooggetuigen uit als een water
val.
Op de begane grond viel de schade mee. 
Aldus stonden er op die zaterdagochtend 
wel vijf gezinnen op straat waarvan ook 
nog een aantal hun spullen geheel of ge
deeltelijk waren Icwijtgeraakt. En dat in 
een tijd dat er nauwelijks huisvesting te 
krijgen was. Voor de getroffen gezinnen 
werd op verschillende plaatsen in het 
dorp een tijdelijk onderkomen gevonden. 
Toevallig stond het huis van de boven
meester van de openbare school (de huidi
ge Rabobank) leeg, in de bewaarschool 
die toen in Dorpsstraat 70 was gevestigd 
was nog wat ruimte, de gereformeerde 
predikant ontruimde zijn studeerkamer 
en ook een woonschip aan de Mijndense- 
dijk was tijdelijk bruikbaar. Met de priva
cy kon niet al tij d rekening gehouden wor
den. Zo stond de schooljeugd van de open
bare school heel belangstellend toe te kij
ken naar de op het schoolplein te drogen 
gelegde huisraad. Na de eerste opvang 
kwam er geleidelijk in boenen en elders 
dankzij de toen op gang komende wo
ningbouw definitieve woonruimte be
schikbaar.

Nog even terug naar de familie Mooij. 
Nadat ze een aantal dagen bij vrienden 
“gelogeerd” hadden konden ze terecht in 
de Gereformeerde pastorie aan de 
Dorpsstraat. Behalve de studeerkamer 
had de predikantenfamilie Eggink ook 
een logeerkamer die tijdelijk gebruikt 
kon worden. Dankzij wat passen en me
ten (het predikantengezin breidde zich
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ondertussen ook nog uit) waren ze aardig 
“uit de brand” totdat een maand of negen 
later definitieve huisvesting aan de 
Koningin Wilhelminastraat beschikbaar 
Icwam. Langzamerhand werd het leven 
voor de getroffen gezinnen weer enigs
zins normaal.

De oorzaak
Natuurlijk wordt bij een brand die een 
omvang had als deze een onderzoek inge
steld naar de oorzaak. Zo ook hier en wel 
door het brandpiket van de Rijksinspectie 
voor het Brandweerwezen en door de 
Rijkspolitie. Uit het onderzoeksrapport 
bleek dat zich ten oosten van het trappen
huis een volkomen uitgebrande kamer 
bevond waar nog wat restanten van hou
ten bedden waren te vinden. In de omge
ving van die kamer was de grootste rava
ge aangericht zodat werd aangenomen 
dat de brand daar ontstaan was. En dat 
had te maken met de bruiloft van Alie 
Foldcer. Zoals gemeld was zij op 22 juni ge
trouwd met de uit Drenthe aflcomstige 
Jacob Slagter. In de leegstaande ruimte op 
de begane grond was een gezellige avond 
georganiseerd waarvoor ook uit Drenthe 
een aantal gasten was overgekomen.

Omdat de terugreis in de vroege ochtend 
gemaakt zou worden (de zaterdag was 
toen nog een werkdag) ging de chauffeur 
naar boven om te slapen. Mevrouw 
Binnendijk gaf hem een kaarslantaarn 
mee om de weg te vinden. Vermoed werd 
dat hij die lantaarn bij zijn vertrek liet 
branden waardoor het ruimschoots aan
wezige kurkdroge hout vlam vatte.

Na de brand
Het leven ging ook voor de brandweer op 
zaterdag 23 juni gewoon door. In die tijd 
werden er regelmatig provinciale brand
weer wedstrijden gehouden waarin de 
verschillende korpsen hun lorachten kon
den meten. Het Loenense korps kwam 
daarbij meestal goed voor de dag. Op 23 
juni was er in Rhenen weer zo’n wed
strijd, Loenen wilde daar best naartoe 
maar zat met het probleem dat de slan
gen nat en dus onbruikbaar waren. De 
collega’s uit Breukelen boden uitkomst 
door een aantal van hun slangen uit te le
nen. Zodoende konden ze toch naar de 
wedstrijd. Als gewoonlijk vergezeld door 
hun vrouwen-supporters in de bestelwa
gen van Frank Mooij. Er werd een derde 
prijs behaald.

