
Verdwenen smederij in Loenen 

Een van de interviews die Riek Arink en Hilde 
de Haan namens de interviewwerkgroep in de 
loop der tijd hielden, was met Marien 
Lokhorst. De heer Lokhorst was de laatste 
smid van Loenen. Hij heeft uitgebreid verteld 
over zijn leven, zijn vak en het dorpsleven in 
Loenen rond het midden van de twintigste 
eeuw. Zijn smederij, later winkel in huishoude
lijke artikelen, bevond zich aan de Molendijk. 
Uit nader onderzoek bleek dat rond deze 
locatie al eeuwenlang een smederij was 
gevestigd. Reden om op zoek te gaan naar de 
geschiedenis van de smederij aan de Molen
dijk in Loenen, toegespitst op de laatste smid, 
Lokhorst. 

In zijn boek "1000 jaar dorpsleven aan de 
Vecht" schrijft dominee S. van der Linde 'dat 
het zeer waarschijnlijk is, dat op de hoek 
Molendijk-Kerkstraat reeds in het jaar 1342 
een ^ro^deri' is r ,evestind'. ~0 Zo ver cast ons 
onderzoek niet terug. De eerste vermeldingen 
die wij vonden dateren uit de eerste helft van 
de 18de eeuw. In het archief van de Hervorm

de gemeente Loenen bevinden zich rekenin
gen uit de jaren 1729-1765 van Cors Smit of 
Cors de Smit, gehuwd met zijn 'huijsvrouw 
Lijsbet'. Van 1765 tot 1790 vinden wij rekenin
gen van zijn opvolger, de smid Pieter Lambert, 
gehuwd met Johanna Kloeke. Wat voor werk 
verrichten deze smeden nu voor de kerk? 
Voor het grootste deel betrof het reparaties 
aan het uurwerk en smeedwerk voor bijvoor
beeld ankers die in de muren bevestigd wer
den. Zo vermeldt een rekening uit 1785 
'arbeidsloon en leverantie, alsmede voor het 
nazien en stellen van het uurwerk op den 
toren, 25 gulden en 10 stuivers'. 
Pieter Lambert huurde de smederij van de 
weduwe van Gijsbert Joosten. Na zijn dood, 
op 1 februari 1791, kocht Lamberts' zwager 
het pand van haar. Deze zwager, Johannes 
Casparus Kloeke, was werkzaam bij de smid 
Frederik Brinkman in Nieuwersluis. In de 
koopacte stond de smederij vermeid ais 'een 
huijssinge en grond staande en gelegen tot 
Loenen, ingericht tot smederij, zijnde leenroe-
rig aan de Slote van Croonenburgh voor de 
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prijs van f. 2.650,-'. Ruim een jaar slechts 
heeft Kloeke kunnen werken in zijn smederij, 
daar hij in maart 1792 al overleed. In het 
begraafboek van de Hervormde gemeente is 
te lezen dat hij op 2 april 1792 in de kerk is 
begraven. Het graf werd daarna overgeschre
ven op naam van zijn vrouw ('weduwe Casper 
Kloeke') en zijn zus ('weduwe Lambert').2) 

Breekijzers en sloten 
Jaren later, van 1805 tot 1828, blijkt Pieter van 
Leeuwen hier werkzaam te zijn als smid. Hij 
was getrouwd met Hilletje Christina Wiegers 
(begraven op 1 april 1834). Van Leeuwen 
verrichtte in opdracht van de gemeente werk
zaamheden aan de kerktoren (sinds 1795 
vielen kerktorens onder het gezag van de 
gemeente en niet langer van de kerk) en lever
de beugels, platen, haakjes en schroeven om 
straatlantaarns op te hangen. Voorts repareer
de en leverde hij sloten, grendels, schoppen 
(nieuwe stelen), koevoeten, breekijzers en 
ander gereedschap. Om een indruk te geven 
van de prijzen in die tijd: een nieuw breekijzer 
kostte 1,80 gulden, het vermaken ervan 20 

