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een nieuw jasje 

Een nieuw decennium gaat in voor de Vechtkroniek, een mooi 
moment voor een nieuw jasje. Een frisse en modernere 
uitstraling, maar de inhoud van dit blad blijft zoals u dat 
gewend bent: afwisselende, interessante en gedegen artikelen 
over de historie van de dorpen, gebouwen, mensen en 
gebeurtenissen uit onze gemeente. 
Ook dit nummer biedt u weer een keur aan onderwerpen en 
vondsten. Willem Mooij vond enkele nog niet eerder 
gepubliceerde stukken die verwerkt zijn in twee artikelen. 
Het betreft de inboedel van de schilder Lutgens en de brief
wisseling tussen burgemeester Sanderson en Gedeputeerde 
Staten van Utrecht over de aanvraag voor de bouw van 
een fabriek in de overtuin van Bijdorp. Ook archivaris Jaap 
Berghoef deed een vondst, betreffende een parelmoeren 
plaquette met een afbeelding van Oostervecht. Jan Boerstra 
geeft een interessante uitleg bij een ansichtkaart van de 
windkorenmolen in Vreeland. 

De redactie is erg verheugd u twee artikelen te kunnen 
aanbieden van gastschrijvers. Als eerste leest u alles, maar 
dan ook alles over de geschiedenis van het verloren gegane 
Bätzorgel uit de Grote kerk in Loenen door Stanny Verster, 
schrijfster en kunstenares en Joep Straesser, musicus en orga
nist. 
Een glimlach van herinnering en herkenning zal bij velen van u 
opkomen bij het lezen van het artikel van Micha Cluysenaer 
over de jaarlijkse seniorenuitstapjes in Loenen in vroeger dagen. 
Wij hopen dat u weer geniet van deze 'opgehipte' 21ste 
Vechtkroniek! 

Namens de redactie, 
Juliette Jonker-Duynstee 
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De orgels van de Loenense Ludgeruskerk 

Op 11 juni 1945 brak in de - sinds 1578 
Nederlands Hervormde - Ludgeruskerk in 
Loenen aan de Vecht tijdens loodgieters werk
zaamheden aan het dak brand uit. 
De toren en het koor bleven hierbij gespaard, 
maar het middenschip brandde geheel uit. 
Helaas werd ook het door de firma Bätz in 
1786/1787gebouwde orgel verwoest. 

Vrijwel meteen na zijn komst naar Loenen (in 
het midden van de achttiende eeuw), begon 
Predikant J. Wilmet aan te dringen op de 
aanschaf van een orgel. Naar zijn overtuiging 
was zeker in de zomer, als door de aanwezig
heid van de bewoners van de buitenplaatsen 
aan de Vecht de kerk voller was dan normaal, 
de aanwezigheid van een orgel als begelei
dingsinstrument tijdens kerkdiensten absoluut 
noodzakelijk. 

De inwoners van Loenen vonden wel dat hij 
gelijk had, maar geld voor een orgel hadden 
ze niet, laat staan voor een organist. 
Vrouwe Nicolaä Gertruid Smissaert, weduwe 
van Mr. IJsbrand Kieft Balde en vrouwe van 
Kronenburgh en Loenen bracht niet alleen 
redding wat het orgel betreft, maar ze maakte 
het door haar schenking ook mogelijk om de 
kerk te verfraaien. Ze deed de kerk namelijk 
niet alleen een orgel cadeau, maar ook een 
nieuwe preekstoel en een oksaal (een galerij 
boven het kerkportaal bestemd voor de zan
gers en het orgel). Het koor werd door een 
wand van het schip gescheiden, maar bleef 
door middel van twee deuren toegankelijk. Dit 
ontwerp was afkomstig van de Amsterdamse 
stadsarchitect Abraham van der Hart. Voor de 
tegen deze wand geplaatste, fraai gesneden 
preekstoel was de beeldhouwer Anthony 
Ziezenis verantwoordelijk. De opdracht voor 
de bouw van een nieuw orgel ging naar de 
bekende firma Bätz uit Utrecht. 

De firma Bätz. 
De stichter van de firma, Johann Heinrich 
Hartmann Bätz, vestigde zich in 1739 als 
zelfstandig orgelbouwer in Utrecht. Nogal een 

waagstuk in die dagen! Na het overlijden van 
Godert van Pisa in 1648 had namelijk geen 
orgelbouwer het meer aangedurfd om zich in 
Utrecht te vestigen, omdat het zwaartepunt 
van het Nederlandse orgelbezit sedert circa 
1630 niet meer in stad en gewest Utrecht was 
gevestigd, maar in Holland, Friesland en Gro
ningen. De stad Utrecht kon een orgelbouwer 
die op zoek was naar werk in het midden van 
de zeventiende eeuw eigenlijk alleen het 
onderhoud van enkele bestaande orgels aan
bieden en in andere Stichtse steden en dor
pen was het net zo. Wie was deze J.H.H. Bätz 
en waarom vestigde hij zich juist in Utrecht? 
"Johann Heinrich Hartmann Bätz, gebürtig 
van Frankenroda in Sachsen Gotha, is orgel
maker" zo luidt de eerste vermelding van 
Bätz' aanwezigheid in Utrecht. Zijn naam werd 
ook wel als Beetz, of Beets gespeld, ook door 
hemzelf, hetgeen er niet alleen op zou kunnen 
duiden dat hij graag Nederlander wilde zijn, 
maar ook dat zijn naam als 'Beets' uitgespro
ken moet worden en niet zoals later gebruike
lijk werd als 'Bets'. 

J.J.H.Bätz werd aanvankelijk opgeleid tot 
meubelmaker en meldde zich in 1729 als 
meubelmakersgezel bij de firma Christoph 
Thielemann, Orgel- und Instrumentenmacher 
te Gotha, in het keurvorstendom Sachsen, 
waar hij vier jaar in de leer ging. Na deze 
periode verliet hij het genoemde bedrijf om 
zijn opleiding tot meester - orgelmaker elders 
voort te zetten. Zoals meer van zijn landgeno
ten koos hij ervoor om dat te doen in de 
Republiek der Verenigde Nederlanden, omdat 
orgelbouwer hier, anders dan in Duitsland, een 
vrij beroep was. Daarbij bestond hier een 
grote belangstelling voor het orgelspel en 
waren er om die reden dus nogal wat orgels 
die onderhouden moesten worden. Geleidelijk 
aan ontstond ook een behoefte aan nieuwe 
orgels als begeleidingsinstrument in de kerk
diensten en als concertinstrument tijdens 
orgelbespelingen, die eens per week of eens 
in de twee weken in veel plaatsen tijdens 
marktdagen werden gehouden. 



Absolute zekerheid hierover is er niet, toch zijn 
er aanwijzingen dat J.J.H.Bätz in het voorjaar 
van 1733 in Utrecht arriveerde waar op dat 
moment de twee orgelbouwers Willem van 
Limburg en Albertus van Os werkzaam waren, 
die uitsluitend waren belast met onderhouds
werkzaamheden aan de bestaande, oude 
orgels in de stad. En toen het kerkbestuur een 
uitgebreide restauratie van het orgel in de 
Nicolaïkerk nodig vond, werd hiervoor iemand 
van buiten Utrecht aangetrokken: Christian 
Müller. Het is zeer waarschijnlijk dat Christian 
Müller bij zijn restauratiewerkzaamheden aan 
het orgel van de Nicolaïkerk is geassisteerd 
door de jonge J.J.H Bätz. Zeker is dat hij hem 
als meesterknecht meenam toen hij na de 
voltooiing hiervan begon aan de bouw van het 
orgel in de Grote - of St. Bavokerk in Haarlem, 
een opdracht die hem wereldberoemd zou 
maken. 

Toen het Haarlemse orgel af was, begon 
J.J.H. Bätz een eigen bedrijf in Utrecht, waar 
hij de orgelsituatie kende en waar intussen 
een gunstigere wind was gaan waaien wat de 
werkgelegenheid betreft: Willem van Limburg 
was overleden en Albertus van Os was naar 
Zeeland verhuisd. Concurrentie van deze twee 
had J.J.H. Bätz dus niet meer te vrezen, de 
vraag naar nieuwe orgels nam alleen maar toe 
en de centrale ligging van de stad maakte het 
mogelijk om het werkterrein naar noord en 

zuid uit te breiden. Gesteund door zijn leer
meester Christian Müller lukte het J.J.H. Bätz 
een bloeiend orgelbedrijf van de grond te 
krijgen, dat onder drie achtereenvolgende 
generaties Bätz (tot 1849) en vervolgens 
onder twee generaties Witte (tot 1902) bleef 
voortbestaan. 
Voor zover bekend bouwde J.J.H.Bätz 16 
nieuwe orgels, waarvan er nog 9 in gebruik 
zijn. Op 13 december 1770, tijdens de ople
vering van zijn grootste orgel in de Grote of 
St. Lievenskerk in Zierikzee overleed hij. 
Helaas werd dit imposante instrument, dat 
vergeleken kan worden met het Müller-orgel 
in de Bavokerk in Haarlem, in 1832 door 
brand verwoest. 

De tweede generatie 
De beide zonen van J.J.H.Bätz, Gideon Tho
mas en Christoffel, zetten het bedrijf van hun 
vader voort. Van hen is Gideon Thomas 
(1751 -1820) de belangrijkste. 
Onenigheid over de erfenis van hun ouders 
bracht Christoffel ertoe om in 1778 een eigen 
bedrijf te beginnen. Zo staan het rugwerk van 
het orgel in de Bonifaciuskerk in Medemblik 
en het orgel van de Ludgeruskerk in Loenen 
aan de Vecht geheel op zijn naam. Of hij als 
zelfstandig ondernemer meer orgels heeft 
gebouwd, is niet bekend. 
De orgels van de tweede generatie Bätz zijn 

Het Bätzorgel in 
Loenen, circa 1920. 