Het in 1956atgebrande 
huis, gezien vanuit de 
tuin aan de zuidzijde. 

(Coii. RHCWBreukeien)
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Ook in de administratieve sfeer had zo’n 
brand gevolg. De toenmalige comman
dant, tevens secretaris, Verhage, had de 
gewoonte om nadat de brandweer er door 
haar optreden in geslaagd was grotere 
schade te voorkomen de betreffende ver
zekeringsmaatschappijen daarvan op de 
hoogte te stellen. Ook hier werd deze sug
gestie door de verzekeraars begrepen en 
werd een gratificatie van 250 gulden uit
gekeerd.

In de vergadering van de gemeenteraad 
op 29 juni 1956 werd de brandweer hulde 
gebracht en constateerde burgemeester 
mr. W.I. Doude van Troostwijk tevreden 
dat “het corps het enige jaren geleden aange
schafte materiaal alleszins waard is”. Van het 
feit dat de bij dat materiaal behorende 
ladders te kort waren gebleken was hij 
kennelijk nog niet op de hoogte. 
De uitgebrande villa bleef nog een paar 
maanden staan. Eerst werden Ideine hoe
veelheden sloophout door anderen opge
kocht en gebruikt zoals door de toenmali
ge uitbater van hotel De Kampioen in 
Nieuwersluis die er een steiger mee in de 
Vecht bouwde. Toen na enkele maanden 
alle administratieve- en verzekerings
kwesties waren afgehandeld werd het

Het in 1956 afgebrande 
huis, gezien vanaf de 
Rijksstraatweg 
(Collectie HUA)

huis in opdracht van de familie Blijden- 
stein gesloopt en viel ook voor deze bui
tenplaats het doek. ®

Wim van Schaik
NOTEN:
1) A.J.A.M,Lisman, De buitenplaats Vreedenhoff aan de Vecht, 

Hilversum 1999, biz. 135.
2) Een romantisch landhuis met zeer fraaie Jugendstil interieurelemen- 

ten waarvan Lisman vermeldt dat die nu voor een deel in het 
Rijksmuseum in Amsterdam berusten (Lisman, a.w. biz. 135). Het 
werd in 1972 door de huidige woning vervangen.

3) Na het overlijden van C.W.G. Cruijs in 1915 hertrouwde Christina 
Helena van Senden in 1919 met Aymery Raymond Philippe Victor 
de Girard de Mieletvan Coehoorn. Hij overleed in 1926.

4) Hij woonde in een inmiddels verdwenen woning in de Bredestraat die 
tegen het toenmalige gemeentehuis aangebouwd was, zie ook 
Vechtkroniek 38, biz. 16. In die jaren kwam er ook een verbinding 
met de woning van de brandweercommandant.

5) In deVARvanZmaartj.l. was te lezen dat er bij de gemeente Stichtse 
Vecht een bouwaanvraag is ingediend om Middenhoek te herbou
wen, het ziet er dus naar uit dat deze buitenplaats opnieuw uit zijn as 
zal herrijzen.

BRONNEN:
Gesprekken met mevrouw W. Mooij - Vis, bewoonster van Middenhoek 
ten tijde van de brand.
Gesprekken met mevrouw J. Dooper - Lamme, bewoonster van 
Middenhoek begin 1956 en van een dienstwoning op het landgoed ten 
tijde van de brand.
Gesprekken met de heren W. van Droffelaar, E.Flink, M.Lokhorsten W. 
Mooij, als leden van de vrijwillige brandweer betrokken bij het blussen 
van de brand van 23 juni 1956.
Verslag over het jaar 1956 van de vrijwillige brandweervereniging 
Loenen aan de Vecht.



