
Waarom P. J. Lutgens een dirigeerstok bezat 

In Vechtkroniek 21 (december 2004) kon u een 
artikel lezen over de schilder Petrus Josephus 
Lutgens (of Lutgers). Enkele feiten riepen wat 
vragen op, en in de loop van de maanden 
heeft Willem Mooij in het archief antwoord 
gevonden op enkele daarvan. 
Zo stond in de boedelbeschrijving onder 
"Goud en zilver" vermeld dat Lutgens een 
"dirigeerstok met zilver gemonteerd" bezat, 
waarde 2 gulden. Wat moest een 
tekenmeester-schilder met een dirigeerstok? 
Het antwoord hierop is te vinden in de notulen 
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.1) 
Hieruit blijkt dat Lutgens op 18 februari 1834 
lid werd van de afdeling Loenen. Dat jaar was 
een jubileumjaar voor de landelijke organisa
tie, men vierde het vijftig jarig bestaan. Ook in 
Loenen werd dit vanzelfsprekend gevierd. De 
viering vond plaats in de Hervormde kerk te 
Loenen, begeleid door het orgel en door de 

heugelijke dag, blijkt dat de 25-jarige Lutgens 
dit kinderkoor leidde. Men had hem verzocht 
met zijn zanggezelschap"het zijne bij te dra
gen om de plegtigheid luister bij te zetten". 
Blijkbaar zong Lutgens zelf ook niet onver
dienstelijk, want tijdens de viering bracht hij 
een solo ten gehore waarin hij "het doel der 
plegtige bijeenkomst verkondigde". De liede
ren van zowel de solist als het koor waren 
speciaal voor deze gelegenheid geschreven 
door C.M. van Eelde (notaris te Vreeland). Ook 
uit notulen van latere vergaderingen blijkt dat 
Lutgens een actief lid van "'t Nut" was: Regel
matig luisterde hij de vergaderingen op met 
gezang, hield lezingen -onder andere over de 
schilderkunst-, droeg gedichten voor en 
bracht nieuwe leden aan. In 1845 richtte 't Nut 
een zangschool op en vroeg Lutgens "tegen 
een billijke belooning het onderwijs in den 
zang op zich te nemen". 

de vergadering ter voorbereiding van deze zingen worden gegeven naar het karakter van 
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De tekening van 
Lutgens waar de 
schrijver J.J. 
Crerner op de 
achterkant had 
geschreven. 
Afgebeeld is de 
Dorpsstraat met het 
woonhuis van 
Crerner. 
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Lutgens, iets waarvan wij weinig weten. Tij
dens de viering van het 25 jarig bestaan van 
het Loenense departement van 't Nut, droeg 
Lutgens "met de hem eigene vrijmoedigheid 
en liefelijkheid een solo voor ter opwekking tot 
en volharding in het gewigtige werk". 
Blijkbaar was Lutgens een geliefd lid. Zijn 
zangschool deed het ook erg goed. Vier jaar 
na de oprichting werd melding gemaakt van 
"den gunstigen staat dezer inrichting, zowel 
wat hare werking als hare kas betreft". Op een 
latere vergadering trad het koor ook op. "De 
vergadering is ten hoogste ingenomen met 
deze bewijze van kinderlijke ijver en vooral 
met de goede leiding van den heer Lutgers 
aan wie zij deswegen voor zijn bestendig 
geduld hare tevredenheid betuigt". Blijkbaar 
bleef het bij dergelijke mondelinge loftuitingen, 
want in de praktijk deden de leden van 't Nut 
niet veel voor het koor. Zo wekte Lutgens bij 
de rondvraag van een van de vergaderingen 
de leden op om, "door zo nu en dan de zang-
school te bezoeken, de behulpzame hand te 
bieden tot verligting zijner taak". Financieel 
steunde het hoofdbestuur de zangschool met 
25 gulden per jaar. 