cent. Er werd kennelijk hard gewerkt door de 
gemeentearbeiders, want per maand werden 
zo'n vijf nieuwe breekijzers aangeschaft en 
achttien gerepareerd. Na de dood van Van 
Leeuwen zette zijn vrouw het bedrijf voort tot 
aan haar dood. Zo vinden wij rekeningen aan 
de gemeentebestuurders van Loenen uit 
naam van de weduwe van Leeuwen. Waar
schijnlijk hielp haar zoon Christiaan Willem 
haar bij de werkzaamheden en nam hij de 
smederij ook over. Na haar dood zijn er name
lijk nog enkele rekeningen te vinden, uitge
schreven door de 'Erfe van Leeuwen', onder
tekend door C.W. van Leeuwen. Curieus is de 
omschrijving op twee facturen van 'eisers 
voor bierglase'. Onduidelijk is wat dat waren, 
misschien ijzeren houders om bierglazen in te 
zetten. In 1839 vinden we nog een factuur 
voor werkzaamheden voor het gemeentekerk
hof en in 1841 komt Van Leeuwen voor op een 
lijst van de gemeente Loenen 'van fabrijkanten 
of werkbazen welke bekend staan, als goede
ren ter verzending naar Nederlandsch Indië te 
vervaardigen'. Hij vervaardigde volgens deze 
lijst 'ijzerwerk voor rijtuigen'. Overigens vinden 
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we op deze lijst ook een vermelding van de 
tweede smid in Loenen, Gerardus Louisse. 
In 1844 verkocht Van Leeuwen de smederij 
aan Theodorus Goemans. In datzelfde jaar 
werden Goemans en zijn vrouw, Geertruida 
(Geertje) Huuskens, ouders van een dochter, 
Theodora. Het woongedeelte werd toen 
gesplitst in een voorhuis en een achterhuis. 
Goemans stierf enkele jaren later en de sme
derij werd voortgezet door Franciscus Kui
pers. Hij trouwde met de weduwe en samen 
kregen zij in 1850 een dochter, Johanna. 
Gedurende 25 jaar zou Kuipers de smederij 
beheren. In die jaren werd hij geassisteerd 
door 22 opeenvolgende smidsknechten (zie 
kader). Hij verrichte onder andere werkzaam
heden voor het huis van bewaring.3) Op een 
factuur uit 1866 vinden we verrichte werk
zaamheden: nieuwe sloten en sleutels, niet 
verwonderlijk gezien de functie van het pand! 
Kuipers overleed op 17 januari 1875, op 59-
jarige leeftijd. Zijn overlijden werd aangegeven 
door zijn dorpsgenoten Gijsbert Jan van Vul
pen, 61 jaar, zonder beroep en Cornelis Stam, 
64 jaar, wagenmaker. Zijn weduwe overleed 
negen jaar later, op de leeftijd van 70 jaar. In 
het overlijdensregister van de Hervormde kerk 
wordt achter haar naam het beroep 'smidse' 
vermeld. Ook haar overlijden werd door 
mede-middenstanders uit Loenen aangege

ven, te weten Jan Winkelman, wagenmaker, 
en Frans Pieter van Ravenswaaij, loodgieter. 