In gesprek met Piet Attema
VOORMALIG BRUGWACHTER IN NIEUWERSLUIS EN LOENEN AAN DE VECHT

De ouders van Piet Attema 
aan het werk als brugwach

ter bij de Van Leerbrug in 
Vreeland, eindjaren '30 

(Coil. W. Mooij)

Hilde de Haan enAleid Smid interviewden op 3 
maart 2011 de heer Piet Attema, voormalig 
brugwachter in Nieuwersluis en Loenen. 
Hieronder volgt de weergave van dit interview.

Wie is Piet Attema?
Piet (Pieter Teunis) Attema is geboren op 7 
april 1939 in Vreeland, in het Ideine brug- 
huis aan de Dorpsburg (van Leerbrug) in 
Vreeland. Piet is het derde land uit een ge
zin met 6 kinderen.
Zijn ouders waren Wijtse Attema (1907- 
1961) en Neeltje Klazina Attema-van 
Zandwijk (1908-1965) beiden uit Weesp. 
Piet Attema was getrouwd met Albertha 
Cornelia Breet, geboren op 7 augustus 
1939 in Hilversum en dochter van een 
bakker. Zij is op 3 mei 2012 overleden. 
Piet en Albertha hebben 2 kinderen ge
kregen; Hugo (nu 46 jaar) en Monique (nu 
45 jaar).

Wie waren uw ouders?
Mijn ouders woonden en werkten in het 
brugwachtershuis in Vreeland, dat nu het 
winkeltje Tierelantijn is. Ik ben geboren 
in de bedstee van het brughuisje en daar
na sliep ik net als de andere kinderen op

zolder. Toen ik 2 jaar was, zijn we naar 
Nieuwersluis verhuisd. Mijn vader was in 
Weesp eerst vuilnisman. Hij ging met 
paard en wagen vuil ophalen. Later kon 
hij de tolbrug in Vreeland pachten van de 
gemeente Vreeland. Hij heeft de brug en 
het huis 3 jaar gepacht.
Of mijn latere beroep er al met de paple
pel is ingegoten weet ik eigenlijk niet 
echt, want ik heb eerst enkele andere ba
nen gehad. Feit is wel dat wij als kinderen, 
toen we ouder waren, in de schoolvakan
ties onze vader en moeder altijd moesten 
helpen bij het werk op de brug Wij slin
gerden dan de brug open en dicht.

Uw school- en/of beroepsopleiding?
In 1941 pachtte mijn vader de brug in 
Nieuwersluis. Wij gingen daar ook wo
nen. Ik heb de lagere school in Loenen 
doorlopen, de Christelijke Lagere school 
bij meester Van Schie, de school die later 
’t Fundament ging heten. Op klompen lie
pen we van Nieuwersluis naar Loenen 
heen en terug. Onder schooltijd bedien
den mijn vader en moeder samen de klap- 
brug. Je moest dit werk met z’n tweeën 
doen omdat de brug twee kleppen had. 
Mijn vader stond dan aan de ene kant met 
de slinger bij de ene Mep en mijn moeder 
aan de andere kant bij de andere Mep om 
samen de brug open en dicht te doen. 
Daarom was het ideaal als een echtpaar 
dat werk deed. Mijn ouders hebben altijd 
samengewerM, eerst in Vreeland, toen in 
Nieuwersluis en later ook in Loenen. Als 
wij van school thuis Icwamen hielpen wij 
natuurlijk ook mee.
Na mijn lagere schooltijd ben ik dag in, 
dag uit op de fiets naar de ambachts
school gegaan in de Schoolstraat in 
Utrecht en leerde daar het vak van machi
nebankwerker. In die tijd had ik nog niet 
het idee om later eventueel brugwachter 
te worden. Mijn ouders waren van me-
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ning dat ik maar een vak moest gaan le
ren. En daar was ik het mee eens.
Na de ambachtsschool vroeg mijn vader 
of ik nog verder wilde leren, maar daar 
had ik weinig behoefte aan. Mijn vader 
ging toen praten met de grote baas van 
stofzuigerfabriek FAM en een uur later 
had ik een baan. Mijn eerste baan - ik was 
toen 16 j aar - was dus bij de FAM, de voor
malige stofzuigerfabriek aan het 
Zandpad tussen Breukelen en Maarssen. 
Ik heb daar bijna 2 jaar gewerkt als leer
ling stempelmaker. Ik maakte stempels of
tewel mallen voor sleestofzuigers. Dat 
was heel precies werk, om zo te zeggen 
millimeterwerk.
Daarna werkte ik bij constructiebedrijf 
Brico in Baambrugge, waar ik ij zeren hek
ken moest lassen voor flats in Amster
dam. Die heldcen staan er nog. Na deze 
baan heb ik nog in Amsterdam bij een 
Tsj echische ingenieur gewerkt voor trans
portbanden in flessenfabrieken. Hij bood 
me een hoog salaris aan dat ik niet kon 
weigeren. Ik heb daar een jaar gewerkt. 
Toen moest ik in militaire dienst.

