
De boedel van tekenmeester P.J. Lutgens (1808-1874) 

Petrus Josephus Lutgens, die een groot deel 
van zijn werk met 'Lutgers' signeerde, is de 
schilder/tekenaar die het prachtige boek 
"Gezigten aan de rivier de Vecht" in 1836 
heeft geïllustreerd. Uit deze afbeeldingen 
kunnen wij ons heden ten dage een goed 
beeld vormen hoe onze streek er in de eerste 
helft van de 19de eeuw uitzag. Willem Mooij 
vond onlangs de boedelbeschrijving van 
Lutgens. Een mooie gelegenheid om zicht te 
krijgen op de bezittingen van deze in zijn tijd 
zeer beroemde kunstenaar. 

Tekenmeester en winkelier 
Petrus Josephus Lutgens werd geboren op 
24 augustus 1808 te Amsterdam. Zijn vader 
was Joannes Lutgens, dienaar der justitie 
(waarschijnlijk cipier), zijn moeder Elizabeth 
Cornelia van Kampen. De familie verhuisde 
voor 1830 naar Loenen, een precieze datum 
is niet bekend. Petrus huwde op 3 september 
1830 met Maria Susanna Moen, van beroep 
naaister. Maria woonde ook in Loenen, aan 
de Dorpsstraat, huidig nummer 3. Lutgens 
was rooms-katholiek, Maria nederlands-

hervormd. Het spreekwoord "twee geloven 
op een kussen, daar slaapt de duivel tussen" 
ging in hun geval niet op: zij zouden bijna 30 
jaar getrouwd blijven, tot het overlijden van 
Maria op 23 maart 1859. 
Het nummer van de huwelijksacte in het 
trouwregister is 12. Grappige bijkomstigheid 
is, dat het voorafgaande actenummer, num
mer 11, het huwelijk van zijn vader betreft! 
Deze trouwde op 28 juli 1830 voor de tweede 
keer, met een meisje van 25 jaar, Maria Alieda 
Gajentaan. De tweede moeder van Lutgens 
was dus slechts 3 jaar ouder dan hij zelf was. 

De kost verdiende Lutgens met het geven 
tekenlessen en het vervaardigen van tekenin
gen of aquarellen van met name topografi
sche afbeeldingen (zie afbeelding). Een deel 
gaf hij uit in enkele boekwerken, een deel was 
in opdracht gemaakt. Zijn boekwerken waren 
zeer succesvol en de verkoop ervan zorgde 
voor een goed inkomen. Daarnaast had hij 
een winkel, hetgeen onder meer blijkt uit het 
feit dat hij patentschuldig was. Patentschul
dig hield in dat men patentbelasting moest 

Gezicht op de 
Dorpsstraat vanuit 
het zuiden, ca 1920. 
Uiterst rechts het 
huis waarin Lutgens 
woonde voor hij 
naar Hooprust ver
huisde. Links het 
huis waar ooit Maria 
Susanna Moen 
woonde met haar 
ouders, (coli. 
Gemeente Archief 
Loenen) 
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Zelfportret, 1844 betalen, belasting voor het uitoefenen van 
(coll. Centraal handel.1) Lutgens staat in 1846 voor de eerste 

Museum Utrecht) keer vermeld, als "winkelier in schrijf- en 
teekenbehoeften". Later staat als vermelding 
bij zijn naam "winkelier en teekenmeester". 
Het echtpaar betrok een woning in Loenen, 
Dorpsstraat nu nummer 65. In de jaren die 
volgden zou het gezin uitgebreid worden met 
8 kinderen, 6 dochters en 2 zoons.2) In 1852 
verhuisde het grote gezin naar Dorpsstraat nu 
nummer 2, schuin tegenover Maria's ouderlijk 
huis.3) Lutgens huurde dit huis van de familie 
van Reenen, die op Vegtlust woonde. Van 
Reenen zou het huis in 1873 verkopen aan de 
Koopvaardijkapitein Richard Berkelbach van 
der Sprenkel. Lutgens kon het huis van de 
nieuwe eigenaar blijven huren. Kort daarna 
verkocht Berkelbach van der Sprenkel het 
huis alweer. De nieuwe koper was Lucas 
Roelof Mur, die er zelf wilde wonen.4) Lutgens 
moest zijn huurhuis dus uit, en verhuisde naar 
het huis genaamd HoopRust, het huidige 
Dorpsstraat 98.5) Hij huurde dit van Benjamin 
Jan Kruseman, die het huis in 1866 had 

gekocht en zelf woonde in "Soeteveght", het 
huidige Dorpsstraat 10. 
Lutgens zou hier maar kort wonen, omdat hij 
op 19 april 1874 overleed. 