De eerste generatie Lokhorst 
De nieuwe smid van Loenen werd Wouter van 
Koeverden (geb. 9 maart 1832 te Nijkerk), 
getrouwd met Margaretha Hendrika Solho-
mons. Op een factuur aan de gemeente Loe
nen vinden we een in onze ogen gedateerde 
activiteit: Van Koeverden declareerde 1,60 
gulden voor 'het Esel nieuwe ijsers en scherp 
gezet'. Dit betrof de ezel die de askar van 
gemeentearbeider Jacob Bosch trok. 
Na enkele jaren keerde het echtpaar Van 
Koeverden terug naar Amsterdam. Hun zoon, 
Rijndert Arie (geb. 26 november 1869) zou 
nog enkele maanden in de smederij werkzaam 
blijven als knecht bij de nieuwe smid, Hendrik 
Coenraad Kramer. Daarna vertrok hij naar 
Nieuwer Amstel. Kramer, geboren te Lopik in 
1870, bleef vijf jaar in Loenen. Het werden vijf 
roerige jaren waarin twee kinderen werden 
geboren en zijn vrouw overleed. 4) In die tijd 
waren bij hem vier smidsknechten werkzaam 
(zie kader). 

Op 2 mei 1898 vertrok Kramer naar Amster
dam. Geerlof Lokhorst werd zijn opvolger. 
Lokhorst (1871 -1955) was op 14 februari 1898 
vanuit de legerplaats Oldebroek naar Loenen 
gekomen. 5) Hij woonde weliswaar in Olde-
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broek, maar werkte als smidsknecht in Doorn-
spijk. Van een smidsknecht uit Loenen hoorde 
hij, dat de smederij daar te koop was. Hij 
kocht de smederij - zonder het achterhuis- en 
vestigde er zich met zijn vrouw, Maria de 
Groot (1872-1949). Na ruim tien jaar besloot 
Lokhorst de smederij te verbouwen en diende 
hiertoe 'met verschuldigde eerbied' een ver
zoek in bij burgemeester en wethouders van 
Loenen. Hij kreeg de gevraagde vergunning 
voor het wegbreken en opnieuw opbouwen 
van voorgevel, travaille en smidse en vergro
ting van de werkplaats. De Loenense timmer
baas Evert Fluijt voerde het werk uit. Op de 
foto (uit 1904) is te zien dat tegen de voorge
vel van de smederij een houten noodstal was 
opgericht. Deze is bij de verbouwing in 1911 
verwijderd. Het eindresultaat van de verbou
wing is te zien op de foto uit 1915: de familie 
Lokhorst met de smidsknecht poseren hier 
voor de nieuwe voorgevel. In de bijna 25 jaar 
dat hij smid in Loenen zou zijn, waren zeven 
smidsknechten werkzaam in de smederij, met 
kost en inwoning. Uit de opsomming van 
smidsknechten bij de diverse smeden blijkt 
dat de meeste 19 of 20 jaar oud waren, allen 
afkomstig waren uit kleine dorpen en over het 
algemeen ongeveer een jaar in dienst bleven. 
Vanaf 1934 woonde Lokhorst niet meer bij de 

smederij, maar in huis "Nooitgedacht" aan de 
Rijksstraatweg (zie afbeelding). Dit huis werd 
voor de bouw van verzorgingstehuis 't Kampje 
afgebroken. 
Al jaren was zoon Aart, een bekwaam hoef-
smid, werkzaam in de smederij. Hij kocht in 
1940 het bedrijf van zijn vader en startte in 
1950 een winkel bij de smederij. Voor die tijd 
werd vanuit de smederij op bestelling vooral 
boeren- en tuingereedschap verkocht. Toen 
de winkel werd geopend, breidde het assorti
ment zich ook uit met huishoudelijke artikelen 
zoals kachels, haarden, fornuizen enzovoorts. 
De winkel werd gerund door mevrouw 
Lokhorst, de vrouw van Aart. Hun zoon 
Marien werkte ook in de smederij en de winkel 
en nam op zijn beurt het bedrijf weer over in 
1962. De tijden waren echter veranderd, door 
de technische ontwikkelingen was de vraag 
naar smidswerk afgenomen. De derde genera
tie 'Lokhorst smeden' stopte al na enkele 
jaren met het smidswerk en richtte zich volle
dig op de winkel. In 1966 werd de smederij 
annex woonhuis gesloopt. Tijdens de sloop 
werd op de zolder een balans gevonden met 
het jaartal 1745 en de initialen JS (zie afbeel
ding). Een nieuw winkel-woonhuis werd 
gebouwd waarin Lokhorst in 1972 de ver
nieuwde winkel, met een veel uitgebreider 
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assortiment -waaronder witgoed- startte. In 
1974 kwam hier het belendende pand van 
aannemer H. van Schalk bl' van waaruit speel
goed werd verkocht. 

