
Beloning voor redders 
van een bijna verdronken meisje 

In het artikel over de schilder Lutgens komen 
de notulen van de Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen departement Loenen aan de 
orde. Een van de taken van "'t Nut" was om 
burgers te eren die een goede daad hadden 
verricht. Een onafhankelijke commissie moest 
deze daad beoordelen, voordat de verrichter 
van de daad bekroond kon worden. Hier volgt 
de integrale weergave van de notulen van de 
vergadering van 21 februari 1832, waarin 
onderzocht wordt of Gerrit Haijx en Gerrit 
Kloosterman inderdaad met gevaar voor eigen 
leven de veertienjarige Dirkje Dobbelaar van 
de verdrinkingsdood hebben gered: 

"Zeer geëerde Bestuurders! En medeleden! 
De ondergetekenden, uitmakende de commis
sie benoemd om de edelmoedige daad te 
onderzoeken onder de gemeente Nigtevecht 
bedreven ter redding van een in het water 
gevallen meisje, hebben gemeend, alvorens zij 
zouden overgaan tot het beoordelen der 
opgave dezer daad, aan het departement 
door het plaatselijk bestuur ingezonden, de 
ware toedragt van het geval te moeten verne
men en zij hebbende eer dienaangaande het 
volgende aan de vergadering te kunnen 
mededeelen. 

Dirkje Dobbelaar, oud 14 jaren, dochter van 
Hendrik Dobbelaar 1), van beroep kuiper en 
wonende nabij den Hinderdam, onder de 
gemeente Nigtevecht, op den elfden januarij 
1831 daar ter plaatse bezig zijnde met het 
overzetten op de rivier de Vecht, door een 
slop bij besloten water 2), is in het terugkomen 
alleen in het schuitje en op het midden van de 
Vecht; zij werkt met haren haak op den kant 
van het ijs, doch dit reeds te dun en te zwak 
zijnde om daarop te kunnen steunen, breekt 
het ijs af en zij schiet voorover in het water. 
Door wind en hevige stroom wordt zij, na 
eenigen tijd worstelends onder het ijs gedre
ven, echter zoo, dat een klein gedeelte harer 
onderkleederen aan de kant van het ijs blijven 

vasthechten en alzoo hare voeten alleen zigt-
baar blijven. Door het onophoudelijk en 
schrikwekkend geschreeuw van aanschou-
wers snellen Gerrit Haijix, werkman oud 30 
jaren en Gerrit Kloosterman, schuitjager oud 
29 jaren ter hulp toe, doch niemand wilde of 
kon zich dan met het grootste levensgevaar 
op het dunne en zwakke ijs begeven, zij dra
len echter niet, maar wagen zich, geen van 
beide in de zwemkunst bedreven zijnde, de 
eene met eene eenigsints breede plank, de 
ander met een ladder en trachten op deze 
hulpmiddelen liggende en alzoo over het ijs 
schuivende, de plaats waar het meisje zich 
reddeloos bevindt, te bereiken. Hunne kloeke 
poging gelukt, alhoewel het ijs al golvende 
zich onder hen beweegt en meer en meer 
dreigt te zinken. Zij vatten het meisje bij de 
voeten en slepen haar op de plank, terwijl 
daardoor het ijs werkelijk afbrak en door de 
meerdere last op het punt stond van te wijken. 
Zij haasten zich alzoo om op dezelfde wijze al 
slepende en schuivende terug te keeren en 
komen weder gelukkig en behouden aan wal. 
Het meisje was geheel bewusteloos, doch na 
eenige aangewende pogingen, mogten zij 
hunne edelmoedige zelfopoffering met terug
kering in het leven en met algemeene vreugde 
en verwondering der aanschouwers bekroond 
zien. 

De ondergeteekenden ter voldoening aan 
hunnen last en ingevolge de algemene regelen 
ter beoordeling van edelmoedige daden, 
vanwege de Maatschappij uitgegeven, de 
zaak behoorlijk willende onderzoeken, kunnen 
daarvan de getuigenis afleggen, dat de red
ding van dit meisje niet zonder levensgevaar 
kon geschieden; dat de breedte des waters 
waaruit de redding geschied is, bedroeg der
tig roeden (circa 30 meter) en de diepte van 
hetzelve zestien voet (circa 3.20 meter); dat 
beide de redders niet in de zwemkunst bedre
ven waren en buitendien deze kunst van wege 
het ijs, weinig ter redding zoude hebben kun-
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nen baten; dat de redders lieden zijn van een 
doorgaand zedelijk gedrag en tot de geredde 
in geene familiebetrekking staande; dat ook 
de getuigen brave deugdzame menschen 
zijnen tot de redders geene bloedbetrekking 
hebben, en zij alzo na nauwkeurig onderzoek 
moeten erkennen, dat aan hen de waarheid 
van het opgegevene gebleken is. 
De ondergeteekenden vermeenen hiermede 
aan hunnen last voldaan te hebben en noe
men zich 

De commissie voornoemd 
En uit derzelver naam 
(was getekend) C. Kerbert, secretaris. 