Lutgens was niet geheel gezond, hij was 
kortademig en astmatisch. In zijn trouwacte 
staat namelijk vermeld dat hij in de maand 
voor zijn huwelijk was vrijgesteld (van militaire 
dienst) 'uit hoofde van aanborstigheid'. Dit 
weerhield hem er niet van om te worden 
ingelijfd bij de brandweer. In 1857 was hij 
commandant van de brandwacht met als 
onderscheidingsteken: degen en oranjelint. 
Voor het vervullen van deze functie ontving 
Lutgens twee gulden per jaar. 
Enkele maanden voor zijn overlijden heeft 
Lutgens ten overstaan van notaris Evert van 
Beusekom Ernstzoon zijn testament gemaakt. 
Hierin legateerde hij aan zijn oudste dochter, 
Elizabeth, f. 300,- en aan haar man, Arnold 
Maurits Schoenmaker, zijn gouden potlood-
pen. Zijn dochters Niesje en Adriana kregen 
ieder f. 200,-. Zijn zoon Jan ontving zijn gou
den zakhorloge met ketting, 'benevens al 
zijne schilder- en teekenbehoeften en alle de 
door hem gebruikte voorbeelden of modellen 
welke kunnen geacht worden bij het tekenon
derwijs te behoren, waaronder echter niet 
begrepen zijn de kunstplaten, Photographien 
of de werken van buitenplaatsen welke hij 
heeft uitgegeven.6) De zeven kinderen waren 
zijn enige erfgenamen en zouden dus ieder 
1/7 deel van de resterende nalatenschap 
krijgen. De uitvoerders van het testament, Jan 
Lutgens en Arnold Maurits Schoenmaker, 
kregen ieder nog f. 100,- voor het vervullen 
van deze werkzaamheden. 

Boedelinventaris 
Na zijn overlijden op 19 april 1874, werd op 
28 juli 1874 de inventaris opgemaakt in "den 
huizinge genaamd HoopRust in het dorp 
Loenen alwaar zich bevinden de goederen 
behoorende tot de nalatenschap van de 
erflater de heer Petrus Josephus Lutgens in 
leven kunstschilder, en in tegenwoordigheid 
van de heeren Jan Lutgens, onderwijzer, 
wonende te Noordwijk Binnen en Arnold 
Maurits Schoenmaker, klompenmaker 
wonende te Oud Over, gemeente Loosdrecht, 
in hoedanigheid van uitvoerders van den 
uitersten wil van voornoemden erflater". Uit 
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deze inventarisatie blijkt dat Lutgens een 
winkel had in huis Hooprust, die bestierd 
werd door zijn dochters. Omdat een boedel
beschrijving als deze een goed beeld geeft 
van wat een redelijk bemiddelde inwoner van 
Loenen zoal bezat rond 1870, volgt hier een 
integrale weergave ervan: 

ZOLDER 
Een haardkagchel met plaat en pijp 
Een kagchel 
Een latafel 
Een .. koffer, vier provisietonnetjes 
en koperen ketel enz 
Twee kamerschermen 
Een geschilderde hangkast 
Een kinderwagen, een vouwstoel, 
een ladder enz 
Een portret in olieverf 
Zes kleerstokken, een tafel, acht 
diverse stoelen 
Een eikenhouten kast 
Een haardstel, ijzerwerk, houtwerk enz f 
Een koperen glazenspuit, een dito teil 
2 ijzeren kookpotten en kleinigheden 
Enige lopers en lappen tapijtgoed 
Een veerenbed, een peluw, twee 
kussens, twee dekens 
Een bed, een kussen, twee stroo-
matrassen, vier dekens 
Een ledikant behangsel, twee bed
gordijnen, twee wiegedekens, een wieg 
en een vuurmand f 

matten En enige ornamenten f 4,-

OP DE SLAAPKAMER 
Een karpet, een kleedje, vloermatten 
en drie prentschilderingen f 4,-
Een uitschuiftafel, een waschtafel met 
toebehooren en vier stoelen f 20,-
Twee ledikanten met bedden en 
toebehoren f70 

f 8,- Een eikenhouten linnenkist f30 
f 14,-
f2,50 OP DE LOGEERKAMER 

Een karpet, een spiegel en vijf 
f 8,- prentschilderingen f 10 
f 8,- Een geboetseerde groep op console 
f 4,- en enige dito schilderijtjes 