Het leven van Marien Lokhorst 
Zo eindigde een eeuwenlange traditie van 
smeedwerk aan de Molendijk met Marien 
Lokhorst. Hij was een van de zes kinderen 
van Aart Adrianus Cornelis Lokhorst en 
Gerarda van Montfrans. Met drie jaar ging hij 
naar de bewaarschool, bij juffrouw Timmer
man in de Dorpsstraat 70. Daarna ging hij, 
komende uit een 'zwaar' protestants gezin, 
naar de school met de bijbel, waar hij acht 
klassen volgde. Na zeven jaar deed hij welis
waar toelatingsexamen voor de Ambachts-
school, maar aangezien daar geen plaats was 
en hij een jaar moest wachten, duurde de 
lagere schoolperiode een jaar langer dan 
gebruikelijk, tot 1942. Aan de Ambachts-
school in Hilversum deed hij twee jaar de 
opleiding smid/bankwerker en een cursus 
hoefsmederij en hoefbeslag. Praktijkervaring 
kon hij in ruime mate opdoen bij zijn vader in 
de smederij. Later vervolmaakte Lokhorst zijn 
opleiding met vele cursussen. Na de oorlog, 
in 1948, moest Lokhorst zijn dienstplicht 

vervullen. Hij kwam bij het corps mariniers en 
vertrok voor twee jaar naar Indië. Zijn oplei
ding kwam hem daar goed van pas, onder 
andere bij het herstellen en lassen van auto
bumpers. In 1950 keerde hij terug naar Loe
nen, maar avonturier als hij was vertrok hij 
een half jaar later naar Korea. Dat was een 
zware periode, en een klein jaar later kwam 
hij voorgoed terug naar Loenen en ging te 
werk in de winkel/smederij van zijn vader. 
Naast zijn werk vond Lokhorst ook tijd om 
actief te zijn in het dorps- en verenigingsle
ven. Zo was hij 38 jaar bij de vrijwillige brand
weer, vervulde bestuursfuncties bij de oranje
vereniging, culturele raad, Bond van 
Smedenpatroons en de HAN, de winkeliers
vereniging van Loenen (Handel, Arbeid, Nij
verheid) en was lid van de zangkoren Apollo, 
Lonazangers en in Vreeland 'Sursum Corda'. 
Al deze inzet voor het dorp werd in 1995 
bekroond met een koninklijke onderschei
ding. Het jaar daarvoor had Lokhorst zijn zaak 
verkocht. Dit betekende het einde van drie 
generaties Lokhorst aan de Molendijk. 

Het werk van een smid 
Als geen ander weet de heer Lokhorst wat 
het werk van een smid inhield. In het inter-
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view dat met hem is gehouden kon hij dan 
ook uitgebreid verhalen over de glorietijd van 
de smederij, ten tijde van zijn vader. Zo was 
een belangrijke taak van een smid het 
beslaan van paarden. Lokhorst senior maakte 
zelf ijzers uit een staaf ijzer van 6 meter lang. 
leder hoefijzer was maatwerk, want elk paard 
heeft zijn eigen vorm hoef, en links, rechts, 
voor of achter maakte ook verschil evenals 
voor welk seizoen het ijzer was: in de winter 
werd het beslag dikker gemaakt in verband 
met sneeuw en gladheid. In 1945 kostten vier 
ijzers voor een paard 8 gulden, voor een pony 
6 gulden en het boren van een schroefgat 10 