Zoals gezegd, declameerde Lutgens regelma
tig gedichten en hield hij lezingen. De onder
werpen varieerden van schilderkunst tot een 
uitleg van het spreekwoord 'de beste stuurlui 
staan aan wal'. Deze vaardigheid bracht hij 
ook in de praktijk bij de Loenense Rederijkers
kamer 'Bellamy". 2) Uit de notulen van 't Nut 
blijkt dat in ieder geval in 1852 en 1853 deze 
Rederijkerskamer bestond. In 1870 werd 
Lutgens gekozen en benoemd in de commis
sie voor Volksvoordrachters. Daarna komt zijn 
naam niet meer voor in de notulen. Opvallend 
is dat we ook geen woorden lezen ter nage
dachtenis na zijn overlijden in 1874. 

Winkeltje 
Een actief man was Lutgens, dat blijkt. Naast 
schilderen en alle bovengenoemde bezighe
den dreef hij vanuit zijn huis (Hooprust, Dorps
straat 98) tevens een winkeltje in schrijf- en 
tekenbehoeften. Van hier uit leverde hij van 
1861 tot 1873 jaarlijks aan de gemeente 
schoolbehoeften. Hiermee genereerde hij per 
jaar tussen de 200 en 350 gulden. Na zijn 
dood, op 19 april 1874, werd de levering 
voortgezet door zijn dochter Adriana (geb. 
1844). Vrijwel meteen veranderde zij haar 
testament, herriep al haar vroegere uiterste 
wilsbeschikkingen, benoemde haar broer Jan 
tot executeur testamentair en liet haar hele 
nalatenschap aan hem na.3) In 1885 vertrok 
Adriana met haar zusjes Niesje (geb. 1838) en 
Sophie Louise (geb. 1842) vanuit het ouderlijk 
huis naar Haarlem. De levering van schoolbe
hoeften werd toen voortgezet door A.G. Hooij-
er, winkelier in het huidige Dorpsstraat 74. 
Naast schoolbehoeften leverde Lutgens ook 
'bureaubehoeften' aan de gemeente Loenen 
en kon hij zijn schilderskwaliteiten tonen bij 
het bijwerken van een wapentableau dat 
blijkbaar in het gemeentehuis hing. 4) 

Barbier 
Verrassend is de vondst van een tekst van de 
schrijver J.J. Cremer5) achter op een tekening 
van Lutgens. (zie afbeelding) Hieruit blijkt dat 
Lutgens als een eenvoudig man zijn loopbaan 
begon. We lezen: "RJ. Lutgers die de teeke-
ning maakte was een aangenaam bezoeker, 
een waardig man, die van barbier een zeer 
gerespecteerd een zeer ontwikkeld teeken
meester werd". Voorwaar een opmerkelijke 
loopbaan! Lutgens wilde waarschijnlijk dat zijn 
zoon Jan (geb. 1836) een betere opleiding 
kreeg dan hij zelf had gehad. Hij kon zich dit 
echter niet goed veroorloven en diende op 14 
oktober 1846 -via de Utrechtse deurwaarder 
Antonie van Veen- een verzoek in bij de 
Staatsraad gouverneur der Provincie Utrecht 
om de opleiding van zijn zoon te bekostigen. 
Hij refereerde aan een wet uit 1805, die aan 
gezinshoofden de mogelijkheid bood 'een 
opleiding te verkrijgen van gouvernements 
wege'. Precies een halfjaar later kreeg hij 
antwoord: het verzoek was afgewezen. Lut
gens had 'de pech' acht kinderen te hebben, 
dat was voor het toekennen van de aanvraag 
één kind teveel: 'De opvoeding van een kind 
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door de Staat kan slechts gevraagd worden 
door vaders, die zeven kinderen in leven heb
ben, en zulks niet langer dan gedurende drie 
maanden na de geboorte van het laatste dier 
kinderen'. Aan die laatste voorwaarde had 
Lutgens wel voldaan: zijn laatste kind, Petrus 
Josephus, was een maand voor de aanvraag, 
op 19 september 1846, geboren. 