Bijna acht maanden later ontvingen de red
ders hun beloning: 

NOTEN: 

1) In dit verslag wordt de naam Dobbelaar genoemd, 

wonende onder de gemeente Nigtevecht. De naam moet 

zijn Dubbelaar. Het gezin woonde in de gemeente 

Nederhorst den Berg. Bij de volkstelling van 1829, drie 

jaar voor de redding, bestaat het gezin uit 9 personen, te 

weten: 

Hendrik Dubbelaar, 40 jaar, geb. Duitsland; Rijndertje 

Spilt, 37 jaar, geb. Huizen 

Kinderen: 

Dirkje (12), Gerritje (11), Hendrik (9), Anna (7), Elizabeth 

(6), allen geboren te Weesperkarspel en Catharina (3), 

Gerrit (1), geboren te Nederhorst den Berg. 

2) Een slop is een vaargeul in het ijs. Besloten water 

betekent: ijs. 

3) Zij ontvingen van het Hoofdbestuur ieder een "vereerend 

getuigschrift, een bronzen medaille en ieder zeven 

guldens". 

4) Sweigholt was de plaatselijke predikant, Kerbert de 

heel- en vroedmeester van Loenen. 

Dinsdag den 9 October 1832 des avonds ten 6 
uren 
Deze vergadering bepaald zijnde tot het uitrei
ken der Eereblijken toegekend van wege onze 
Maatschappij aan Gerrit Haijix en Gerrit 
Kloosterman, zoo werden beide bekroonden 
ter vergadering binnen geleid en hunne 
bestemde plaatsen gewezen. De WelEer-
waarde heer R. Sweigholt deed als voorzitter 
eene zeer doelmatige aanspraak en overreikte 
aan hen de eereblijken, nadat hun eervol en 
kloekmoedig bedrijf nog eens ter herinnering 
aan de vergadering was voorgelezen, waarop 
door een der bekroonden hunne dank op 
eene gepaste wijze werd te kennen gegeven.3) 
Hierop beklom zijn Weleerwaarde het gestoel
te en hield een treffende redevoering over de 
Vreeze, welke op eene behoorlijke wijze gere
geld, de heilrijkste uitwerkselen voortbrengt. 
Zijn Weleerwaarde werd door de vergadering 
toegejuicht en bedankt zoodat deze plechtig
heid met algemeen genoegen eindigde. Ver
volgens werden nog door de secretaris eeni-
ge, op de plegtigheid toepasselijke dichtregels 
voorgelezen en dezen met genoegen aan
hoord en de vergadering geëindigd. 
R. Sweigholt, voorzitter 
C. Kerbert, secretaris 4> 

Zo werd een dappere daad goed beloond, en 
hebben wij hier, dankzij uitvoerige notulen, 
weet van. 

Juliette Jonker-Duynstee 
Willem Mooij 

Uit het archief 

SEG HET VOORT 
Den 1 ste February is den Burgemeester en 
alle Scheepeneni) dempto Dudock nevens 
Arnoldus Brons Brandmeester in het Regthuijs 
geweest om de brandschouw te doen, maar 
door dien het dooijweer inmiddels is inge-
comen, soo is er bij de presente geresolveert 
om de Schouw niet te late voortgaan maar 
den Bode ront te senden om de ingesetenen 
te seggen, die eenige brand gereetschap 
hadden uijtgeset (het selve aan te tekenen) 
het selve weder in te nemen also om het 
dooijweer de schouw geen voortgang soude 
hebben en heeft de Bode uijtgeset gevonden 
31 emmers, een haak, 1 leer en 1 haak. 

BRON: 
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NOTEN: 

1) toen: Bemardus Sanderson Schout, Adrianus van 

Vianen, Isaac de Vogel, Jaques Garrisson en Everardus 

Dudock. 
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