(coll.W. Mooij) 

Loenen -à™ Vecht. 
N. H. Kék 



over het algemeen bescheidener van omvang 
dan die van de stichter van de firma. De oor
zaken hiervoor moeten niet op de eerste 
plaats worden gezocht in de verslechterde 
economische situatie aan het einde van de 
achttiende eeuw maar eerder in de verander
de eisen van de muziekpraktijk, die in het 
rococotijdperk hadden plaatsgevonden. In het 
samenspel met fluiten, violen, hobo's, hoorns, 
trompetten en pauken voldeed een klein 
instrument beter dan een groot. Eén manuaal 
was voldoende en een zelfstandig pedaal was 
voor de Rococo muziek niet nodig. Orgelbou
wers kwamen aan de vraag van organisten 
naar rijke kleurschakeringen tegemoet door 
de registers te verdelen in bas - en discant 
(dat wil zeggen de linker - en de rechterhand), 
waardoor de organist links en rechts een 
verschillende klankkleur kon laten horen. 
Hoewel de orgelbouw in de periode van 1795 
tot 1813 een moeilijke tijd doormaakte - in de 
eerste plaats door de onstabiele politieke 
situatie, maar ook omdat de Hervormde 
Gemeenten na de scheiding tussen kerk en 
staat zelf moesten zorgen voor hun gebouwen 
en hun orgels, hetgeen in vele gevallen leidde 
tot bezuiniging - had Gideon Thomas niet te 
klagen over gebrek aan opdrachten. Hij had 
wel problemen met het verkrijgen van goede 
materialen en het verwerven van goed perso
neel (de mobilisatie eiste vele jonge mannen 
op zodat personeel schaars werd). 
Financieel kregen de beide broers in deze 
moeilijk periode van verschillende kanten 
steun. Zo ontvingen Christoffel en zijn gezin 
een legaat van ƒ. 8000,- van Mr. Gildemeester, 
de peetvader van een van zijn zonen. 
Waarschijnlijk heeft Christoffel zelf echter 
nooit van deze schenking geweten, omdat hij 
op 3 mei 1800 in de Vecht bij Breukelen ver
dronk. 

Het geld van Gildemeester dat op 3 juni 
beschikbaar kwam, werd door zijn broer, die 
geen kinderen had, gebruikt voor de opvoe
ding van Christoffels zonen Jonathan en 
Johan Martin.Toen Gideon Thomas Bätz in 
1820 overleed, zetten zij het bedrijf voort. 
Voor zover bekend bouwde de tweede gene
ratie Bätz 22 nieuwe orgels, waarvan slechts 
de helft nog in gebruik is. Een aantal hiervan 
staat in de Hervormde Kerk in Heukelum 
(1779), de Hervormde Kerk in Breukelen 
(1787), de Lutherse Kerk in Edam (1809), de 

Hervormde Kerk in Vleuten (1812) en de 
R.K.Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort 
(1819). 

De derde generatie. 
Onder de derde generatie, de broers Jonathan 
en Johan Martin Willem, beleefde het bedrijf 
zijn grootste bloeiperiode. Jonathan (1787 -
1849) was de belangrijkste van de twee; hij 
was een ontwikkeld man, die vele functies 
vervulde in de Lutherse Kerkenraad: hij 
beheerde de financiën, pleitte voor vaccinatie 
van de kinderen van de diakonie school en hij 
had een belangrijk aandeel in het muzikale 
leven van de Lutherse Gemeente.Hij was ook 
lid van het muziekcorps van de Utrechtse 
Schutterij (hij speelde trompet) en hij nam deel 
aan het Utrechtse sociëteitsleven. 
Over het leven van zijn broer Johan Martin 
Willlem is minder bekend. Hij woonde tussen 

Het Bätzorgel in 
Breukelen (foto: 
Stanny Verster) 



1812 en 1818 in Amsterdam waar hij een 
bedrijf had als pianobouwer. De opkomende 
bloei in de orgelbouw bracht hem weer terug 
naar Utrecht waar hij tot 1831 samen werkte 
met Jonathan. Op 3 januari van dat jaar lieten 
de broers via de kranten weten dat de firma 
Gebroeders Bätz werd opgeheven en dat alle 
lopende opdrachten door Jonathan afgehan
deld zouden worden. Over de oorzaak van de 
scheiding tussen beide broers is niets bekend. 
Misschien voelde Johan Martin Willem zich 
verdrongen door Christian Gottlieb Witte, die 
in 1826 vanuit Duitsland naar Nederland was 
gekomen en een goede positie had verworven 
in het bedrijf van Bätz? In ieder geval was hij 
na 1831 nog slechts enkele malen actief in de 
orgelbouw. In zijn overlijdensacte - hij over
leed in 1836 - staat als beroep pianobouwer 
vermeld. 
Zijn zonen Johan Christiaan, Jonathan jr, en 
Johan Martin Willem bleven werkzaam in het 
bedrijf van de firma Bätz en Comp, de nieuwe 
naam die het bedrijf van 1833, het jaar waarin 
Jonathan Bätz en Christian Witte een com
pagnonschap aangingen tot de opheffing in 
1902. 

Twee verschillende Bätz orgels. 
Het is opvallend dat de beide broers Bätz uit 
de tweede generatie, die in 1778 besloten 
ieder hun eigen weg te gaan, ongeveer tegelij
kertijd (in 1786/87) opdracht kregen tot het 
bouwen van orgels in Loenen en Breukelen. 
Als twee orgelbouwende broers uit hetzelfde 
huis in twee zo dicht bij elkaar gelegen kerken 
een orgel van ongeveer gelijke grootte plaat
sen, is het natuurlijk interessant om deze te 
vergelijken. 
Uiterlijk zijn er opvallende verschillen. Het 
belangrijkste daarvan is dat het Loenense 
orgel op een zogenaamd oksaal staat, waarbij 
het klankbord van de er onder geplaatste 
preekstoel tegelijk deel uitmaakte van de 
onderzijde van het voorste gedeelte van het 
orgel. 
In het Berigt wegens het Orgel te Loenen uit 
het Gemeente archief staat het er zo: 
"Een ordonnantie om het boven de Predik
stoel te plaatsen, gelijk de begeerte was, 
scheen moeilijk, door de gedaante van het 
Choor, in welks opening het vasten moest. 
Dit Choor, dat achter de Kerk is, heeft de 
gedaante van een afzonderlijke Kapel, en is 

door middel van een muur daarvan afgeschei
den; aan welke muur niet hooger is als het 
...tstand der Choormuren (daar het gewelf 
begint, en hetwelk zich aan de Kerkzijde als 
eene lagere boog vertoont) is opgetrokken. 
Van deze moeilijke gedaante is echter geluk
kig partij getrokken; thans draagt hetzelve de 
balken van het voor- en achterwerk; in den 
muur zelven zijn twee Poorten gemaakt, waar
in zeer fraai gesneden en als Koper gebrons
de deuren, van achteren met groen zijden taft 
bekleed, en dienende voor toegangen tot het 
Choor, en tussen de beide poorten vertoont 
zich de Predikstoel, zijnde geplaatst recht 
tegenover den grooten ingang van de Kerk. 
Deze muur is vervolgens, aan de zijde van de 
Kerk, versierd met eene lijst, vogens Ionische 
Bouworde, zooals de versieringender gemelde 
Poorten daarmede ook overeenkomen; zijnde 
het hoofdgedeelte van die lijst, in het midden 
derwaarts, zooveel voouitkomende gemaakt, 
als bouwkundig vereischt wordt voor de stand 
en gedaante van het Orgel, en verstrekt 
daardoor tegelijk voor klank of spreekbord 
boven den Predikantstoel. 
Deze gedaante schijnt den oppervlakkigen 
toeschouwer toe als toevallig zoo samenge
steld en als willekeurig, daar alle de hoeken 
verschillende zijn; doch ter bekoming van de 
Geometrische Profilen, is uit het middenpunt 
van de Predikstoel 

Eene halve cirkel getrokken van circa 15 voe
ten (ca. 4 meter) diameter, welksomtrek ver
deeld is in 8 gelijke delen, dewelke, naar het 
gestelde middenpunt vereenigd wordende, de 
vereischte punten bepalen, die verdere aanlei
ding geven tot het vormen der gedaante van 
het spreekbord en van het Orgel, waardoor 
het tezamen gevoegde werk eene regelmatige 
en voor het oog bevallige afwisseling en over
gang bekomt, en waaraan ook de stand van 
het Orgel beantwoordt, in zooverre de groote
re hoeken meerdere en de kleinere hoeken 
mindere hoogte bereiken, naarmate het ver
schil der pijpen zulks vorderde." "0 
Hoe anders ziet de opstelling van het Bätz 
orgel in Breukelen er uit. Hier is sprake van 
een zogenaamd "balustrade orgel" waarbij het 
instrument niet op het oksaal staat, maar aan 
de balustrade daarvan lijkt te hangen, een 
constructie die in de achttiende en eerste helft 
negentiende eeuw lange tijd populair geweest 
is. ( Zie bijvoorbeeld ook de orgels in de Grote 



Hef verbrande 
Bätzorgel in juni 
1945 (coll. G.A.L.) 

Kerk in Vreeland en in het door Lion Cachet 
ontworpen kerkje in dezelfde plaats.) 
De bovenzijde van de Breukelse orgelkast 
loopt niet door, maar wordt door twee lagere 
tussengedeelten onderbroken zodat er drie 
"torens" ontstaan waarvan de twee buitenste 
lager zijn dan de centrale. Het Loenense 
orgelfront lijkt, voor zover de foto ons toestaat 
dit te beoordelen, veel soberder. Weliswaar 
treffen we globaal dezelfde indeling van het 
front aan, namelijk een centraal gedeelte, 
twee tussengedeelten en twee enigszins naar 
achteren gebogen zijstukken, maar zij vormen 
tezamen veel meer een ononderbroken geheel 
omdat de bovenlijst van de kast boven de 
zijstukken doorloopt op dezelfde hoogte en 
alleen de centrale toren boven het geheel 
uitsteekt. Tegenover het briljante front van het 
orgel in Breukelen een duidelijk strenger uiter
lijk! Ook ontbreekt, omdat het klankbord van 
de preekstoel de onderzijde van het orgel 
vormt, de speelse versiering aan de onderkant 
van het orgel in Breukelen. 
Vergelijken we de disposities (aantal en soort 
van registers) van beide instrumenten, dan zijn 

de verschillen minder groot, zij het dat Gideon 
Thomas Bätz in Breukelen maar liefst zes van 
de twaalf registers "halveerde", dat wil zeggen 
verdeelde in een bas- en een discant gedeel
te. Christoffel paste dit principe in Loenen 
slechts toe op twee van de dertien registers. 
Bovendien verdubbelde hij voor het discant 
gedeelte (de rechterhand) van de prestant 8' 
de pijpen (dat wil zeggen dat bij het neerdruk
ken van een toets twee pijpen van dezelfde 
toonhoogte klonken), wat natuurlijk een dank
bare mogelijkheid bood om bij het zingen van 
koralen de melodie als het ware "automa
tisch" te kunnen versterken zonder met 
gedeelde registers te hoeven werken. Aan de 
hieronder vermelde disposities valt verder af 
te lezen dat het orgel van Christoffel toch 
misschien als iets kleurrijker zou kunnen wor
den beschouwd als dat van Gideon Thomas. 
Beiden bezitten een Bourdon 16', een 
Prestant 8', en een Quintadeen 8', maar op 
het Breukelse orgel zit ook nog de wel heel 
noodzakelijke Holpijp 8', die in Loenen ont
breekt. Daar staat tegenover dat het orgel in 
Loenen behalve de Octaaf 4' ook nog twee 



