
De toren en de grote kerk van Loenen zijn
tot in de verre omstreek vermaard. Samen
vormen zij het hart van het dorp. Het is
daarom te begrijpen dat bij brand een
schokgolf door een wijde omgeving gaat.
Dat was het geval op Hemelvaartsdag, 
10 mei 1714 toen de bliksem insloeg in de
torenspits en de toren  uitbrandde.1

Het gebeurde opnieuw toen op 11 juni 1945
de kerk brandde. De oorzaak was dit maal
een ongeval bij reparatiewerkzaamheden
aan de dakgoot van de zuidelijke beuk aan
de kant van de Dorpsstraat. 

Het proces-verbaal van de verklaringen van
getuigen en van de niet bij name genoemde
loodgieter werd op 17 juni 1945 ten ge-
meentehuize opgemaakt. Dit gebeurde
door de Koninklijke Marechaussee en niet
door een instantie van Justitie, omdat de
loodgieter lid van de Binnenlandse
Strijdkrachten was.2

Het begin
Uit de verklaringen laat zich een goed beeld
van het gebeurde vormen. 
De loodgieter was tegen de voorschriften in
met een open vlam het dak op gegaan.
Toen het karwei geklaard was - het moet te-
gen vieren geweest zijn -, merkte hij dat het
gesoldeerde stuk lood ongewoon warm
aanvoelde. Hij drukte het opzij en zag eron-
der iets smeulen. Hierop goot hij de meege-
brachte emmer water uit op de plek. 
De loodgieter is daarna naar de smederij
van A.A.C. Lokhorst gesneld om de sleutel
van de toren te halen. In de klokkenkamer
van de toren bevindt zich namelijk een luik
dat toegang tot de ruimte boven het gewelf
van de kerk geeft. 
Tegenover de 17-jarige Marien Lokhorst die
hem achterna snelde, verklaarde de lood-
gieter: ‘Ik vertrouw het niet erg en moet pro-
beren onder het dak der kerk te komen,
want ik geloof dat het daar brandt’ 3
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Beiden gingen daarop, met enkele emmers
water en één zaklantaarn gewapend, over
het plankier richting de brandhaard, maar
moesten daar constateren dat zij niets ver-
mochten. Intussen moet buiten de rook al
zichtbaar zijn geweest, want uit de verkla-
ring van getuige Tiemen Ogterop, uit de
Brugstraat, valt af te leiden dat het kort na
vier uur was toen hij van kinderen hoorde
dat er rook van onder de leien van het dak
kwam. 

Het blussen
De loodgieter en Lokhorst jr. hebben nog
geprobeerd met in het Koor aanwezig ma-
terieel de brand te bestrijden, maar deze
voorzieningen bleken ten enen male ontoe-
reikend. Inmiddels had Lokhorst sr. op het
gemeentehuis de aldaar werkzame Herman
de Ruiter, de commandant van de vrijwillige

brandweer, gewaarschuwd. Deze zag de
ernst van de situatie in en riep naburige
corpsen te hulp. 
Bij de Amsterdamse brandweer kwam de
melding om 16.32 binnen.4 Om 16.40 werd
uitgerukt door een motorspuit van de
hoofdwacht Nieuwe Achtergracht, die nog
twee man extra en ook slangen en brand-
stof extra meenam. Via de oude
Rijksstraatweg (de snelweg werd pas in
1952 geopend) arriveerde men om 17.10 u.
te Loenen. De brandweerwagen werd bij de
dorpsbrug geplaatst om op het open water
van de Vecht te kunnen afleggen. De
Amsterdamse brandweer gebruikte maar
liefst 460m. slang, evenals 70 liter benzine.
Loenen leverde 2 liter smeerolie. Bij aan-
komst van de Amsterdamse brandweer
werd het commando door de commandant
van de vrijwillige brandweer van Loenen,
Herman de Ruiter, aan de brandmeester 
C. Werver van Amsterdam overgedragen.
Het moet een komen en gaan van brand-
weerwagens zijn geweest! De annalen ver-
melden hulp van maar liefst 9 corpsen, die
evenwel voor het overgrote deel niet be-
hoefden te worden ingezet. Veel aandacht
trok de Army Fire Service van de geallieerde
troepen. Deze werd ook bij de Vechtbrug
opgesteld en gaf met twee stralen water. 
De snelheid waarmee de militairen de slan-
gen uitlegden zorgde voor een kleine sen-
satie. In totaal werden door twaalf stralen
water gegeven.  
Om 17.45 werd vastgesteld dat het gevaar
voor de toren, het koor en omliggende hui-
zen was geweken. En om 19.30 kon al met
nablussen worden begonnen. 
Uit de foto’s blijkt overduidelijk wat deze
korte brand aan schade heeft aangericht!
Een groot geluk bij het grote ongeluk was
dat dit maal de toren gespaard bleef. Ook
het oudste deel van de kerk, het koor, bleef
gespaard. Het koor dat van voor 1300 da-
teert en uit duifsteen (tufsteen) is opgetrok-
ken. De preekstoel en de koperen kronen
konden eveneens worden gered. 
Alle beschouwingen zijn het over eens dat
de brandweerlieden zich enorm hebben ge-
weerd. Vijftig jaar Loenenaren spreekt van
een ´bovenmenselijke inspanning’ van het
Amsterdamse corps, het Canadese militaire
team en de Loenense vrijwilligers.5 De
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Amsterdamse brandmeester heeft vooral
oog voor eigen prestaties: ‘Het bleek mij
toen dat de toren groot gevaar liep en waar-
om ik direct een onderzoek in den toren in-
stelde. Hier werd het al eerder genoemde
luik gevonden, tot waar de vlammen zich
reeds een weg gebaand hadden. ... Met
veel moeite hebben de brandwachts zich in
den toren van hun taak gekweten en een
uitbreiding weten te voorkomen. Hierdoor
werd de toren gespaard.’ 