Een tafel met kleed en zes matten 
f 2 

f 7,- stoelen f 5 
f 3,- Een latafel, een wasch- en bedtafel 

met toebehoren f 10 
f 7,- Twee stoven, een boekenrekje en 
f 4,- eenige boeken f 6 
f 10,-

IN EENE VASTE KAST 
f 10,- Porselein, glas, lak en aardewerk f40 
f 2,- Twee lampen, twee kandelaars, twee 

waterketels, eenige tafelmessen 
f45,- en divers f 10 

f26,- OP HET WINKELKAMERTJE 

3,-

Een boekenkast, een toonbank met 
legkastje, twee tafelbakken en twee 
stoelen f 

OP DE BOVENSTE ACHTERKAMER 
Twee boekenkasten, een platenkast, een 
fauteuil, Een kinderstoel, een strijkplank, twee 
strijkijzers en twee kleerbakken f 17,-
Zeven pfennig kastjes en bijbehoorende 
boeken f 20,-
Een optica met platen, twee kartonnen 
doosjes met afgietsels, photografien 
en kleinigheden f 5,-
Twee plaatwerken, galeries du 
Luxembourg et de la Haye f 5,-

Teekeningen en schetsen 
Enige portefeuilles, 
Enige boekwerken, platen en 
kleinigheden 

OP DE BOVEN ACHTERKAMER 
Een karpet, een gordijn, twee vloer-

f20, 

f30, 

DE VOORRAAD WINKELGOEDEREN 
bestaande in papier en schrijfbehoeften 
te zamen gewaardeerd op f 60,-

IN DE TRAPKAST 
Een hanglamp, eenig blikwerk, 
aardewerk, een ragebol enz 

IN DE KEUKEN 
Een koperen ketel, een ijzeren 
doofpot, divers aarden kook- en 
keukengereedschap 
Een waterfiltreer met kan 
Een tafel, vier stoelen, een trapje, 
een spiegeltje 

IN DEN KELDER 
Drie waschtobben, drie inmaakvaatjes, 
potten, pannen, flesschen, kruiken en 

f 12, 

f20,-
f 6,-

f 6,-
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divers f 8,-

IN DEN TUIN 
Een waterton, vier emmers, een vuilnis
bak, een bank en tuingereedschap f 6,-
Een tafel, zes stoelen en vier bankjes f 7,-

IN DE HUISKAMER 
Een vloerkleed, een karpet, twee 
valgordijnen, twee hordjes f 10,-
Een spiegel en negen prentschilderijen f 20,-
Een hoekbuffetje f 12,-
Een chiffonnière f 32,-
Een piano f 4,-
Een uitschuiftafel met kleed, zes rieten 
matten stoelen, vijf stoven, een queridon, 
een vogelkooi, een boekenrekje, een 
lamp en kleinigheden f 20,-
Een pendule, een thermometer en 
een garenwinder f 10,-
Een messenbak, een theekistje, 
een koffietrommeltje en divers f 4,-

IN DE ZIJKAMER 
Vierplaatwerken in banden f 20,-
Een vloerkleed, een karpet en twee 
valgordijnen f 34,-
Zestien schilderijen in olieverf in lijsten f 120,-
Drie prentschilderijen en vier afgietsels 
inlijsten f 15,-
Een pendule met bronzen paard en 

twee beelden f 45,-
Een hoeketagère met eenige 
ornamenten f 14,-
Twee hoektafeltjes f 20,-
Twee theestoven met toebehoren f 18,-
Een inktkoker en een bronzen beeldje f 12,-
Een bloementafel en een sigarendragerf 3,-
Een mahoniehouten hoekbuffet f 25,-
Een dito tafel met kleed f 18,-
Een speeltafeltje f 3,-
Een canapé met zwart trijp bekleed f 36,-
Zes mahoniehouten stoelen f 7,-
Een stereoscoop met plaatjes, een 
koperen doofpot, een portretalbum 
en een voetbankje f 20,-
Twaalf kersenhouten stoelen en vier 
fauteuils met losse Kussens f 30,-
Een liqueurkelder f 8,-
Een nieuw zilveren theeservies en enig 
lak en glaswerk f 7,-
Een portretezeltje f 3,-
Een spiegel f 8,-
Een miniatuurspiegeltje, 
een fichesdoos f 2,-

IN DEN GANG 
Een parapluie staander f 2,-

LINNENGOED 
Zes tafellakens en vierentwintig 
servetten f 16,-

Vegtlust en het dorp 
Loenen, gezien vanaf 

het jaagpad aan de 
overkant van de Vecht. 