Het Flentrop orgel 
in Loenen (foto: 
Stanny Verster) 

4-voets fluitregisters bezit (gemshoorn en 
roerfluit). En dan heeft Loenen nog een heel 
bijzonder register: de Tertiaan 13/5 waarschijn
lijk bedoeld om tezamen met Quint 3' een 
klank te verkrijgen die vergelijkbaar is met de 
op het in Breukelense orgel aanwezige Sex-
quialter. Het enige resterende verschil is dan 
nog dat Christoffel dit toch vrij kleine orgel van 
twee zo geheten tongwerken heeft voorzien: 
de Trompet 8', bedoeld om het "volle werk" 
nog meer kracht te geven, en de in die tijd 
zeer geliefde "vox humana", een register dat 
de menselijke stem zou nabootsen en vooral 
als solostem werd gebruikt. Al met al toch vrij 
aanzienlijke verschillen tussen twee tamelijk 
beperkte disposities waarbij het door Christof-
fel in Loenen gebouwde orgel als wat eigen
zinniger en dat door Gideon Thomas in Breu-
kelen gebouwde orgel als wat conventioneler 
gekwalificeerd zou kunnen worden.2) 

Het Flentrop orgel. 
Na de brand in de Ludgeruskerk waarbij het 

Bätz orgel werd verwoest, kreeg de firma D.A. 
Flentrop uit Zaandam in 1949/50 opdracht om 
een nieuw orgel te plaatsen. (Dirk Andries 
Flentrop die eind jaren 30 van de vorige eeuw 
de zaak van zijn vader overnam, overleed, 95 
jaar oud, in het najaar van 2003). 
De voorvechter van het nieuw te plaatsen 
orgel, Dr. S. van der Linde, Hervormd Predi
kant, blonk overigens bepaald niet uit door 
historisch inzicht door zijn opmerking: 
"Reeds in 1863 heeft Bätz (moet zijn Bätz -
Witte) het gerestaureerd wat 1075 gulden 
verslindt. Even voor het in 1945 verbrand is, 
heeft nog een restauratie plaatsgevonden, 
gelukkig de eenvoudigste die dan mogelijk is. 
Wat in 1945 verdwijnt, heeft zijn beste dagen 
zeker lang achter zich. Liever dan te klagen 
over wat heenging, verblijden we ons over 
hetgeen we terug hebben gekregen." 3) 
Het werk van de firma Bätz heeft, en daar is 
iedereen het over eens, vanaf 1739 tot 1902 in 
ieder geval altijd uitgeblonken door enorme 
degelijkheid van constructie en gebruik van 
materialen van topkwaliteit. Dat er na zo'n 
honderd jaar na de bouw eens een flinke 
onderhoudsbeurt nodig was, is absoluut niets 
bijzonders! Orgels hebben nu eenmaal veel te 
lijden in, vooral 's winters, vochtige en koude 
kerken. Daarover heeft men in Breukelen 
gelukkig blijkbaar andere gedachten gehad, 
want het orgel van Gideon Thomas staat er 
nog steeds! 

Het eerste wat bij de beschouwing van het 
Flentrop orgelfront opvalt is dat er zichtbaar 
sprake is van twee zogenaamde "werken": 
een hoofdwerk en een rugpcsitief (waar de 
organist als hij speelt met zijn rug naar toe zit). 
Het rugpositief staat nog steeds vlak boven 
de preekstoel en het hoofdwerk is (zoals dat 
hoort) omhoog gebracht. Bij zorgvuldige 
beschouwing bleek (en dat werd later 
bevestigd door een uit het Loenens archief 
opgedoken document) dat de kast van het 
hoofdwerk wel bijzonder veel leek op die van 
het verwoeste Bätz orgel. We zien weer 
dezelfde "rechte schouders" met doorlopende 
lijst over de zijgedeelten en de er bovenuitste-
kende middentoren. De buitenste zijstukken 
zijn nu echter recht getrokken en niet meer 
naar achteren gebogen. En inderdaad, terwijl 
zo goed als al het oude pijpwerk (lood/tinlege
ring) bij de brand is gesmolten, heeft de kast 
de brand in zoverre overleefd dat de Rijksmo-



numentencommissie in 1949 aan het toenma
lige ministerie van O, K en W adviseerde 
subsidie te verlenen voor restauratie. Lood en 
tin smelten blijkbaar eerder dan eikenhout 
verbrandt. 

We hebben wat het hoofdwerk van het huidige 
orgel betreft dus nog altijd te maken met een 
enigszins gemodificeerde kast van het Bätz 
orgel. Ook de musicerende kinderen op de 
kast zijn op de oude foto te zien en zeker 
gedeeltelijk nog origineel. 
Het Flentrop orgel heeft dus twee klavieren die 
corresponderen met de twee "werken", plus 
een "vrij pedaal", met eigen registers, dit in 
tegenstelling tot de beide besproken Bätz 
orgels, die een "aangehangen pedaal" had
den. (De toetsen van een aangehangen 
pedaal zijn automatisch gekoppeld aan de 
ermee corresponderende klaviertoetsen). Zie 
hiervoor de vermelde dispositie. 
Wat maakt ook nu weer dit orgel tot een bij
zonder instrument? 

Na de tweede wereldoorlog kwam in Dene
marken, Duitsland (met zijn vele verwoeste 
kerken) en ook in Nederland, zij het schoor
voetend, in de orgelbouw een stroming op 
gang die de vele in de tweede helft van de 
negentiende en eerste helft van de twintigste 
eeuw smaak - en karakterloos gebouwde 
orgels beu was en terug wilde (of zo men wil 
vooruit ) naar een nieuwe, frisse en heldere 
orgelcultuur, die vergelijkbaar was met de 
Nederduitse orgelcultuur van de achttiende 
eeuw. Deze stroming werd bekend onder de 
verzamelnaam neobarok. Helderheid, door
zichtigheid en brille van klank door hoge 
vulstemmen werden weer tot ideaal verheven. 
Ook werd teruggegrepen op het zogenaamde 
"sleeplade - systeem", de mechanische frac
tuur (contact van toets naar pijp via een 
mechaniek) en werden vormen van overbren
ging via luchtdruk (pneumatisch) en elektri
citeit verlaten. 

Deze ingrijpende veranderingen in de toen 
geldende technieken in de orgelbouw waren 
min of meer het resultaat van een van 3 - 5 
januari 1950 in Driebergen gehouden confe
rentie tussen enkele orgelbouwers en kerkmu
sici, georganiseerd door Dirk Andries Flentrop 
zelf. De conferentie had tot doel " de noodza
kelijke oriëntatie van de orgelbouw aan de 
kerkmuziekontwikkeling van de laatste decen
nia door onderlinge gedachten uitwisseling te 

bevorderen."4) 
Van een drietal conclusies die uiteindelijk als 
een soort eindresultaat van de conferentie 
werden geformuleerd betreffende de orgel
bouw in Protestant Christelijke kerken is in het 
kader van dit artikel vooral de eerste van 
belang: "Als enige juiste en bij uitstek duurza
me systeem van orgelbouw geldt het sleepla
de - orgel met mechanische fractuur." 3) 
De firma Flentrop komt de eer toe een van de 
eersten, zo niet de eerste in Nederland te zijn 
geweest die zijn stappen op deze nieuwe weg 
heeft durven zetten en het huidige orgel in de 
Ludgeruskerk is een van de allereerste neoba
rok orgels, zo niet het eerste in Nederland, van 
een Nederlandse orgelbouwer. Het overigens 
schitterende neobarok orgel uit 1955 van de 
Deense bouwer Marcussen in de Nicolaïkerk 
in Utrecht wordt meestal gezien als het start
punt van de nieuwe stroming in ons land, 
maar feitelijk is dat dus niet juist. 
Het is interessant te lezen wat er in het 
onlangs verschenen jubileumboek 100 jaar 
Flentrop Orgelbouw over het Loenense orgel 
wordt geschreven: "Bij de restauratie van het 
kerkgebouw (na de brand in 1945) werd de 
toestand van 1787 tot uitgangspunt genomen 
en architect Ferdinand B. Jantzen rekende 
daarbij ook op een reconstructie van de oor
spronkelijke orgelkas. Noch de plaatselijke 
organist, noch Dirk Andries Flentrop en de 
adviseurs van de Hervormde orgelcommissie 
voelden er voor om de oorspronkelijke aanleg 
van het instrument met de klaviatuur aan de 
achterzijde als uitgangspunt te nemen. Uitein
delijk werd - in overleg met de architect -
besloten om het tweede manuaal als rugposi-
tief uit te voeren en de zijvelden van de hoofd-
kas, die oorspronkelijk naar achteren gebogen 
waren, recht te zetten. Op deze wijze kon ook 
een vrij Pedaal worden aangebracht. Met deze 
concessie werd vervolgens de oorspronkelijke 
hoofdkas gereconstrueerd, aangevuld met 
een Rugpositief in historische, maar niet aan 
Bätz ontleende, vormgeving. In het oeuvre van 
Flentrop was nog nooit eerder een instrument 
met een dergelijke functionele orgelkas gerea
liseerd. Daarnaast werd bij dit orgel voor het 
eerst alle pijpwerk - behalve de kelen van de 
tongwerken - in eigen werkplaats vervaardigd; 
iets wat in de daarop volgende jaren echter 
nog lang niet vanzelfsprekend was." 4) 
De Loenense Ludgeruskerk had een bijzonder 
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orgel, gebouwd door een telg van een van de 
beroemdste Nederlandse orgelbouwers 
geslachten uit de achttiende en negentiende 
eeuw. Maar ook nu weer, sinds 1951, bezit 
deze kerk een orgel van hoge kwaliteit en van 
een bijzondere betekenis. Het Flentrop orgel 
in de Loenense Ludgeruskerk staat aan het 
begin van een nieuwe ontwikkeling in de 
Nederlandse orgelbouw die een aantal schit
terende instrumenten heeft opgeleverd en 
daarnaast ook verantwoordelijk genoemd mag 
worden voor een groot aantal waardevolle 
restauraties van historische instrumenten die 
in de negentiende en twintigste eeuw waren 
verknoeid. 5) 