cent per stuk. Vanaf 1950 hoefden de ijzers 
niet meer zelf gesmeed te worden; het 
fabrieksijzer maakte zijn entree. Ook bij de 
smid gold: zuinigheid met vlijt; half versleten 
ijzers werden bewaard - voor de zomer èn 
voor de vorm. Als smid moest Lokhorst ook 
vaak kleine medische handelingen verrichten, 
bijvoorbeeld ontstekingen uitsnijden, teer of 
zalf in de wond doen, een plaatje erop 
bevestigen en verbinden met een jute zak. 
Hij besloeg 50 verschillende paarden per jaar, 
die, afhankelijk van hun arbeid, een tot vijf 
maal per jaar beslagen moesten worden. 
Het beslaan gebeurde buiten, bij slecht weer 
binnen en als een paard een veulen had, werd 
er beslagen met het veulen er bij, als gerust
stelling. Boeren maakten geen afspraak. 
Zij kwamen vanaf de kaasmarkt te Breukelen 
en wachtten dan bij moeder Lokhorst in de 
keuken.6) 

Naast het hoefsmeedwerk was er kachel- en 
grof smeedwerk en het maken van ijzerwerk 
voor wagens. Vaak woonden de wagenmaker 
en de smid naast elkaar, zo ook in Loenen. 
Wagenmaker De Haan maakte boerenwa-
gens, tentwagens, kaasbrikken en dergelijke, 
en buurman Lokhorst verzorgde het ijzerwerk 
van de wagens. Verder maakte de smid 
bouwbeslag voor diverse aannemers, boom
beschermers om bomen, deur- en slootge-
reedschap, sleutels, boeren- en tuindersge
reedschap, hekwerken, afrasteringen en later 
reparaties en verkoop van maaimachines, 
hooigrijpers, bijlen en harken. 
Zo blijkt dat het werk van een smid geduren
de vele eeuwen deels hetzelfde is gebleven, 
deels met zijn tijd is meegegaan. In Loenen is 
geen smederij meer, maar gelukkig wordt dit 
ambacht nog wel uitgeoefend in Vreeland. 

Juliette Jonker-Duynstee 
Willem Mooij 

NOTEN: 

1. Linde, Ds. S. van der, 1000 jaar dorpsleven aan de 
Vecht, Loenen 1954, p. 37. 

2. De band tussen Johanna Kloeke, de weduwe Joosten, 
haar broer Johannes Casparus en diens werkgever 
Brinkman was blijkbaar erg goed. Zij verzocht namelijk 

8 



Marien Lokhorst in 
juli 1954 bij het 
door hem ver
vaardigde windijzer 
(met spaarvarken) 
voor de nieuwge
bouwde 

Boerenleenbank in 
Breukelen. Dit wind
ijzer is nog te zien 
op de Fortisbank op 
de Markt aldaar. 
Rechts de toen in 
Loenersloot 
gevestigde aanne
mer Hendrik 
Valkenburg (1902-
1963) 
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de 'Edele achtbare Heeren scheepenen van de Hooge 

Heerlijkheid Kroonenburgh en Loenen' om toestemming 

te verlenen om haar broer Johannes Casparus Kloeke, 

'wonende onder den gerechte van Mijnden', en Frederik 

Brinkman, 'woonende aan de Nieuwersluis', als voog

den aan te stellen over haar minderjarige kinderen: Jan 

Lambert, 23 jaar en Pieter Lambert, 17 jaar. Als derde of 

toeziend voogd werd aangewezen de heer Jan Kleinen-

breugel, president schepen van de heerlijkheid. Kleinen-

breugel (geb. 24-12-1740 en ovl. 16-12-1815) was 

onderwijzer, tevens koster en voorzanger en had in zijn 

huwelijk met Geertruij van Veen geen kinderen. 

De schepenen stelden de heren aan als voogd, na 

ingenomen advies van de heren Weesmeesters. 