Hoe was de militaire dienst?
Vrij laat ging ik in militaire dienst, ik was 
al 20 jaar. Ik diende bij de marine als vlieg- 
tuigmaker. Ik rvilde heel graag varen, om
dat ik nogal avontuurlijk was aangelegd. 
Het liefst wilde ik met het marineschip

Het brugwachtershuis 
in Nieuwerstuis waar 
de familie Attema in 
de laren '40 woonde 
(Col W. Mooij)

Hr. Ms. Karel Doorman mee, daar had ik 
een verzoek voor ingediend. Vanwege de 
Nieuw Guinea-kwestie met Indonesië in 
1960 stuurde ons land daar troepen naar 
toe. Wij als miliciens (dienstplichtige zee
soldaten) mochten niet mee. Mijn ge
droomde wereldreis ging dus niet door. 
Uiteindelijk heb ik 21 maanden bij de ma
rine gediend. Eerst in Hilversum, daarna 
in de Kooi tussen Den Helder en Allernaar. 
Voordat ik in dienst ging was ik al ver
loofd. Mijn aanstaande vrouw vwlde eerst 
een ring voordat ik het matrozenpakje 
aantrok. Toen ik uit dienst Icwam, woon
den we bij mijn ouders in.

En na de militaire dienst?
Na de dienst moest ik werk gaan zoeken 
en dat vond ik in Breukelen aan het 
Amsterdam-Rijnkanaal bij VAPOR. Dat 
was een Amerikaans bedrijf, waar we in 
de werkplaats heaters maakten voor 
spoortreinen en stoomgeneratoren. Dat 
werk heb ik zes jaar gedaan. Het lastigste 
vond ik datje alsmaar binnenzat. Vooral 
’s winters zag je helemaal geen daglicht. 
In 1967 Icwam ik balclcer Van Dijk tegen 
uit Nieuwersluis (hij had als bijnaam 
Bolletje Beschuit). Van Dijk werkte op dat 
moment voor de ABF (de Amersfoortse 
Brood Fabriek). De ABF had de wijk van 
bakker Vermolen uit boenen overgeno
men en zocht daar uitventers voor. Dat
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Piet Attema in zijn 
jonge jaren als matroos, 

circa 1960.

leek Van Dijk wel wat voor mij, dan kon ik 
leklcer buiten zijn en dan was ik ‘s mid
dags om halfs al klaar. In die periode heb 
ik drie j aar lang brood en andere kruide 
niersspullen uitgevent in Loenersloot en 
Kerklaan en heb de omzet toen verdub
beld.

Maar hoe werd u brugwachter?
Vanaf mijn diensttijd en ook toen ik 
brood- en Irruidenierswaren uitventte ver
ving ik in mijn vrije tijd de brugwachter 
in Nieuwersluis. Het werk dat mijn vader 
en moeder ooit deden was op dat mo
ment overgenomen door mijn zwager 
Kapper. In die tijd was de handbediening 
van de brug vervangen door een elektri
sche installatie, dus zijn vrouw, mijn op 
één na oudste zus, hoefde niet meer mee 
te werken. Voor de werkuren kwamen 
ook steeds strengere regels, hoewel de 
bruggen steeds langer open bleven. Als je 
bedenkt datmijnvaderwel 100 uren in de 
week werkte, moesten daar nu veel extra 
krachten bijkomen om de uren vol te ma
ken. Eén van die medewerkers was ik dus. 
Op een middag - ik zat zoals gebruikelijk 
in mijn brughokje - Icwam meneer Van 
Leeuwen van de provincie Utrecht langs 
en zei: “Jou moet ik hebben!”. Hij was op 
zoek naar twee nieuwe medewerkers en 
vroeg mij een sollicitatiebrief te schrijven

aan de provincie, waardoor ik kans zou 
kunnen maken op de baan als kanton- 
nier, vervangende brugwachter, in vaste 
dienst. In 1970 werd ik in die functie aan
gesteld.