Zo blijkt maar weer dat uit testamenten, boe
delbeschrijvingen, notulen van raadsvergade
ringen en verenigingen of simpele aantekenin
gen op een tekening veel aspecten uit 
iemands leven naar voren kunnen komen. 
Onderzoek dat uit veel speurwerk bestaat, 
veel tijd kost, maar waarbij je onderweg vaak 
bij toeval verrassende dingen tegenkomt. Hoe 
zal bronnenonderzoek naar de tijd waarin wij 
nu leven in de toekomst zijn? Niets is immers 
meer opgeschreven, alle gegevens staan in 
een computer  

Juliette Jonker-Duynstee 
Archiefonderzoek: Willem Mooij 

NOTEN: 

1. De "Maatschappij tot nut van 't algemeen was een 

landelijke organisatie die opgericht werd op 16 maart 

1784. Het betrof een particulier initiatief dat, zoals vele 

initiatieven in die tijd, structuur bood aan maatschappe

lijke ontwikkelingen. Het Nut ondernam actie, door o.a. 

het geven van volksonderwijs (Nutsscholen), het 

opleiden van leerkrachten, het stichten van volksbiblio

theken en het oprichten van spaarbanken (Nutsspaar-

bank). 

Het Nut is nog steeds actief. 

Het Departement Loenen aan de Vecht werd opgericht 

"op den 6den van den bloeimaand (mei) 1821". In het 

begin telde de afdeling 35 leden. 

De maandelijkse vergaderingen werden de eerste 25 

jaar gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis aan 

de Rijksstraatweg. 

Vanaf oktober 1847 ten huize van 'mejufvrouw' Veldhui

zen (huidige restaurant De Eterij aan de Rijksstraatweg) 

en vanaf 1881 diende het Raadhuis van Kronenburg als 

vergaderlocatie. 

Vergaderingen bestonden uit iezingen, voordrachten 

van gedichten of uitreikingen van een bekroning voor 

mensen die een goede daad hadden verricht. 

Meestal betrof het het redden van een drenkeling uit de 

Vecht. In 1905 werd de afdeling opgeheven wegens 

gebrek aan belangstelling. 

Enkele namen van leden van 't Nut: 

Hendrik Brinkman, smid te Nieuwersluis 

Cornells Spinhoven, logementhouder te Nieuwersluis 

(later De Kampioen) 

Petrus Benier, metselaarsbaas te Loenen 

Helmich Lasteree, zadelmaker 

J.F. Wurth, slagter 

Hendrik Willem Cramer, griffier bij het gerecht 

Coenraad Kerbert, heel- en vroedmeester 

Johanneste Winkel, banketbakker 

Lourens Krook, timmerman-molenmaker 

Eldert Verschoof, chirurgijn 

Frans Louis, smid 

Gerrit Stam,wagenmaker 

Gerrit Mulder, schoolonderwijzer 

Jacobus Vergouw, organist 

Benedictus Wipff, med. Doctor, wonende in huize 

Kerkzigt 

Jan van Veeren, vrederechter te Loenen, wonende te 

huize Welgelegen 

Jacob Edema, schilder 

Hendrik Sparenberg, metselaarsbaas 

Willem Arie van Wieringen, kostschoolhouder 

Gerrit Althof, koopman 

J.H. Tijssen, fabrikant (beenzwartfabriek) 

Wijnand Calkoen, koopman, wonende op 

Rijzicht 

Laurens Edema, schilder 

2. Een rederijkerskamer is een letterkundige vereniging 

van burgers waar men zich oefende in de welsprekend

heid. Vaak ontwikkelden deze rederijkerskamers zich tot 

toneelverenigingen. 

3. Getuigen bij het opmaken van dit testament d.d. 22 

augustus 1874 waren Theodorus van Rooijen, veld

wachter en Aart Veenendaal, kleedermaker. Gemeente 

archief Loenen 1819-1943, nr480 

4. Bron: archief gemeente Loenen, nrs 357-368 

5. Jacobus Jan Cremer woonde van 1852-1857 in Dorps

straat 68. Hij was de auteur van de in die tijd bekende 

boeken: "Betuwsche" en "Overbetuwsche novellen". 

BRONNEN: 

Gemeente archief Loenen, notulen-handelingen van het 

departement Loenen aan de Vecht der Maatschappij tot 

Nut van 't Algemeen opgerigt 6 mei 1821, nr 960 

Gemeentearchief Loenen, Raadsnotulen1819-1943, nrs 

357-368 en nr 480. 
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