. Het huis van bewaring bevond zich in het pand nu 

Spinnerie 3. Zie K. de Kruijter en W. Mooij, Gevangen in 

Loenen, Vechtkroniek 22. 

. Kramer en zijn vrouw, Adriana de Groot, kregen naast 

hun in Lopik geboren zoon Leendert nog twee kinderen: 

Gerritje Wilhelmina en Frederik Willem. Enkele dagen na 

de tweede verjaardag van Frederik overleed moeder 

Adriana, op 22-jarige leeftijd. 

5. Op 14 februari 1898 schreef de burgemeester van 

Oldebroek aan de burgemeester van Loenen: 

"Ik heb de eer Uedelachtbare te berichten, dat de 

verlofganger Geerlof Lokhorst, behoorende tot de 

gemeente Oldebroek van de lichting 1891 zich 

heden bij mij heeft aangemeld voor vertrek naar uwe 

gemeente". 

6. De heer Lokhorst vertelde de volgende historische 

anekdote over het beslaan van paarden: "In de bezet

tingstijd heeft vader geweigerd om voor de Duitsers 

paarden te beslaan. 

Vader was even bij zijn buurman, de wagenmaker De 

Haan, toen er een overvalwagen stopte om hem te 

arresteren, maar hij was er niet, dus., geluk! 

Later moest hij een Duitse hoefsmid bij zich accepteren 

met als voordeel... langer elektrische stroom. 

Nog later kreeg hij een Pools paard cadeau, dat niet 

meer terug kon lopen". 



Smidsknechten bij Kuipers: 

Johannes Staal, geb. 1824 te Maartensdijk. 
Aankomstdatum onbekend, vertrekt op 1 mei 1850 
naar Soest. 

Paulus de Kadt, geb. 10 mei 1827 te Druten. 

Komt in april 1851 en vertrekt op 6 april 1853 naar 
Amsterdam 

Hendrik Achterveld, geb. 1827 te Hoogland. 

Komt op 25 april 18553 van Hilversum en keert daar 
een jaar later naar terug. 

Arnold de Swart, geb. 1824 te Appeltern. 

Komt in mei 1854 van Montfoort en vertrekt 3 
maanden later naar Amsterdam. 

Pieter Abraham Jacobus Rijke, geb. juli 1833. 
Komt op 14 november 1854 van Nigtevecht en 
vertrekt 1 augustus 1855 naar Amsterdam. 

Johannes ter Voort, geb. 20 januari 1814 te Gennip. 
Komt op 1 april 1853 uit Diemen en vertrekt op 17 
mei 1856 naar Kranenburgh-Pruise. 

Peter de Haan, geb. 1836 te Westbroek. 
Komt op 9 juni 1856 vanuit Achttienhoven en 
vertrekt 20 mei 1857 naar Kockengen. 

Willem Hendrik Stevens, geb. 21 april 1833 te Druten. 

Komt op 8 mei 1857 van Utrecht en keert op 28 mei 
1858 naar zijn geboorteplaats terug. 

Jan van Amerongen, geb. 1831 te Maarssen. 

Komt daar op 5 juni 1858 vandaan en vertrekt op 15 
november 1858 naar Vreeswijk. 

Gerrit Nieman, geb. 8 mei 1834 te Maarssen. 

Komt daar op 30 april 1859 vandaan en vertrekt 29 
april 1861 naar Uithoorn. 

Jacob van Zijl, geb. 1824 te Nieuwkoop. 

Komt op 10 maart 1859 van Aalsmeer en vertrekt op 
11 mei 1860 naar Uithoorn. 

Petrus Weijers, geb. 1841 te Noordwijkerhout. 

Komt op 9 juli 1860 van Lisse en vertrekt op 16 juni 
1861 naar Oegstgeest. 

Nicolaas van Doorn, geb. 1836 te Hilversum. 

Komt op 1 augustus 1860 en vertrekt op 29 april 
1861 naar Utrecht. 