Let op het groot aan
tal bomen in de tuin, 

waar nu een grasveld 
is. (coll. Gemeente 

Archief Loenen) 
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Zesendertig beddelakens f 40,-
Vierentwintig handdoeken f 6,-
Vierentwintig slopen f 5,-
Een vlag, een beddezak, en enige 
thee-, vaat en potdoeken f 6,-

GOUD EN ZILVER 
Twee gouden oorringen wegende 
9 grammen à f 1,10 f 9,90 
Een gouden ring f 3,-
Een zilveren horologie met dito ketting f 6,20 
Een zilveren lucifersdoosje, klein keur f 4,-
Een dito snuifdoos, klein keur f 5,-
Een zilveren inktkoker met twee 
kristallen fleschjes f 6,-
Een sigaardrager met zilver 
gemonteerd f 6,-
Een wijnglas op zilveren voet f 3,-
Een voorsnijmes en vork met zilver 
gemonteerd f 1 ,-
Een dirigeerstok met zilver gemonteerd f 2,-
Vierzilveren.... (onleesbaar) (klein keur)f 6,88 
Twee dito gembermesjes, kleine keur 
wegende drie decagrammen twee 
grammen f2,56 
Vier dito theescheppertjes kleine keur 
wegende vier decagrammen vier 
grammen f3,52 
Twee dito zuurvorkjes, twee dito 
zoutlepeltjes, twee dito mosterdlepeltjes 
en een dito suikerschepje wegende 
vier decagrammen, zes grammen f 3,68 
Elf dito theelepeltjes en een potloodpen 
wegende negen decagrammen en zeven 
grammen f 7,76 
Een garnituur van twaalf zilveren 
theelepeltjes, een thee- en suiker
schepje en een theezeefje f 20,-
Drie zilveren lepels en drie dito vorken 
kleine keur wegende samen dertig 
decagrammen en vijf grammen f 25,20 

DE TOTALE INBOEDEL werd gewaardeerd op 
f 1374,20 

Het opmaken en waarderen van de inboedel 
werd gedaan door de schatter, de heer 
Johannes Anthonius van Gorkum, meubelfa
brikant, wonende te Utrecht, als daartoe door 
belanghebbenden gekozen en door de kan
tonrechter te Loenen beëdigd. Er stonden 
ook nog een aantal schulden open: 
Aan P. Segers te Amsterdam voor 

geleverde lijsten in 1873 f22,50 
Aan de Wed. H.R. Ahder en Zoon 
voor geleverde wijn f 18,60 
Aan de gebroeders van Maanen voor 
geleverde tarwe in 1874 f 29,-
Aan de heer K.Perk Vlaanderen te Hilversum 
voor een geleverd kleed in 1874 f 25,65 
Aan de kinderen van G. van Schaick te 
Loenen voor geleverde boter in 1873 f 88,27 
Aan Frans Buffa en Zonen te Amsterdam 
over 1873 f 17,20 
Aan H. Hendriks en zoon 
te Amsterdam f 1 ,-
Aan Jacobus Nummerdor over 
dezen jare?) f 10,50 
Aan A. Krook timmerman te Loenen 
over dezen jare f 7,68 
Aan H. Roos te Loenen, voor rijtuighuur 
dit jaar f 8,-
Aan Lucas Roelof Mur schipper alhier f 10,50 
Aan den heer R. Berkelbach van der 
Sprenkel voor zes maanden huishuur 
verschenen primo mei laatsleden f 50,-
Aan den heer B.J. Kruseman te Loenen, 
een jaar huur van het huis Hooprust 
vanaf primo mei dezes jaars tot 
primo mei 1875 f260,-
Aan personele belasting en hoofdelijk 
omslag aan de gemeente Loenen over 
het lopende dienstjaar waar van 
het bedrag nog niet kan worden 
opgegeven memorie 

Ook stonden er nog wat vorderingen open 
voor gegeven tekenlessen: 
Van den Heer Teding van Berkhout f 16,65 
Vanden HeerA.J. Reijnvaart f 14,75 
Van den Heer J. Backer f 16,85 
Van den Heer U.H. Welkens f 17,30 
Van den Heer Smissaert f 10,35 
Van den Heer Duuring f 20,-
Van den Heer Kruseman f 14,27 
Van den Heer R van Santen f 26,-