Hoe bent u terecht gekomen 
op de Cronenburgerbrug?
Eind 1972 ging brugwachter De Pijper 
met pensioen. Ik kon hem toen opvolgen. 
In december 1972 konden wij verhuizen 
naar dat prachtige brugwachtershuis bij 
de Cronenburgerbrug aan de Vecht. Dat 
was voor mij het ideaal. Tot 1992 ben ik 
nog kantonnier/brugwachter geweest en 
daarna werd ik brugwachter in vaste 
dienst. Het huis en de tuin gaven vrijheid, 
wij genoten van de bootjes en de kade. We 
hadden een geweldig uitzicht. We sliepen 
beneden onder de waterlijn van de Vecht 
en woonden op de bovenverdieping. Het 
enig nadeel was dat het huis vochtig was. 
We zijn er weggegaan, omdat het beter 
was voor de gezondheid van mijn vrouw.

Kunt u iets vertellen over de geschiede
nis van de Cronenburgerbrug?
Vroeger was er slechts één brug in 
Loenen, dat was de klapbrug in het dorp. 
Van Oud Over liep een grindpad naar 
Loosdrecht. Toen er meer auto’s op de weg 
Icwamen, ontstond behoefte aan een gro
tere brug. Anton Adriaan Mussert (1894- 
1946), hoofdingenieur van provinciale 
waterstaat in de provincie Utrecht advi
seerde in 1933 de grote brug in Loenen te 
laten ontwerpen en door de provincie te 
laten bouwen. De brug en het huis bij de 
Cronenburgerbrug zijn een ontwerp van 
de Hilversumse architect Jacobus van 
Laren. Vanaf het begin was de brug voor
zien van een electrische installatie. In de 
wintermaanden hebben we ook de bedie
ning van de gemeentebrug in Loenen en 
de Van Leerbrug in Vreeland er een tijd
lang bijgedaan.

Hoe lang bent u brugwachter geweest?
Met veel plezier ben ik 34 j aar brugwach
ter geweest, van 1970 tot 2004. Vooral het 
omgaan met mensen vond ik leuk. Alle 
ontwildcelingen in het vak heb ik in die 
lange periode meegemaakt. Vroeger was
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de Vecht drukker met vrachtverkeer en 
minder met pleziervaart. Nu is het steeds 
drukker geworden door toename van het 
aantal sloepen. Ook de vakantiespreiding 
was oorzaak van het druldcer worden van 
de scheepvaart. Tegenwoordig zie je wei
nig vrachtboten meer.
Sinds enkele jaren wordt de brug op af
stand bediend. Dat gebeurt vanuit een ge
bouw van Waternet in Uitermeer drie Id- 
lometer voor Weesp. De provincie heeft 
de bediening van de bruggen allemaal 
uitbesteed aan Waternet. Afhankelijk van 
het seizoen wordt het werk om de 12 
bruggen centraal vanuit dat gebouw te 
bedienen gedaan door minimaal één en 
maximaal vier brugwachters. Het is nu al
lemaal heel modern met computers en 
monitoren, maar voor mij was deze ont
wikkeling letterlijk een brug te ver.

Had u een bijnaam op de brug?
Ja, ze noemden mij Kabouter Paulus of 
Kabouter Plop.
Ik heb een keer meegemaakt, dat er een 
groot schip langskwam met 150 feestgan
gers en toen riep de ceremoniemeester; 
‘Dames en heren, tot mijn grote plezier 
zie ik Kabouter Plop!” en toen gingen ze 
met z’n allen zingen voor mij.