Joep Straesser 
Stanny Verster 

NOTEN: 

1) Archief Hervormde Kerk, Loenen, doos 5 
2) Dispositie van het Bätz orgel van Breukelen: (Het 

in 1867 door de firma Bätz - Witte bijgeplaatste 
zogenaamd "onderwerk" bestaande uit slechts 
drie registers met een eigen klavier blijft hier 
buiten beschouwing) Hoofdwerk C - f" 

Bourdon 16' 
Prestant 8' 
Quintadeen 8' bas - en discant (b/d) 
Holpijp 8' 
Octaaf 4' 
Fluit 4'(b/d) 
Quint 3' (b/d) 
Octaaf 2' (b/d) 
Cornet 4 sterk, discant 
Sexquialter 4 sterk, discant 
Mixtuur 4 - 8 sterk, (b/d) 
Trompet 8' (b/d/) 
Pedaal : C- d (aangehangen) 

Dispositie van het Bätz orgel van Loenen: 
Prestant 8'(van zuiver Engels tin gepolijst en in 

de rechterhand dubbele pijpen. 
Bourdon 16', de twee basoctaven van zuiver 

eikenhout gemaakt. 
Quintadeen 8' 
Octaaf 4' 
Gemshoorn 4' 
Roerfluit 4' 
Quint 3' 
Octaaf 2' 
Tertiaan 1 3/5 
Mixtuur, uit 2' 3,4,6,8, sterk (b/d) 
Cornet 4 sterk, (d) 
Trompet 8' (b/d) 
Voxhumana 8' 
Pedaal: C - d (aangehangen) 

3) Uit: 1000 Jaar dorpsleven aan de Vecht, 1954, 
Dr. S. van der Linde. 

4) 100 jaar Flentrop Orgelbouw 
5) Dispositie van het Flentrop orgel van de Ludge

ruskerk in Loenen. 
Hoofdwerk: Rugwerk: Pedaal: 

Prestant 8' Prestant 4' Subbas 16' 
Roerfluit 8' Gedekt 8' Octaaf 8' 
Octaaf 4' Roerfluit 4' Nachthoorn 4' 
Quint (conisch) 3' Gemshoorn 2' 
Pedaalkoppel, P+1;P+2 
Octaaf 2' Quint 1 1/3' 
Manuaalkoppel 2+1 
Mixtuur VI sterk Scherp IV - V sterk (hoofdwerk 

+ rugpositief) 
Dulciaan 16'Regaal 8' 

Als de dispositie van het orgel ter sprake komt moet 
de apostrof achter het cijfer worden gelezen als 
voet. Voorbeeld: Prestant 8' wordt dan dus 
"prestant acht voet". De term voet komt voort uit 
het gegeven dat de laagste en dus langste pijp 
van het genoemde register precies acht voet lang 
is. (Een voet (oude lengtemaat) was ongeveer 
dertig centimeter) Een 8' register houdt in dat de 
toonhoogte die klinkt wanneer een bepaalde 
toets wordt ingedrukt dezelfde is als bij een piano 
het geval zou zijn. Bij een 4' register klinkt de 
toon een octaaf hoger dan de ingedrukte toets, 
bij een 2' twee octaven hoger en bij een 1 ' drie 
octaven. En naar beneden: 16' klinkt een octaaf 
lager dan de ingedrukte toets en 32'(alleen 
aanwezig op zeer grote orgels) twee octaven 
lager. 

Het is in het kader van dit artikel niet mogelijk om 
dieper op allerlei technische zaken de orgelbouw 
betreffende in te gaan. De auteurs verwijzen 
hiervoor naar de desbetreffende vakliteratuur. 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR: 

Dr. M.A.Vente, De Utrechtse orgeltraditie voor de 
gebroeders Bätz. Uit: De orgelmakers Bätz, honderd 
jaar Utrechtse orgelbouw, uitgave Centraal Museum 
Utrecht, 1975 

Gert Oost, De orgelmakers Bätz, honderd jaar 
Utrechtse orgeltraditie. Uit: De orgelmakers Bätz, 
honderd jaar Utrechtse orgelbouw, uitgave Centraal 
Museum Utrecht, 1975. 

100 jaar Flentrop Orgelbouw (1903 - 2003), uitgave 
en copyright: Flentrop Orgelbouw BV, Westzijde 57, 
1506 EC Zaandam. 

Kort voor het drukken van ons blad kregen wij het 
bericht dat Joep Straesser helaas is overleden. 
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PROCESVERBAAL IN 1862: 

Achtervolging op Oud Over 

Zo nu en dan duiken er archiefstukken op die 
zo amusant zijn, dat wij u die niet willen ont
houden. Met name de uitvoerige beschrijvin
gen wekken -in onze dagen- soms wel de 
lachlust op. Hier volgt de integrale (inclusief 
spelfouten) weergave van zo'n proces-verbaal, 
met de kroontjespen in keurig schoonschrift 
geschreven in 1862 door de toenmalige bur
gemeestervan Loenen, J.P.C. Baron van 
Reede tot ter Aa. 

"Op heden den achttienden augustus des 
jaars achttienhonderdtweeënzestig hebben 
wij, Jan Pieter Christiaan baron van Reede tot 
ter Aa, burgemeester der gemeente Loenen, 
op last van den officier van Justitie bij de 

Arrondissementsregtbank te Utrecht naar 
aanleiding zijner missive van 14 augustus 
1862 nr 359 b voor ons doen verschijnen 
Frederik Blommee, oud 50 jaren, nachtwacht, 
wonende in deze gemeente die op onze vra
gen het navolgende verklaarde. 
Dat hij op den 3 augustus 1862 des avonds 
ruim 10 ure door den deurwaarder Diemont 
werd verzocht ais getuige tot het in hechtenis 
nemen van Willem Dolman, zandschipper te 
Oud Over, gemeente Loosdrecht woonachtig. 
Dat hij aan dit verzoek voldoende den deur
waarder en diens tweede getuige Dirk van der 
Made, veldwachter te Loenen, is gevolgd. 
Dat op Oudover gekomen zij zich hebben 
begeven naar de woning van genoemden 

Oud Over, de plek 
waar de worstel
partij plaats vond. 
(1925, coll. W. 
Mooij) 

11 



Dolman, nadat de gemelde deurwaarder zich 
bij den wethouder der Gemeente Loosdrecht 
den heer J. Mager, had vervoegd. 
Dat Dolman niet in huis was. 
Dat zij zich daarop weder den weg op naar 
Loenen hebben begeven. Dat zij toen Dolman 
voor de buitenplaats Vegtlust onder Loos
drecht hebben ontmoet. 
Dat comparant toen dadelijk tot Dolman heeft 
gezegd: "Gij zijt mijn arrestant", meenende 
dat dit was overeenkomstig de inlichtingen 
hem door den deurwaarder gegeven. Waarop 
Dolman antwoordde "dat hij niet gestolen had 
en ook niet door hem comparant in den nacht 
wilde gearresteerd zijn". 
Dat daarop de deurwaarder Dolman toesprak 
met de woorden: "Dolman, gij moet betalen of 
gij moet in arrest". Waarop Dolman antwoor-
de: "Als je aan mijn lijf komt, dan schop of 
trap ik je of bijt je aan stukken". 
Dat comparant en de getuige van der Made 
Dolman tijdens dit gesprek vasthielden terwijl 
van der Made hem nog toevoegde: "Ja Dol
man, het is meenis, je moet mee". 
Dat toen de deurwaarder Diemont zich heeft 
verwijderd zeggende "hij is voor uwe rekening, 
ik ga een rijtuig halen". 
Dat Dolman toen aan comparant en van der 
Made verzocht om hem los te laten met de 
belofte dat hij bij hen zou blijven. Dat Dolman 
echter ontvlugtte en door hen werd achter
volgd. 

Dat van der Made hem inhaalde en aangreep 
en met hem aan het worstelen raakte, dat 
comparant toen Dolman bij de beenen trok, 
waardoor Dolman en comparant op den grond 
vielen tegen de doornenheg aan en aan het 
worstelen geraakten. 

Dat Dolman comparant in den das greep en 
dien zoo toehaalde dat hij comparant aan van 
der Made toeriep "Help mij, hij wringt mij de 
keel toe" terwijl Dolman riep "van der Made, 
haal Blommee van mijn lijf want hij drukt mij 
de borst toe met zijne knie". 
Dat comparant gedurende deze worsteling 
eenige krabben ontving. 
Dat tengevolge van dit rumoer de voormelde 
Heer Mager en diens schoonzoon, de heer 
Pos, en Hendrik Fortuijn, allen onder Loos
drecht woonachtig, kwamen aanloopen, ter
wijl ook de deurwaarder Diemont zich weder 
bij hen voegde. 
Dat toen Dolman gewillig den deurwaarder 
volgde terwijl comparant en van der Made 
achter hen aankwamen. 
Dat comparant verder niets meer kan opgeven 
wijl hij nog den deurwaarder noch Dolman 
meer heeft gezien. 
Dat Dolman gedurende het vorenstaande in 
beschonken toestand verkeerde. 

Na voorlezing en volharding bij zijne verklaring 
heeft de comparant alhier getekend. Getee-
kend: F. Blommee" 

Het procesverbaal wordt vervolgd met de 
verklaring van de Loenense veldwachter, Dirk 
van der Made. Deze verklaart bijna letterlijk 
hetzelfde als Blommee, maar kon wel de 
afloop van de zaak vermelden: 
"Dat de heer Diemont, weder teruggekomen 
zijnde, aan Dolman heeft toegestaan om zich 
naar zijne woning te begeven onder voor
waarde dat Dolman zich den volgenden mor
gen aan des deurwaarders woning zoude 
vervoegen". En aldus geschiedde.... 

Uit het archief 

Vermist 
"In den nacht tusschen 1 en 2 september 
1860 is uit het weiland nabij den molen van 
den Stichtsen poldefO onder de gemeente 
Loenen vermist en vermoedelijk ontvreemd 
eene 2V2 jarige melkgevende geit, zonder 

hoorens, hebbende in dit voorjaar voor de 
tweede maal geworpen. Dezelve is vóór 
geheel zwart, de ooren alleen een weinig 
gespikkeld of griemel, vanaf de voorbouten 
geheel wit, om de staart alleen een zwarte 
vlek, de staart zelve mede met een wit pluim
pje; aan de achterbouten nabij het uijer het 
haar eerst voor eenige dagen weggeknipt. 
De eigenaar G. van Dam, watermolenaar 
wonende op bovengemelde molen, heeft 
dezelve nagespoord langs den Rijnspoorweg, 
tot over de brug bij het station Abcoude, 
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waarlangs het spoor eener geit, benevens dat 
van iemand met zeer grote klompen zigtbaar 
was, zoodat de geit vermoedelijk tusschen 
Abcoude en Amsterdam zal zijn aangekomen. 
De Burgemeester der Gemeente Loenen 
verzoekt opsporing, aanhouding en berigt." 