En wat overige vorderingen: 
Van den deelgenoot den heer J. Lutgens 
over geleende gelden in augustus 1868 
zonder renten f 360,-
Van den heer Schoenmaker voor als voren in 
febr1872 f 300,-
Van diverse voor geleverde artikelen 
betreffende de papierhandel f 19,15 
Van den heer Ruinen over de jaren 
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Hooprust, ca 1950 
(coll. Gemeente 
Archief Loenen) 

1872 en 1873 f12,73 
Van den heer R. Berkelbach van der 
Sprenkel, voor overgenomen vruchtbomen 
enzovoort, waarvan de waarde nog 
niet is vastgesteld memorie 

Lutgens bezat ook een behoorlijk aantal 
aandelen en obligaties: 

EFFECTEN 
- Zevenduizend gulden, inschrijving in het 

grootboek der nationale schuld, rentende 2 
V2 percent, ten name van Lutgens/Petrus 
Josephus te Loenen met daarop te goed 
zijnde rente sedert primo Januari dezes 
jaars. 

- Duizend gulden. Inschrijving in hetzelfde 
grootboek ten name van Lutgens/Petrus 
Josephus te Loenen 

- 28 aandelen in Groote Russische Spoor
wegmaatschappij, ieder groot in kapitaal 
125 zilveren roebels of 200 zes en dertig 

gulden Hollandsche Courant met daarbij 
behoorende halfjarige coupons, waarvan de 
eerste zijn verschenen primo juli laatsleden. 

- Een obligatie ten laste van de Vereenigde 
Staten van Noord America groot in kapitaal 
duizend dollars of 2.500 gulden Hollandsen 
Courant, rentende 6 percent, aflosbaar op 1 
nov 1885 met de daarbij verschenen halfjari
ge coupons, waarvan de eerste is versche
nen op primo mei 1874. 

- Twee dito ieder groot in kapitaal 500 dollars 
of f 1.250,- Hollandsch Courant met de 
daarbij behorende coupons. 

- Twee Certificaten van vijf bevoorregte aan
delen in de Chicago North Western Spoor
weg Maatschappij ieder groot in kapitaal 
500 dollars. 

- Een obligatie ten laste van de bovenge
noemde spoorwegmaatschappij groot in 
kapitaal 500 dollars met de daarbij behoren
de halfjarige coupons waarvan de eerste zijn 
verschenen primo mei dezes jaars. 

- Nog 2 aandelen van f240,-
- Zeven origineele bewijzen van inschrijving in 

het Russische Grootboek, zesde serie, ieder 
groot in kapitaal 500 zilveren Roebels of 
1000 gulden Hollandsche Courant met 
daarbij behorende halfjarige coupons, waar
van de eerste verschenen zijn primo april 
dezes jaars. 

- Zeven obligaties Nationale Weener Metalliec 
en Zilver, ieder groot in kapitaal 1000 florij
nen off 1200,-

- Twee dito ieder groot in kapitaal 100 florij
nen off 120,- Hollandsche Courant, met 
daarbij behorende halfjaarlijksche coupons. 

Aan contanten bezat Lutgens f 1796,73V2. 
Aan diverse kosten ten behoeve van onder 
andere de begrafenis en de huishouding werd 
nog f 1464,76V2 uitgegeven, zodat per saldo 
overbleef f 531,35. 

Al deze gegevens roepen de nodige vragen 
op. Uit de boedelbeschrijving valt af te leiden 
dat Lutgens een vrij rijke inventaris bezat, met 
kostbare meubelen, juwelen en zilver. Duide
lijk is dat hij een brede belangstelling had: hij 
bezat een optica (een soort toverlantaarn), 
een dirigeerstok en foto's. Gebruikte hij dan 
ook foto's als ondersteuning bij het maken 
van zijn schilderijen en prenten? Verschillen in 
inrichting van huizen van toen en nu zijn 
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evident: niet alleen qua huishoudelijke appa

ratuur, maar ook qua meubilair. Typerend voor 

die periode was dat de huizen bomvol ston

den. Alleen al in de zijkamer van Lutgens 

stonden achttien stoelen, en vijf fauteuils! 

Ook waren de wanden van die kamer volge

hangen met wel 23 schilderijen en prenten. 