Moest er per klompje worden 
betaald voor de doorvaart?
De Cronenburgerbrug is altijd vrij ge
weest van tolgeld. Het geld dat in het 
Idompje belandde was fooigeld. Tegen de 
belastingdienst heeft mijn vrouw altijd 
gezegd dat de opbrengst niks voorstelde.

Hebt u wel eens ruzies meegemaakt?
In al die jaren viel dat reuze mee, ik ben 
namelijk altijd vrij soepel geweest. 
Slechts één keer heb ik ’s ochtends om 
06.00 uur - toen was de brug al rond die 
tijd open - vervelende mannen voor de 
deur gehad. Zij vonden dat de bomen di
rect omhoog moesten, want zij wilden er 
onmiddellijk doorheen. Ik heb toen maar 
gedaan wat ze vroegen, want ze hadden 
gevaarlijke messen bij zich. Die situatie 
was toen dermate dreigend dat we vanaf 
die tijd de deur altijd op slot deden.
En ja, ik heb ook wel met zekere regel
maat hangjongeren van de brug verwij
derd, maar dan was wat stemverheffing 
meestal voldoende. Als er iets aan de hand 
was overdag of’s nachts ging ik er meest
al op af, maar mijn vrouw hield me voor
al ’s nachts nog al eens tegen, bang voor 
represailles. Maar dat is gelulddg nooit ge
beurd.

Aan het werk in het 
brughuis op de 

Cronenburgerbrug.
Op de achtergrond het 

brugwachtershuis waar 
Attema woonde.
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Met het klompje hengelen 
naar bruggeld bij de 
Cronenburgerbrug.

Ongevallen heb ik wel veel meegemaakt. 
Vooral die ene met Dirk van Nederend, 
een bejaarde alleenwonende agrariër van 
de Mijndensedijk, heeft veel indruk op 
mij gemaakt. Ik sliep en werd walcker van 
het geluid van een auto met gierende 
remmen. Toen ging de bel en stond er ie
mand voor de deur, die onder het bloed 
zat. Hij nam me mee naar de brug en daar 
lag Van Nederend, dood. Hij had een feest
je gehad in de zaal van ‘Ons Huis’, was 
zonder op te letten overgestoken en aan
gereden door een veel te hard rijdende au
tomobilist.
Ook kan ik me een andere keer herinne
ren. Op een zaterdagochtend, belde een 
meneer aan de deur met de vraag of ik ge
lijk een ambulance wilde bellen, want er 
lag een man in de sloot naast het Jaagpad.

De man was de Icroeg uitgekomen, een 
beetje verkeerd gaan lopen en had de hele 
nacht in de bagger van de sloot gelegen. 
Hij leefde nog. We hebben hem met een 
touw van een tjalk uit de sloot getakeld. 
Hij is naar het ziekenhuis gebracht met 
een behoorlijke ondertemperatuur. Maar 
liefst zes weken heeft hij er gelegen. Hij 
heeft er uiteindelijk een verpleegster aan 
overgehouden.

Booteigenaren die in Loenen blijven 
overnachten moeten betalen, hoe zit dat 
precies?
Boten die overnachten in Loenen moeten 
kadegeld betalen aan de gemeente. Het 
innen van die gelden wordt gedaan door 
leden van de Watersportvereniging De 
Muyen. Vroeger kregen ze subsidie, maar 
later werd een andere afspraak met de ge
meente gemaakt. De leden mochten na
melijk kadegeld innen en kregen dan 25% 
van de opbrengst. De jaaropbrengst was 
ongeveer 40.000 gulden, dus dat was inte
ressant voor de vereniging. Dat ik de kade- 
gelden inde was dus liefdewerk van mij 
voor de watersportvereniging.
Boten die wilden overnachten, moesten 
toeristenbelasting en liggeld aan de ge
meente betalen. In mijn tijd kostte dat 
voor een boot tot 9,5 meter € 4,50 -i- € 0,55 
per persoon en voor een schip langer dan 
9,5 meter € 7,- en € 0,55 per persoon.