1) De Stichtse molen stond vlakbij het huidige 
Rijksstraatweg 93. In 1873 werd de molen ver
vangen door een stoomgemaal. 

Twee processen verbaal rond het illegaal 
rijden met een hondewagen door een 
hardleerse viskoopman 
22 november 1880 
"Bij deze heb ik de eer Ueda. te doen gewor
den een proces verbaal opgemaakt door 
Theodorus van Rooijen, gemeenteveldwach
ter, onbezoldigd rijksveldwachter tegen Hen
drik Molenaar, oud 53 jaar, koopman in visch, 
wonende te Huizen, als handelende in strijd 
met het Provinc. Reglement op het rijden met 
hondewagens. 

Aan de Heer Ambt. van het Openbaar Ministe
rie bij het Kantonger. te Breukelen te Utrecht. 
Get. Doude van Troostwijk, wethouder" 
6 oktober 1881 
"Bij deze heb ik de eer UEacht. te doen 
geworden een proces verbaal opgemaakt 
door den Brigadier titulair Rijksveldwacht 
alhier tegen Hendrik Molenaar, koopman in 
visch, wonende te Huizen wegens het rijden 
met een hondewagen zonder te zijn voorzien 
van een consent daartoe. 
Aan den Heere Ambt. van het Openbaar 
Ministerie bij het Kantongerecht te Breukelen 
te Utrecht. 

De Burgemeester der gemeente Loenen, get. 
J.A. van Hengst." 

Bron: Gemeente Archief Loenen, nr. 202, brievenboek 

1878-1882. 

Verminderde tolopbrengsten door komst 
stoomboten 
12 juli 1878 
Onder terugzending van het bij apostille van 
11 dezer No. 3 om berigt, consideratien en 
advies in onze handen gestelde rekwest van 
Willem Boon, pachter te Nieuwersluis geheven 
wordende tollen ten behoeve der Directie van 
het Zand en Jaagpad tussen Breukelen en 
Ouderkerk a/d Amstel, daarbij schadevergoe

ding verzoekende wegens de verminderde 
opbrengst van de tollen tengevolge van de in 
werking getreden Stoomsleepdiensten, heb
ben wij de er Ued. Gestr. te berigten: 
Dat werkelijk sints het begin der maand April jl. 
eene sleepdienst op de Vecht van Weesp tot 
Utrecht met twee stoombooten in werking is 
getreden, die onlangs een derde stoomsleper 
in dienst heeft gesteld, en binnenkort met vier 
sleepers zal dienst doen, terwijl bovendien een 
tweede stoomsleepdienst ook eerstdaags hare 
diensten zal openen. 

Dat hierdoor de Jagerij langs de Vecht, eene 
gevoelige slag heeft ondervonden, en dage
lijks al meer ondervindt, daar de stoomslepers 
treinen van 6 à 7, ja soms van 9 schepen 
achter zich voeren, en thans minstens zes 
treinen dagelijks de Vecht langs komen. 
Dat de meesten dezer schepen bij het niet 
bestaan dezer stoomsleepdienst zeker ieder 
door één paard zouden zijn gejaagd worden, 
terwijl ook tevens sommige kleinere schepen, 
die vroeger vanaf Nieuwersluis de binnenvaart 
langs Angstel en Amstel naar Amsterdam 
volgden, thans zich tot Weesp laten slepen. 
Dat dus werkelijk door het in dienst treden 
dezer stoomsleepboten eene aanmerkelijke 
schade wordt toegebragt aan de opbrengst 
der tollen door rekwestrant gepacht en er dus 
naar ons bescheiden oordeel termen aanwe
zig zijn; den pachter tegemoet te komen in 
zijne schade; 

Dat wij echter geenzins in staat zijn de juist
heid van het opgegeven aantal gesleept zijnde 
vaartuigen in de drie vorige maanden, doch 
dat wij mogen aannemen, rekwestrant dezelve 
naar waarheid heeft opgegeven, als bekend 
staande als een eerlijk en braaf ingezetene, 
terwijl mogelijk de opgegeven cijfers door den 
Rijkshavenmeester te Breukelen wel zouden 
kunnen worden gecontroleerd. 
Redenen waarom wij de eer hebben, Uedelge-
strenge te adviseren, aan den pachter der 
tollen te Nieuwersluis, Willem Boon, eene 
billijke schadevergoeding te verleenen. 

Aan de Heeren Gedeputeerde Staten in de 
Provincie Utrecht, 
Burgemeester & Wethouders van Loenen 
Get. J.A. van Hengst 
De secretaris get. J.A.F. Backer 

Bron: Archief gemeente Loenen, nr 2020, 
Brievenboek 1878-1882. 
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VOORMALIGE BUITENPLAATS OOSTERVECHT IN PARELMOER: 

De wonderlijke omzwervingen van een 
Loenens reliëf 

Jarenlang lag in het depot van het museum 
Swaensteyn in Voorburg een parelmoeren 
plaquette van de parelmoersnijder Jan Ber
nard Barckhuysen (ca. 1684-1760). De pla
quette is een afbeelding van een buitenplaats 
aan de Vliet bij Voorburg. Althans, dat dacht 
men. In 1966 werd door een kenner van parel
moerkunst al aangetoond dat het hier niet om 
een buitenplaats aan de Vliet gaat, maar om 
een buitenplaats aan de Vecht in de provincie 
Utrecht. 
De parelmoeren afbeelding is een exacte 
kopie van een ets uit De Zegepralende Vecht 
van D. Stoopendaal en C. Bruyn uit 1719 van 
het buiten Oostervecht bij Loenen. Ooster-
vecht was gelegen ter hoogte van het huidige 
Terra Nova. Deze kennis omtrent het parel
moer reliëf met het afgebeelde Oostervecht 
raakte na verloop van tijd echter in de verge
telheid. Veel verwarring volgde. 

Omzwervingen 
Het parelmoertje duikt voor het eerst op in 
1863. Omschreven als "een vaart met trek
schuiten" op een parelmoeren schelp wordt 
het stuk gepresenteerd tijdens de tentoonstel
ling van Zuid-Hollandse oudheden in Delft. 
Het betreft hier Zuid-Hollandse oudheden, 
dus in 1863 was men er kennelijk al van over
tuigd dat het hier om een buitenplaats in die 
provincie ging. 
Vervolgens komen we in 1905 het parel moer
tje tegen in een veilingcatalogus van het vei
linghuis J. Schulman in Amsterdam. 
De omschrijving die dan wordt gegeven luidt: 
"Prins Willem IV en de Prinses van Oranje, in 
een met vier paarden bespannen Karos geze
ten, rijden langs de Vliet. In het kanaal ziet 
men een trekschuit en aan de overkant zijn de 
buitenplaatsen Wykerbrug, Schoonoord, 
Vlietenburg, Eenwijk en Essesteyn afgebeeld". 
De koper van het parelmoertje in 1905 was de 
toenmalige directeur van het Koninklijk Kabi
net van Munten en Penningen, de heer A.O. 

van Kerkwijk. Van Kerkwijk overleed en in 
1957 werd zijn gehele collectie geveild bij 
Frederik Muller in Amsterdam. De opbrengst 
was voor het de Vereniging Rembrandt. 
De geveilde collectie bevatte veel parelmoe
ren die op zilveren doosje waren gemonteerd. 
Deze brachten, hoewel minder artistiek van 
kwaliteit, meer op dan ons Parelmoertje. 
De nieuwe eigenaar betaalde 150 gulden. 

In 1966 verscheen er een artikel in het Neder
land Kunsthistorisch Jaarboek geschreven 
door W.H. van Seters. Hij was deskundig op 
het gebied van parelmoerkunstenaars en had 
onderzoek gedaan naar J. B. Barckhuysen. 
Seters had kennelijk ook de Zegepralende 
Vecht van D. Stoopendaal en O Bruyn 
(Amsterdam, 1719) bestudeerd. De afbeelding 
op het Parelmoertje werd door hem herkend 
als nummer 71 uit dit boek namelijk "Ooster
vecht; de plaets van den hr. Isaac Simkinson, 
naar Loenen te sien". Bij vergelijking bleek dat 
de gravure trouw was gevolgd en het snijwerk 
van Barckhuysen was volgens de deskundige 
Seters niet onverdienstelijk. Zoals eerder 
vermeld raakte deze kennis omtrent het parel
moertje echter in de vergetelheid. 
Het artikel van Seters ontgaat velen en in 
Zuid-Holland is men nog steeds in de ver
onderstelling dat de afbeelding op het reliëf 
een aantal buitenplaatsen aan de Vliet bij 
Voorburg weergeeft. Het Museum Swaensteyn 
in Voorburg besluit dan ook in 1994 het stuk 
aan te kopen. Kort nadat het reliëf op een 
veiling door een particulier wordt aangekocht 
worden fondsen verzameld en koopt het 
museum het parelmoertje weer van deze 
handelaar. 

Barckhuysen 
Jan Bernard Barckhuysen werd in 1684 gebo
ren. Waar is onbekend. Sinds 1719 was hij als 
stempelsnijder aan de Gelderse Munt te Har
derwijk verbonden. Over de periode 1726 tot 
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1748 zijn van hem penningen bekend. 
Tot 1745 was hij als stempelsnijder in Harder
wijk werkzaam. Maar ook als parelmoersnijder 
was hij zeer actief. 
De techniek van stempelsnijders, het graveren 
en snijden in harde materialen, bleek ook 
goed toepasbaar op parelmoer. Vermoedelijk 
heeft Barckhuysen de kunst van het snijden in 
parelmoer als bijverdienste uitgeoefend. Van 
hem is een groot aantal snijwerken bekend. 
Soms zijn het losse reliëfs die dikwijls werden 
gebruikt voor deksels van onder andere 
tabaksdozen. 
Barckhuysen nam uitsluitend prenten van 
anderen als voorbeeld om in parelmoer te 
kopiëren. Hij maakte vooral bijbelse—allegori
sche voorstellingen. 
Tijdens zijn leven trouwde Barckhuysen drie 
keer en hij stierf op 11 januari 1760 te Harder
wijk volgens de overlevering "in grote armoe
de van koude en ongemak op stro". 