Opvallend is dat Lutgens veel geld in aande

len belegd had. Aandelen die in zijn tijd popu

lair waren, zoals die in Russische en Ameri

kaanse spoorwegmaatschappijen. De 

opkomst van de trein was immers teken van 

vooruitgang en welvaart. Maar waarom huur

de hij steeds zijn huis? Hij had geld genoeg 

om een huis te kopen. Waarom bleef er 

onderaan de streep in de boedelinventaris 

maar heel weinig geld over, namelijk maar 

f 531,35, terwijl hij duizenden guldens aan 

aandelen bezat? Vragen waar wij momenteel 

geen antwoord op hebben. Wellicht dat nader 

onderzoek hier duidelijkheid over kan geven. 

Lutgens werd begraven in het graf bij zijn 

vrouw en zijn zoon, graf regel 4, nummer 5, 

van de Algemene Begraafplaats te Loenen.8) 

Zijn naam zal in Loenen weer volop in de 

belangstelling komen: een van de hoofdstra

ten van de nieuw te bouwen wijk Cronen-

burgh wordt naar hem vernoemd. 

3) Het verhaal dat Lutgens in het ernaast gelegen 
Rustlust heeft gewoond, berust kennelijk op een 
misverstand. Uit het bevolkingsregister blijkt 
namelijk dat Lutgens in het eerste huis aan de 
Dorpsstraat woonde, en dat Jan Volkmaars naast 
hem woonde. Het huis van Volkmaars is dus 
Rustlust. Volkmaars zou van 15 september 1846 
tot zijn dood op 15 december 1850 burgemeester 
van Loenen worden, als opvolger van Johannes 
Sanderson. Volkmaars' weduwe Dirkje Regtuit 
bleef na zijn overlijden in Rustlust wonen tot haar 
overlijden op 21 mei 1861. Daarna is Rustlust 
verscheidene malen verkocht en bewoond door 
anderen. In het jaar 1923 werd Rustlust verkocht 
aan de kunstschilder Sijvert Nicolaas Bastert, die 
het huis al enige jaren huurde. Zijn zoon, J. 
Bastert, liet het huis in 1955 slopen en gaf 
opdracht voor het ontwerpen van een nieuw huis 
aan de architect professor RA. Eschauzier uit 
Bussum in samenwerking met de Loensen archi
tect H. Boers. In de verleende bouwvergunning 

1955/7 staat vermeld: 
a) Het slopen van het bestaande woonhuis 

Dorpsstraat 4 
b) De bouw van een nieuw woonhuis met garage 

een aanhorigheden op hetzelfde perceel, 
plaatselijk bekend gemeente Loenen sectie A. 
nr. 687, vergunning verleend 4 juni 1955, 
bouwkosten geraamd op f. 55.000,-. H. van 
Schaik, aannemer te Loenen, bouwde het huis. 

4) Mur had zich in 1853 vanuit Breukelen in Loenen 
gevestigd als beurtschipper en woonde in het 
huidige Dorpsstraat 78. 

Juliette Jonker-Duynstee 

Willem Mooij 

5) Wanneer Mur en Lutgens precies zijn verhuisd is 
onbekend, omdat bij verhuizingen binnen het 
dorp alleen de huisnummers werden veranderd, 
zonder vermelding van juiste data. 

6) Zoon Petrus was in 1867 al overleden en wordt 
dus niet genoemd in het testament. 

NOTEN: 

1) De winkels van patentplichtigen waren soms niet 
groot. Een paar planken in de gang of voorkamer 
waarop de te verkopen artikelen waren opgesla
gen waren reeds voldoende om als patentschul
dige in aanmerking te komen. 

7) Nummerdor was kamerbehanger, zadelmaker en 
buurman van Lutgens toen hij op HoopRust 
woonde. 

8) Dit graf, gekocht door Lutgens op 26 april 1859, 
is door de gemeente Loenen opnieuw uitgege
ven. Daarin werden begraven: Martinus Kamer
ling (1846-1931) en zijn echtgenote Marretje de 
Vries (1855-1932). 

2) Elizabeth Cornelia, geboren 16 april 1831, Mag
dalena Maria Susanna, geboren 20 februari 1833, 
Jan, geboren 4 september 1836, Niesje, geboren 
25 juli 1838, Theresia, geboren 19 juni 1840, 
Sophie Louise, geboren 26 augustus 1842, 
Adriana, geboren 1 september 1844, en Petrus 
Josephus, geboren 19 september 1846, overle
den 24 augustus 1867. 

BRONNEN: 

Archief Gemeente Loenen 1819-1943, nrs. 519-520 
Kohieren hoofdelijke omslag jaren 1852-1885 
Bevolkingsregisters 1860-1880 en 1880-1890 
Kadaster gemeente Loenen 
Boedelbeschrijving Notaris van Beusekom 28 juli 
1874 
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