Gerardus Desponaar, geb. 21 november 1838 te 

Weesp. 
Komt op 27 april 1860 en vertrekt op onbekende 
datum naar Purmerend. 

Hendrik Wennekeler, geb. 1838 te Nijkerk. 

Komt op 1 mei 1861 van Loosdrecht en vertrekt op 
23 september 1861 naar Hilversum. 

Abraham Nieman, geb. 1841 te Maarsseveen. 

Komt op 26 oktober 1861 en blijft tot onbekende 
datum. 

Gerrit Haags, geb. 2 januari 1844 te Aalten. 

Komt op onbekende datum en vertrekt op 1 mei 
1871 naar Aalsmeer. 

Johannes Arnoldus Ariëns, geb. 9 juli 1852 te Druten. 

Komt in september 1881 van Culemborg en vertrekt 
26 april 1883 naar Beesd. 

David Scheepmaker, geb. 9 december 1860 te Loenen. 

Vertrekt op 13 mei 1881 naar Oudewater. 
Antoon Frederik Wiegel, geb. 29 september 1857 te 

Zwijndrecht. 
Komt op 7 mart 1881 van Barwoutswaarder en 
vertrekt op onbekende datum. 

Antoon Oonk, geb. 14 juni 1857 te Borne. 
Komt op 29 april 1881 van Beesd en vertrekt op 18 
september 1881 naar Doetinchem. 

Antonius Franciscus Middendorp, geb. 6 februari 1853 
te Deventer. 

Komt op 21 april 1883 van Schalkwijk en vertrekt op 
1 december 1883 naar Weesperkarspel. 

Smidsknechten bij Kramer 

Willem Middelkoop, geb. 1 juni 1867 te Bleskensgraaf. 
Komt op 28 september 1893 uit Bleskensgraaf en 
keert daar 19 oktober 1895 naar terug. 

Hendrik Boom, geb. 1 april 1871 te Amsterdam. 
Komt 7 mei 1894 van Fijnaart en vertrekt 20 
augustus 1894 naar Amsterdam 

Gerrit Quak, geb. 6 oktober 1879 te Zijpe. 

Komt 30 oktober 1896 van Nieuwe Niedorp en 
vertrekt 6 december 1987 naar Amsterdam. 

Gerrit de Groot, geboren 16 juli 1880 te Putten. 

Komt op 27 oktober 1897 van Putten en vertrekt 4 
november 1898 naar Zuylen. 

Smidsknechten bij Geerlof Lokhorst 

Gerrit Willem Blom, geb. 19 juli 1880 te Hattem. 
Komt 4 september 1899 van Epe, vertrekdatum 
onbekend. 

Gerrit de Groot (zwager), geb. 16 juli 1880 te Putten. 

Komt 6 maart 1900 van Nieuwer Amstel en vertrekt 
op onbekende datum naar Woerden. 

Matthijs Mondria, geb. 26 mei 1882. 

Komt op 12 mei 1900 van Putten en vertrekt 26 april 
1901 naar Heerde. 

Arie de Raad, geb. 9 november 1884 te Aalsmeer. 

Komt daar op 26 mei 1903 vandaan en vertrekt op 
20 april 1905 naar Waddinxveen. 

Cornells van Harberden, geb. 17 mei 1887 te Wilnis. 

Komt daar 7 mei 1908 vandaan en vertrekt 1 mei 
1911 naar Oudewater. 

Johan Friedrich Hendriksen, geb. 10 juli 1892 te De Bilt. 

Komt op 5 oktober 1912 van Rijsenburg en vertrekt 
op 30 april 1913 naar Zuilen. 

Arend Manten, geb. 1896, vertrekt in 1917 naar Amers
foort en wordt daar framebouwer. 

Teunis Dirk Plomp, geb. 16 mei 1902 te Winterswijk. 

Komt op 18 april 1922 van Vorden en vertrekt op 21 
oktober 1922 naar Winterswijk. 
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