Oostervecht 
Het buiten Oostervecht bestaat niet meer. 
Over het exacte jaar van afbraak zijn deskun
digen het nog niet eens maar vermoedelijk 
vond de ontmanteling plaats tussen1836 en 
1846. 
Oostervecht, gelegen ten noordoosten van 
Loenen werd vermoedelijk eind 
17e eeuw gebouwd door de familie Paneras. 
Degene die het meest in aanmerking komt als 
bouwheer is Gerbrand Paneras (1658-1716). 
Hij was onder andere burgemeester van 
Amsterdam. In 1718 bewoont Isaac Simkin-
son het huis, in 1726 Isaak van Beuningen en 
rond 1734 Isaak Samuel van Beuningen. 
Volgens de beschrijvingen in de literatuur is 
de plaquette van Oostervecht rond 
1750/1757 door Barckhuysen gemaakt en 
vermoedelijk in opdracht. Rond deze periode 
woonde op Oostervecht de doopsgezinde 
Amsterdamse zijdehandelaar Dirk van der 

Hef parelmoertje 
van Oostervecht 
(foto Robert 
Witkamp, museum 
Maarssen) 
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Mersch. Of hij de opdracht tot het maken van 
de plaquette heeft gegeven of dat een goede 
vriend het hem cadeau heeft gedaan zal wel 
nooit opgehelderd worden. Maar dat de 
omzwervingen van het kunstwerk aan de 
Vecht begonnen lijkt aannemelijk. 
De familie van der Mersch blijft tot ver in de 
19e eeuw op Oostervecht wonen. Pieter van 
der Mersch (1775-1835), kleinzoon van de 
mogelijke opdrachtgever van het parelmoer
tje, begon op een deel van het grondgebied 
van Oostervecht een glasfabriek. 

Pieter overleed in 1835 en zijn erfgenamen 
lieten het huis afbreken. De glasfabriek bleef 
bestaan tot 1897 en rond 1910 werd het 
terrein verkocht aan mr. dr. Richard Erdmann 
die er het landgoed Terra Nova creëerd. 

Terug aan de Vecht 
In het voorjaar 2003 werd de streekarchivaris 
in Loenen gebeld door de huidige conserva
tor van het museum Swaensteyn. De proble
matiek rond het parelmoertje was weer boven 
komen drijven en langzamerhand was het 
iedereen duidelijk dat het hier om het buiten 
Oostervecht bij Loenen ging. 
De museumconservator van Swaensteyn 
zocht naar een museum in Loenen waar de 
afbeelding beter tot zijn recht kon komen. 
Loenen heeft echter geen museum, maar 
Maarssen wel. 

De streekarchivaris verwees de museumcon
servator uit Voorburg naar de conservator van 
het Museum Maarssen en... de musea sloten 
een bruikleenovereenkomst! 
En zo gebeurde het dat nu in het Museum 
Maarssen in een bescheiden hoekje in een 
vitrine een wonderschoon stukje Vechtland-
schap te zien is, uitgevoerd in glanzend parel
moer, afmetingen slechts 11,5 cm hoog en 15 
cm breed, 250 jaar geleden met overgave en 
vakmanschap gemaakt. 

J.B. Barckhuysen wordt in de vakliteratuur 
beschreven als een uitzonderlijk bedreven 
parelmoersnijder. Maar hoe uitzonderlijk is 
niet aan te geven door een beschrijving of 
met een foto van één van zijn reliëfs. 
Het uitzonderlijke van zijn vaardigheid is 
slechts vast te stellen met in het zicht het 
origineel. Het natuurproduct parelmoer, dat bij 
iedere wijziging van de lichtinval van karakter 

verandert, maakt het reliëf van Oostervecht 
tot een geheimzinnig object. 
U kunt dan ook het beste een bezoek brengen 
aan het Museum Maarssen om het parelmoer
tje 'live' te bewonderen (woensdag, zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 16.00 uur). 

Jaap Berghoef 
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Aanvulling op het artikel over bakkerij 
Westveen te Nieuwersluis, Vechtkroniek 20: 

"Hef is waar dat mijn vader in 1924 een 
nieuwe bakkerij heeft laten bouwen, dat was 
Rijksstraatweg 25. Maar in 1916 had hij reeds 
een bakkerij overgenomen van bakker Prins 
die vanwege de mobilisatie in dienst moest. 
Dat was het pand Rijksstraatweg 27, later 
kwam daar de melkzaak van van Asselt. 
Op de plaats van de nieuwe bakkerij was eerst 
een café. Mijn ouders zijn in Januari 1917 
getrouwd en ik ben geboren in het oude pand 
in 1918 en mijn zus Greta in 1921. 

Met dank voor plaatsing 
Jan Westveen Sr. 
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VAN OUDE MENSEN EN DE DINGEN DIE NIET VOORBIJGAAN. 

De eerste Loenense bejaardentochten 

Tezamen een gezellige dag  
"We houden van Loenen om zijn zwakheden 
en fouten, maar vooral om zijn sterke eigen
schappen als gemeenschapszin en naasten
liefde. Juist deze laatste eigenschappen 
komen zo duidelijk tot uiting in het jaarlijkse 
uitstapje dat reeds nu voor de 10e achtereen
volgende keer wordt gehouden. Ongeacht 
rang of stand, tezamen een gezellige dag, 
genietend van een prachtig deel van ons land, 
dat is het doel dat door ons van stonde af aan 
is beoogd en door u is begrepen", aldus het 
organiserend comité van de autotocht voor 
de ouden van dagen uit de gemeente Loenen 
aan de Vecht in haar reisbeschrijving voor de 
tocht van 18 juni 1957. De jaarlijkse tocht was 
toen al een instituut waaraan tientallen vrijwilli
gers jaar in jaar uit met veel plezier hun mede
werking verleenden. 

Tijd van soberheid en schaarste 
Vlak na de Tweede Wereldoorlog heerste er 
nog veel armoede in Nederland. Een voorzie
ning als de AOW bestond nog niet. Het waren 

de jaren van de wederopbouw, een tijd van 
schaarste en soberheid. De distributie van 
levensmiddelen en textiel werd geleidelijk 
opgeheven. De meeste artikelen werden in 
1948 pas weer vrij verkrijgbaar. In de strenge 
winter van 1946-1947 heerste er nog groot 
gebrek aan steenkolen, de brandstof bij 
uitstek voor thuisgebruik en industrie. 
Velen kenden niet veel meer van het land dan 
de directe eigen woonomgeving. Een vakantie 
was nog maar voor weinigen weggelegd en 
ook een dagje uit kwam zelden voor. Maar 
daar was wel wat aan te doen. 

Nieuw fenomeen 
Gemeentesecretaris G. van Hofwegen, wijk
zuster Bea van der Hoeven en mevrouw Jopie 
Niekerk staken in 1947 de koppen bij elkaar. 
Samen organiseerden zij in dat jaar de eerste 
tocht voor ouden van dagen uit Loenen a/d 
Vecht. De bejaardentocht was een betrekkelijk 
nieuw fenomeen. Zo gingen bejaarden uit 
Voorschoten al in 1930 een dagje uit. Ouden 
van dagen uit Nederhorst den Berg hadden 

De oprichters (met 
papier in de hand) 
mevrouw Jopie 
Niekerk, gemeente
secretaris G. van 
Hofwegen en Zuster 
Bea van der Hoeven 
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Een van de eerste 
bustochten met 
onder meer de 

dames de Kruijff, 
Vlug, Spijker, 

Bevers, Van Seem, 
de heer Fokker en 

achterin zuster Bea 

hun eerste uitje in 1945, vlak na de bevrijding. 
De plaatselijke wasserijen zorgden samen 
voor gratis vervoer; twintig open vrachtauto's 
stelden zij ter beschikking. In de meeste 
plaatsen werden bejaardentochten echter pas 
in de jaren '50 en '60 georganiseerd. Loenen 
was er dus vroeg bij. Het is onbekend waar 
de Loenense ouderen tijdens die eerste tocht 
naar toe gingen. We weten wel dat ze met 
dertig deelnemers een middag weg waren. 
Auto's en chauffeurs werden kosteloos aan
geboden. Door een huis-aan-huis collecte en 
een kleine eigen bijdrage was het uitje betaal
baar. De middag werd een succes. De 'com
missie autotocht ouden van dagen uit de 

gemeente Loenen' zat er voor jaren aan vast. 
De middag groeide uit tot een dag, inclusief 
lunch en diner. In 1956 gingen er al 180 men
sen mee. Het werd een jaarlijks evenement 
waar velen naar uitkeken. Vooraf kregen 
deelnemers en chauffeurs een uitgebreide 
reis- of routebeschrijving uitgereikt om tijdens 
de tocht nog meer te kunnen genieten. Tot 
1964 gingen alle uitstapjes met particuliere 
auto's. 

Spookrijders 
De stoet werd steeds langer; het was een 
zwaan-kleef-aan. Uiteindelijk gingen er wel 
zestig auto's mee. Een belangrijke taak was 
weggelegd voor de motorordonnans die de 
tocht in goede banen moest leiden. De eerste 
vrijwilliger was Kors Stoker. Maar al snel 
waren er meer mannen nodig. Die meldden 
zich direct. Onder hen Eef Flink, Jan Dolman, 
Frank Mooij jr. en Willem Klaver. Eef Flink 
bewaart dierbare herinneringen: Het belang
rijkste was om alle auto's zo goed mogelijk 
aaneengesloten te houden tijdens de rit. Ook 
het ordelijk parkeren bij horeca adressen 
vergde tijd en inspanning. Eenmaal kwam bij 
vertrek een ober aangesneld. Hij had in een 
stoel een kunstgebit gevonden. Het gebit in 
de lucht houdend liep hij langs alle auto's op 
zoek naar de eigenaar. Die bleek in een van 
de wagens te zitten, hij had nog niets gemist. 

Het kind in 
jezelf moet je 
koesteren.... 

rechts Jans Vlug en 
Symen van Rooyen 
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Een andere keer reed de voorste auto bij de 
tunnel in Velsen de rijbaan op van het 
tegemoetkomende verkeer; een tiental 
spookrijders volgde hem braaf. Op het laatste 
moment waren de chauffeurs toch nog in 
staat om hun auto, via de middenberm en 
zonder brokken, weer in de juiste rijbaan te 
krijgen. 