Kunt u ons nog leuke 
anekdotes vertellen?
O ja, genoeg. Bijvoorbeeld er lag ooit een 
boot met een man en een vrouw. De man 
was overspelig geweest in de echtelijke 
sponde. Zijn vrouw kwam erachter. Ze 
kregen hierover ruzie, de twee gingen 
vechten en de bh’s, de onderbroeken en 
andere kledingstukken werden over
boord gekieperd Ik heb dat allemaal van 
afstand zien gebeuren, maar me er niet 
mee bemoeid.

En het verhaal van die vrouw uit Utrecht 
is ook apart. Er lag een tijdlang een boot 
met een nare jongeman. We noemden 
hem Schele Leen, hij kwam uit 
Amsterdam. Ik was altijd al een beetje 
huiverig voor hem, vooral met betrekking
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tot vrouwen. Op een keer in november 
stond er plotseling een vrouw in BH en on
derbroek bij ons voor de deur en zei; “Ik 
ben bijna vermoord”. Ze was een prosti- 
tué, de man had haar besteld en met een 
mes achterna gezeten. We hebben de po
litie gebeld, er kwamen twee jonge agen
ten, die proces verbaal hebben opge
maakt en achter mij aan mee gingen naar 
de boot. Zelf durfden ze niet voorop te lo
pen. Daarna is Schele Leen uit Loenen ver
trokken. Hij zwaaide nog naar me toen hij 
in zijn boot langs voer.

Als u terugkijkt op uw werk als 
brugwachter, wat denkt u dan?
Het werk is met handwerk begonnen, 
daarna werd de brug elektrisch bediend 
en nu is de bediening digitaal en op af
stand geworden. We waren vroeger scep
tisch toen een brug door een elektrische 
installatie werd bediend en nu zijn we 
weer sceptisch over bediening op afstand. 
Het heeft allemaal erg veel geld gekost en 
de mensen hebben veel gemopperd als de 
brug weer eens omhoog bleef staan. We 
zorgden zelf ook voor het onderhoud van 
de brug, maar dat was ook ineens over. 
Maar de ontwildcelingen gaan nu een
maal door, alleen de romantiek is er wel

Piet Attema en zijn 
vrouw in maart 2011.

vanaf gegaan. Ik weet dat de trouwe boot- 
jesmensen me missen en ik mis ze ook. 
Aan de kade was altijd lol en daar genoot 
ik van. Ach, ik heb het allemaal meege
maakt in een heel mooie tijd.

Hüde de Haan 
Aleid Smid

Ook het innen van iiggeid 

van boten aan het Jaagpad 
hoorde bij de taken van 
Attema.
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Deze fraaie foto is afkomstig uit ‘Utrecht 
in Woord en Beeld’ uit 1937. Afgedeeld is 
de brug over de Nieuwe Wetering in 
Nieuwersluis. In het bijschrift vroeg de 
schrijver zich af of dit nu een brug of een 
erepoort was. Door de bouwvallige staat 
kon de brug namelij k al lang niet meer ge
opend worden. De schrijver noemde de 
brug zelfs een ‘verkeersobstakel’. Het lijkt 
wel of de tekst invloed uitoefende bij de 
gemeente, want een jaar later werd de 
brug vernieuwd. We Idjken de Straatweg 
in vanuit het zuiden. Links ligt bondsho- 
tel De Kampioen. Een paardenwagen rijdt 
over de brug, met twee heren, waarvan er 
een juist achterom Idjkt. Dat is Harmen 
Lamme (1909-1963), poeliersbediende. Hij 
zit op de bok naast zijn baas, Christiaan 
den Hertog (1865-1956), koopman-poelier- 
pluimveehouder van beroep.
Zijn bijnaam luidde dan ook ‘Kippelcris’. 
Den Hertog was op 10 september 1895 
naar Stichtrust gekomen, het huidige

Rijksstraatweg 43 in Nieuwersluis. Het 
bord naast de brug ‘Maximale wielbelas- 
ting 2000 kg’ duidt erop dat er regelmatig 
veel zwaarder verkeer over de weg kwam 
dan deze paardenwagen.

Willem Mooij
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