Het herstel
De kerk was verzekerd voor fl. 168.000, -;
het orgel voor fl. 41.000, -· Een eerste 
collecte na de brand bracht ongeveer 
fl. 23.000,- op. De herbouw stond onder 
leiding van architect Ferd.B. Jantzen te
Amsterdam, en werd uitgevoerd door de
Verenigde Aannemers- en
Steenhouwersbedrijven Van der Sluijs en
Van Dijk N.V. te Giessendam. De totale 
kosten van de restauratie bedroegen 
fl. 378.840,60.
Bij de wederopbouw werd het kerkgebouw
voorzien van een torentje dat op oude pren-
ten zichtbaar was geweest, maar al lang
was verdwenen. Ook kwam er een nieuw
orgel. Het oude, bijzonder waardevolle Bätz
orgel uit 1786-1787 was door de brand to-
taal  verwoest. Er voor in de plaats kwam

een Flentrop orgel6 dat intussen ook al tot
de gerenommeerde orgels behoort. Dr.
Anton van der Horst maakte hier jarenlang
opnamen. Sommigen zullen zich ook nog
de hier opgenomen langspeelplaat herinne-
ren van ‘Louis van Dijk speelt Lennon en
McCartney’, uit 1972. De hoes vertoont de
organist breeduit zittend op de leuning van
een kerkbank, met op de achtergrond het
mooie interieur van het vernieuwde kerkge-
bouw.7
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Het belangrijkste was natuurlijk dat het ge-
bouw weer als kerkgebouw kon dienst-
doen.  Dat gebeurde in 1950. In de tussen-
tijd had de Hervormde gemeente een gast-
vrij onderdak gevonden in het gebouw van
de Gereformeerde kerk.8 Een bewijs van
saamhorigheid! 

Sander Griffioen

NOTEN: 
1. Zie Vechtkroniek, nummer 10, mei 1999, over ‘de

grote torenbrand’. 
2. Aldus een persoonlijke mededeling van Marien

Lokhorst. 27 sept. 2010.
3. Aldus letterlijk het proces-verbaal.
4. Verslag van Brandmeester C. Werver, Amsterdam,

augustus 1945, archiefstuk 869. De vermelding van
het tijdstip is van belang omdat in dit verslag tot
tweemaal toe wordt geklaagd dat de brandweer te
laat werd ingeschakeld. Omdat het ongeluk rond
vieren moet hebben plaatsgevonden, werd
Amsterdam dus al met een half uur te hulp geroe-
pen.  Marien Lokhorst schat in dat de Loenense
brandweer met een groot kwartier was gewaar-
schuwd (mededeling 27 sept. 2010).

5. Brandmeester Werver sprak van  een Engelse een-
heid, volgens Joop Lamme, in Vijftig jaar
Loenenaren, Alphen a.d. Rijn, 1980 was het een
Canadese eenheid. Ik heb ook nooit anders ge-
hoord. 

6. Zie Joep Straesser en Stanny Verster, ‘De orgels van
de Loenense Ludgeruskerk’, Vechtkroniek nr. 21,
november 2004.

7. Dat de kerk al lang niet meer voor opnamen wordt
gebruikt, komt naar men zegt vanwege overlast van
vliegverkeer van en naar Schiphol. 

8. Weinig bekend is dat de Vrijgemaakt-gereformeerde
gemeente die in 1946 was ontstaan, tot in 1947 het
Koor voor haar erediensten mocht gebruiken. Ik her-
inner me nog dat als de deuren van het Koor open-
gingen je tussen de balken door de blauwe lucht
zag. Na een klein jaar verhuisde de gemeente naar
huize HoopRust, Dorpsstraat 98.
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n van de brand. In de dak-

goot waarop de waterstraal
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Verzoek van de kerkvoogdij
en de kerkeraad aan de in-
woners van Loenen om bij
te dragen aan d erestaura-

tie van de kerk