Sigaar of bonbon 
Aan de samenstelling van het reisprogramma 
werd grote zorg besteed. De beschrijving 
besloeg soms wel twaalf pagina's en was 
ruim voorzien van routekaartjes en leuke 
illustraties. Hiervoor zorgden de heer R. Ver
schuur en zijn collega's op het gemeentehuis 
Van Hofwegen en Verhage. De dagtocht was 
ook leerzaam. Onderweg kregen de deelne
mers veel informatie over aardrijkskunde, 
cultuur en historie van de streek "Wanneer 
we buiten Soest zijn gekomen horen we 
boven ons het gillend geluid van de op de 
vliegbasis Soesterberg gestationeerde straal
jagers. De toren die zo nu en dan in de verte 
is waar te nemen is de uit de 15e eeuw date
rende Onze Lieve Vrouwe toren van Amers
foort. Deze toren is ruim 94 meter hoog en 
uitgerust met een carillon van de beroemde 
François Hemony"....aldus het programma uit 
1957. Op meerdere plaatsen werd gepau
zeerd voor een kop koffie of sanitaire stop. 

Politie verleende assistentie bij verkeers
knooppunten. Bakkers schonken broodjes, 
slagers het beleg, kruidenier Niekerk zorgde 
voor sigaar of bonbon. Commissieleden en/of 
hun echtgenoten bakten cake. 

Een ansichtkaart versturen 
Uit het programma van 28 juni 1960: 'ledere 
deelnemer ontvangt op de vertrekplaats een 
strikje in de Loenense kleuren en de auto's 
worden door de ordonnansen van een vlag
getje voorzien... het geheel geeft de stoet 
een feestelijk aanzien ....Via Eist leidt onze 
weg langs tabaksvelden en steenfabrieken. 
Aan de linkerzijde zien we de heuvelrug en 
rechts kunnen we genieten van een prachtig 
uitzicht op de Rijn....De eerste gemeente in 
de provincie Gelderland, die we dankzij de 
hulp van de politie vlot kunnen doorgaan, is 
Wageningen. Deze plaats geniet bekendheid 
door de Landbouwhogeschool... en door de 
capitulatie van het Duitse leger, welke overga
ve ondertekend werd in hotel De Wereld, dat 
we passeren'. Het einddoel van de tocht in 
1960 was het Openluchtmuseum in Arnhem. 
Iedereen kon hier in eigen tempo rondwande
len. Er was gelegenheid om vrienden en 
kennissen een ansichtkaart te sturen. 
Om 16.00 uur vertrokken de auto's weer 
richting het westen. In Amersfoort was de 
laatste stop. Daar dineerde het gezelschap 

Het comité in 1962 
Van links naar 
rechts de heren 
Verschuur en 
Niekerk, de dames 
Jansen, van der 
Made, Hoogveld, de 
Kruijff, Maasakker, 
de heer Verhage, de 
dames van Schaik, 
Roemburg en 
Zuster Bea 
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1956. 
Van links naar rechts de chauffeurs van Zijtveld, 
Brouwer, Griffioen en v.d. Paauw 

Afscheid van de heer Verschuur in 1990 
Van links naar rechts de heer Knol, Tineke van 
Wageningen, Hilde de Haan, mevrouw Knol, 
mevrouw Verschuur en de heer Samson (als chauf
feur) in een sketch, de bejaardentocht van vroeger 
uitbeeldend. 

met gebonden kippensoep, Duitse biefstuk, 
sperziebonen, salade, gebakken aardappelen 
en vanille ijs met slagroom. Bij terugkomst in 
Loenen stond bij de Molendijk traditiegetrouw 
het Loenens fanfarecorps klaar om de reizi
gers muzikaal in te halen. 
Om 20.30 waren alle 240 deelnemers (een 
recordaantal) moe maar voldaan weer thuis. 

Weerzien met wijkzuster Bea 
Vanaf 1965 gingen de bejaarden met de bus 
op pad. Het was niet langer verantwoord, in 
een steeds drukker wordend verkeer, om met 
zo'n lange colonne op pad te gaan. Bovendien 
wilde de politie haar medewerking niet meer 
verlenen. Chauffeurs en motorordonnansen 
waren nu overbodig geworden. Een tijdperk 
was voorbij. Ook de financiering veranderde in 
de loop van de tijd. Het werd lastiger om via de 
huis-aan-huiscollecte voldoende geld in te 
zamelen; uitjes werden algemener, mensen 
zagen steeds meer van de wereld. Een oplos
sing lag echter binnen bereik. Het geld dat 
vanaf 1937 werd opgehaald met de jaarlijkse 
oliebollenactie, oorspronkelijk bestemd voor 
het Zusterwerk, kon vanaf de jaren '80 worden 
besteed aan wat men inmiddels de senioren-
tocht noemde. De eigen bijdrage bleef daar
door laag. Van nonnen uit het klooster Mater 
Deï tot aan de burgemeester en zijn vrouw, 
werkelijk iedereen ging mee. Inderdaad, zon
der rang of stand. Tijdens de 40e tocht in 1987 
wachtte het gezelschap van 130 deelnemers 
op de Veluwe een verrassing: een ontmoeting 
met een van de initiatiefnemers Zuster Bea van 
der Hoeven. Zij kon in 1947 niet vermoeden 
dat ze aan de wieg stond van een traditie. 
Want de fakkel werd overgedragen. Altijd 
waren vrijwilligers bereid om de organisatie op 
zich te nemen. Zuster Hilde de Haan ging maar 
liefst veertig keer mee; een verpleegkundige 
behoorde tot de standaarduitrusting. Andere 
hoofdrolspelers waren de dames J. Kruiswijk, 
T. van Wageningen, W. Mooij, H. van Ekris en 
R. Knol, en de heren K. Knol, R. Verschuur en 
P. Samsom. Allemaal namen die onlosmakelijk 
met de Loenense seniorentocht verbonden 
zijn. Dankzij hen en vele anderen beleven 
ouderen in Loenen al 57 jaar 'tezamen een 
gezellige dag'. 

Micha Gerretsen-Cluysenaer 

Met dank aan Hilde de Haan en Tineke van Wageningen 
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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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Bijna een fabriek bij Bijdorp 

Een van de mooiste buitens van Loenen, 
Bijdorp, staat sinds kort te koop. Het schitte
rende huis uit het begin van de 18 de eeuw 
heeft niet alteen een bijzonder interieur, maar 
ook een prachtige tuin en dito overturn. Dat 
die overturn er bijna niet meer was geweest, is 
onlangs gebleken uit correspondentie die 
Willem Mooij in het Loenens archief vond. 
Slechts weinigen zullen weten dat het maar 
een haartje gescheeld heeft, of in Loenen zou 
een papierfabriek gestaan hebben aan de 
oever van de Vecht, in de overtuin van Bijdorp. 

"Oprigting papiermakerij" 
Begin 1835 ontvingen Gedeputeerde Staten 
van de Provincie Utrecht een brief van de firma 
C. de Bruijn en Zoonen uit Amsterdam, suiker
raffinaderij aan de Herengracht, bij de Vijzel
straat. In deze brief verzochten zij toestem
ming tot "het oprigten of doen oprigten eener 
papiermakerij, door middel van stoomwerktui-
gen op het voorstuk aan de rivier de Vecht van 

de plaats genaamd Bijdorp, gelegen over het 
dorp Loenen aan de Vecht, onder de gemeen
te Loosdrecht provincie Utrecht'. Dat de 
oprichting van deze fabriek "eenig nadeel of 
ongelegenheid ten opzichte van algemeene of 
bijzondere belangen zou kunnen daarstellen", 
leek de heren zeer onwaarschijnlijk. In tegen
deel, zij verwachtten dat Gedeputeerde Staten 
wel 'het nuttige en belangrijke' van de oprich
ting voor de provincie Utrecht in het algemeen 
en de gemeente Loenen in het bijzonder zou 
inzien. "Nieuwe vooruitzigten voor den handel 
en nijverheid" zouden ongetwijfeld "eenen 
weldadige invloed op de algemeene welvaart 
uitoefenen". Burgemeester Sanderson van 
Loenen ontving geen officiële aanvraag, maar 
hoorde hiervan blijkbaar wel in de wandelgan
gen. Dit blijkt uit de brief die hij in april 1835 
aan Gedeputeerde Staten wilde sturen. Wilde 
sturen inderdaad, want deze brief is nooit 
verstuurd. De brief bevindt zich nog wel in het 
archief, doorgekrast door de burgemeester 

Huize Bijdorp 
omstreeks 1910 
(coll. W. Mooij) 
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zelf. Blijkbaar is hij op andere gedachten 
gebracht, want de inhoud van de brief die wél 
verstuurd is, is totaal tegengesteld aan deze 
brief. 

Positieve reactie 
De nooit verstuurde brief laat een positief 
geluid horen aan Gedeputeerde Staten. Werk
gelegenheid en toenemende welvaart liggen 
de burgemeester na aan het hart. 
Dat hij zelf, wonende schuin tegenover 
Bijdorp (Dorpsstraat 12-14), last zou kunnen 
krijgen van lawaai, stank of anderszins, was 
voor hem minder belangrijk: "Ik heb de eer, 
Uedel groot Achtbaren op de bij Uedelachtb. 
te berigten, dat ik, sedert het gerucht der 
oprigting van eene fabrijk op Oud Over, de 
meeste inwoners van Loenen gezien en 
gesproken heb, zonder dat zij eenig verlangen 
hebben geuit, om zulks tegen te werken, maar 
dat integendeel de algemeene geest schijnt te 
zijn, met uitzondering van enkelen, welke uit 
het oogpunt, dat door het aanwezig zijn van 
fabrieken veelal tot gevolg hebben, dat 
behoeftige menschen worden nagelaten, in 
welker onderstand de armenkassen moeten 
voorzien: dat de fabrieken alhier niet geweerd 
mogten worden, maar zelfs aangemoedigd tot 
herkrijging van die welvaart, welke weleer 

alhier bestond uit eene menigte van buiten 
verblijven, waarvan velen reeds gesloopt zijn. 
Indien overigens de oprigting van die fabriek, 
eenige ongelegenheid teweeg kan brengen, zal 
dezelve voor mij en voor mijn eigendom, als 
vlak tegenover Bijdorp gelegen, wel het groot
ste wezen, doch ik wil zulks gaarne opofferen 
voor het algemeen belang". 

Protest 
Het gerucht van de aanvraag had ook A. du 
Bois bereikt, ambachtsheer van Loenen en 
Nieuwersluis. Hij was faliekant tegen de bouw 
van een fabriek en schreef dan ook in maart 
een brief naar Gedeputeerde Staten met het 
verzoek de bouw niet toe te staan. Hij vreesde 
"dat de gemeente zo doende zoude verlooren 
gaan, aangezien men dagelijks het onver
draaglijk reeds gewaar wordt, veroorzaakt 
door de fabriek van de Heer Tijssen.1) Uedel. 
GrAchtb. vertrouw ik, zal door die weigering, 
niet alleen mij maar bijkans de gehelen 
gemeente daardoor genoegen geven". Of Du 
Bois ook met burgemeester Sanderson 
gesproken heeft, is niet bekend, maar wel 
waarschijnlijk. Het lijkt er op dat ook andere 
inwoners van Loenen, tegenstanders van de 
fabriek, met de burgemeester gepraat hebben, 
want de brief die op 26 april 1835 verstuurd 

De overtuin van 
Bijdorp, gezien 
vanaf de kerktoren. 
De plaats waar zich 
op de foto de 
tennisbaan bevindt 
(een lichte plek aan 
de overzijde van het 
water), was de 
gewenste locatie 
van de papier
fabriek, 
(coll. W. Mooij) 
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werd naar Gedeputeerde Staten bevatte een 
totaal andere inhoud dan de eerdere, nu door
gestreepte versie. In deze brief adviseerde 
Sanderson om geen toestemming tot de 
bouw te verlenen. Ja, het zou kunnen zijn dat 
de werkgelegenheid bevorderd zou worden. 
Maar wat voor nadelen stonden daar al niet 
tegenover! Lawaai, luchtvervuiling, vervuiling 
van het Vechtwater dat gebruikt werd als 
drinkwater en onveiligheid vanwege de 
stoomwerktuigen. Sanderson schreef dat hij 
bang was dat door deze nadelen juist de rijke 
inwoners het dorp zouden verlaten, waardoor 
de bouw van de fabriek een averechts effect 
zou hebben. "Zowel bederfelijke stoomdamp 
op het water, als ten gevolge der uitvloeijsels 
welke het bereiden der lompen en tot het 
papier maken benoodigd zijn, het water in de 
Vecht, welke niet altijd stroomend is, zullen 
infecteren, en welk rivier-drinkwater aan het 
grootste gedeelte der ingezetenen tot drink
water moet strekken. Dat de schamele 
gemeente bij zoodanige fabrijk doorgaans 
gebezigd wordende de rust der gemeente 
grotelijks kan storen, onveiligheid berokkenen 
en de gegoede ingezetenen daardoor zoude 
verpligten, deze gemeente te verlaten, en 
niets dan, als armoede in plaats van voordeel 
te verwachten zoude wezen; als mede dat de 
plaats Bijdorp tot zoodanige fabrijk niet 
geschikt is en er alle gronden volgens de wet 

bestaan, om in dit gedaan verzoek te difficul-
teren". 

De overtuin van Bijdorp was gered. Er zou 
later een tennisbaan in worden aangelegd, 
zoals op de foto op pag. 29 te zien is. In 1934 
werd de tuin opnieuw ingericht, naar Italiaans 
voorbeeld. Er kwamen beelden in, gekocht 
van eigenaren van andere buitenplaatsen. 
De Toscaanse zuilen die er nu nog staan, 
kwamen van het buiten Hilverbeek in 's Grave-
land, de bustes die er op staan werden aan
gekocht van 't Nijenhuis te Heino. Het is te 
hopen dat de toekomstige eigenaar even 
goed voor Bijdorp zal zorgen als de huidige 
dat tot op heden gedaan heeft... 

Juliette Jonker-Duynstee 
Willem Mooij 

BRONNEN: 

De gebruikte correspondentie bevindt zich in het 
Archief van de Gemeente Loenen, 

NOTEN: 

1) De heer Thijssen bezat een beenderzwartfabriek 
bij Beek en Hoff. Deze veroorzaakte een enorme 
stankoverlast. Een uitgebreid artikel hierover 
vindt u in "150 jaar industrie Beek en Hoff" door 
J. Boerstra, Vechtkroniek 3 (dec. 1995) p. 3-8. 

Windkorenmolen 
te Vreeland 

(Coll.: W. Mooij) 
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De windkorenmolen te Vreeland 

De hiernaast afgebeelde ansichtkaart werd 
uitgegeven door Marinus Scheepmaker, krui
denier en koopman te Vreeland en was onder 
andere te koop in zijn winkel, staande op de 
hoek van de Breedstraat en Zuider Voorstraat. 
De wat geënsceneerde foto toont de situatie 
van de Vecht omstreeks het jaar 1900, gezien 
van de Oostelijke Vechtdijk (thans Bergseweg) 
en geeft het volgende weer : 

- De molen van het type grondzeiler staat stil 
met volle zeilen en de Vecht vertoont geen 
rimpeltje. Links van de molen ligt een bag-
gerschuit met baggeraar in de Vecht te 
modderen. 

- De Vechtdijk is gedekt met grind en zand en 
vertoont veel karrensporen. Naast de weg 
loopt het jaagpad voor de trekschuitjagers 
(passagiers en vracht). De jaaglijnen 
moesten in de bocht langs de twee opge
stelde rolpalen geleid worden, om zodoende 
de weg vrij te houden van overscherende 
jaaglijnen. 

- Afgemeerd aan de thans nog aanwezige 
Vechtkade ligt een stoomschuit voor de aan-
en afvoer van melk en melkproducten. 
Op de kade staat een lorrie met melkbussen 
gereed om via rails naar de fabriek gereden 
te worden.1) 

In 1697 was Willem Pieterszoon van Voorthuij-
zen eigenaar van de molen. Het meel van de 
molen vond zijn bestemming deels binnen de 
familie en deels binnen het dorp, want er 
waren ook familieleden broodbakkers Voort-
huijzen in Vreeland gevestigd. Tot 1789 zou 
de molen in het bezit van zijn familie blijven. In 
dat jaar werd de "achtkante koornmolen en 
deszelfs huijs en erve" voorfl. 725 gekocht 
door Hendrik van Drunen, en vervolgens door 
diens weduwe Ceertje Vrijhoef in 1824 in 
veiling gebracht. Kopers waren vier korenmo
lenaars uit de dorpen Abcoude, Kortenhoef, 
Loenen en Nederhorst den Berg. Na enig 
financieel gescharrel (de molen draaide wel), 
werd de molen in 1848 gekocht en bedreven 
door Johannes Theodorus de Heus tot diens 

overlijden in 1872. Zijn weduwe zette het 
bedrijf voort met nieuwe molenaars en ver
kocht de molen omstreeks 1908/1909 aan 
Hendrik van der Poll Coenraadszoon, mole
naar te Vreeland. Nauwelijks was hij eigenaar 
of de molen brandde tot de grond toe af 
(maart 1909). Op 13 juni 1910 werd een 
bouwvergunning verstrekt voor de bouw van 
een nieuwe molen, maar nu van het type 
'Stellingmolen'. 

De molen werd geplaatst op een stenen 
onderbouw, omgeven door een houten stel
ling, zodat de wieken niet langs de grond 
zwaaiden. Om onbekende reden werd de 
molen in 1927 door drie draagkrachtige per
sonen 2) gekocht en in hetzelfde jaar weer 
doorverkocht aan Pieter Schuurman, graan
handelaar te Vreeland. 

De molen had - of kreeg - de naam 'De Rui
ter' en werd van vader op zoon goed bedre
ven en uitgebreid. In 1997 werden de molen 
met aangebouwde opslag- en productie ruim
ten verkocht. De nieuwe eigenaar sloopte de 
aanbouwen en bouwde een nieuwe woning 
rond -en deels in- de molen. 
Molen 'De Ruiter' bleef bestaan, werd des
kundig gerestaureerd, van nieuwe wieken 
voorzien en maalt thans - ijs en weder dienen
de - met gedreven vrijwillige molenaars onder 
de wimpel van 'Stichting Molen de Ruiter'. 
Kom en koop producten als de wimpel waait. 

Jan Boerstra 

1) De Vreelandse Zuivelfabriek bestond van 1888 tot 
1930. In 1931 werd de fabriek verkocht aan 
Bernard van Leer, die er een emballage en vaten-
fabriek vestigde. 
Voor details wordt verwezen naar het Jaarboekje 
van Niftarlake 1992 pag. 34 t/m 52. 

2) Kopers en doorverkopers waren Marinus 
Scheepmaker, winkelier en koopman (ook kaart
uitgever), en de veehouders Cornells van der Lee 
en Jan Vien. 
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De wagenmakerij van Jan Winkelman 

Molendijk, ca. 1900 

Op deze foto ziet u de Molendijk, met rechts 
de voormalige wagenmakerij van Winkelman, 
Jan Winkelman (1849-1937) kwam in novem
ber 1875 vanuit Amsterdam naar Loenen als 
opvolger van de wagenmaker Cornells Stam 
(1810-1875) en diens vader Gerrit Stam. 
Jacob Winkelman (1861-1934), de broer van 
Jan, was knecht-wagenmaker. Omstreeks 
1900 was hij rijwielhandelaar en hersteller, 
werkzaam in het houten gebouwtje links op 
de foto. De Molendijk was in die tijd nog 
onbebouwd aan de linkerkant. Om de hoek, 
de huidige panden Kerkstraat 5 en 5b (tot 
1891 Gemeenteschool) vormden samen de 
opslagplaats voor het benodigde hout en 
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halffabrikaten van de wagenmakers. Daar 
stonden ook de handkar en de mallejani). De 
mallejan werd gebruikt voor het vervoer van 
boomstammen naar de voormalige boezem 
van de Hollandse watermolen (nabij Rijks
straatweg 99) om daarin te wateren 2) en na 
het wateren de stammen van en naar de 
houtzagerij te vervoeren. 
In 1918 had Jan Winkelman zes man in dienst, 
vier boven de 18, een jongen van 15 en een 
van 14. 

In de jaren twintig van de 20ste eeuw namen 
de gebroeders De Haan, Piet (1889-1978) en 
Gijs (1897-1978) het bedrijf over. Nog later 
heeft het pand een fietsenwinkel geherbergd 
en tegenwoordig doet het dienst als kantoor. 

Willem Mooij 

1) Mallejan: wagen bestaande uit een as met twee 
hoge wielen en een disselboom, om bomen en 
andere lange, zware lasten mee te vervoeren. 

2) Wateren: vers hout wateren, enige tijd in water 
laten liggen om ongewenste stoffen eruit te laten 
trekken. 
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