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Verdwenen smederij in Loenen

Foto voorpagina:
Marien Lokhorst poseert
in 1954 bij een door hem
vervaardigd werkstuk.
Lees het artikel
verdwenen smederij in
Loenen vanaf pag. 3.
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Verdwenen smederij in Loenen
Een van de interviews die Riek Arink en Hilde
de Haan namens de interviewwerkgroep in de
loop der tijd hielden, was met Marien
Lokhorst. De heer Lokhorst was de laatste
smid van Loenen. Hij heeft uitgebreid verteld
over zijn leven, zijn vak en het dorpsleven in
Loenen rond het midden van de twintigste
eeuw. Zijn smederij, later winkel in huishoudelijke artikelen, bevond zich aan de Molendijk.
Uit nader onderzoek bleek dat rond deze
locatie al eeuwenlang een smederij was
gevestigd. Reden om op zoek te gaan naar de
geschiedenis van de smederij aan de Molendijk in Loenen, toegespitst op de laatste smid,
Lokhorst.
In zijn boek "1000 jaar dorpsleven aan de
Vecht" schrijft dominee S. van der Linde 'dat
het zeer waarschijnlijk is, dat op de hoek
Molendijk-Kerkstraat reeds in het jaar 1342
een ^ro^deri' is r, evesti n d'. ~0 Zo ver cast ons
onderzoek niet terug. De eerste vermeldingen
die wij vonden dateren uit de eerste helft van
de 18de eeuw. In het archief van de Hervorm-

de gemeente Loenen bevinden zich rekeningen uit de jaren 1729-1765 van Cors Smit of
Cors de Smit, gehuwd met zijn 'huijsvrouw
Lijsbet'. Van 1765 tot 1790 vinden wij rekeningen van zijn opvolger, de smid Pieter Lambert,
gehuwd met Johanna Kloeke. Wat voor werk
verrichten deze smeden nu voor de kerk?
Voor het grootste deel betrof het reparaties
aan het uurwerk en smeedwerk voor bijvoorbeeld ankers die in de muren bevestigd werden. Zo vermeldt een rekening uit 1785
'arbeidsloon en leverantie, alsmede voor het
nazien en stellen van het uurwerk op den
toren, 25 gulden en 10 stuivers'.
Pieter Lambert huurde de smederij van de
weduwe van Gijsbert Joosten. Na zijn dood,
op 1 februari 1791, kocht Lamberts' zwager
het pand van haar. Deze zwager, Johannes
Casparus Kloeke, was werkzaam bij de smid
Frederik Brinkman in Nieuwersluis. In de
koopacte stond de smederij vermeid ais 'een
huijssinge en grond staande en gelegen tot
Loenen, ingericht tot smederij, zijnde leenroerig aan de Slote van Croonenburgh voor de

Hoek Molendijk/
Rijksstraatweg in
1904, met rechts op
de achtergrond de
smederij met houten noodstal ervoor.
De pijl op de foto
wijst naar de zoon
van Geerlof
Lokhorst, Aart.
(coll. W. Mooij)

De smederij van
Lokhorst in 1915, na
de verbouwing.
V.l.n.r.:
Aart Lokhorst
(1898-1993),
smidsknecht
Arend Manten,
Eibertje (Bertha)
Lokhorst
(1900-1990),
Maria Lokhorst-de
Groot (1872-1949)
en Geerlof Lokhorst
(1871-1955)
(coll. W. Mooij)

prijs van f. 2.650,-'. Ruim een jaar slechts
heeft Kloeke kunnen werken in zijn smederij,
daar hij in maart 1792 al overleed. In het
begraafboek van de Hervormde gemeente is
te lezen dat hij op 2 april 1792 in de kerk is
begraven. Het graf werd daarna overgeschreven op naam van zijn vrouw ('weduwe Casper
Kloeke') en zijn zus ('weduwe Lambert').2)
Breekijzers en sloten
Jaren later, van 1805 tot 1828, blijkt Pieter van
Leeuwen hier werkzaam te zijn als smid. Hij
was getrouwd met Hilletje Christina Wiegers
(begraven op 1 april 1834). Van Leeuwen
verrichtte in opdracht van de gemeente werkzaamheden aan de kerktoren (sinds 1795
vielen kerktorens onder het gezag van de
gemeente en niet langer van de kerk) en leverde beugels, platen, haakjes en schroeven om
straatlantaarns op te hangen. Voorts repareerde en leverde hij sloten, grendels, schoppen
(nieuwe stelen), koevoeten, breekijzers en
ander gereedschap. Om een indruk te geven
van de prijzen in die tijd: een nieuw breekijzer
kostte 1,80 gulden, het vermaken ervan 20

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

ven, te weten Jan Winkelman, wagenmaker,
en Frans Pieter van Ravenswaaij, loodgieter.
De eerste generatie Lokhorst
De nieuwe smid van Loenen werd Wouter van
Koeverden (geb. 9 maart 1832 te Nijkerk),
getrouwd met Margaretha Hendrika Solhomons. Op een factuur aan de gemeente Loenen vinden we een in onze ogen gedateerde
activiteit: Van Koeverden declareerde 1,60
gulden voor 'het Esel nieuwe ijsers en scherp
gezet'. Dit betrof de ezel die de askar van
gemeentearbeider Jacob Bosch trok.
Na enkele jaren keerde het echtpaar Van
Koeverden terug naar Amsterdam. Hun zoon,
Rijndert Arie (geb. 26 november 1869) zou
nog enkele maanden in de smederij werkzaam
blijven als knecht bij de nieuwe smid, Hendrik
Coenraad Kramer. Daarna vertrok hij naar
Nieuwer Amstel. Kramer, geboren te Lopik in
1870, bleef vijf jaar in Loenen. Het werden vijf
roerige jaren waarin twee kinderen werden
geboren en zijn vrouw overleed. 4) In die tijd
waren bij hem vier smidsknechten werkzaam
(zie kader).
Op 2 mei 1898 vertrok Kramer naar Amsterdam. Geerlof Lokhorst werd zijn opvolger.
Lokhorst (1871 -1955) was op 14 februari 1898
vanuit de legerplaats Oldebroek naar Loenen
gekomen. 5) Hij woonde weliswaar in OldeDe balans uit 1743
die in 1966 bij de
sloop van de smederij werd gevonden
(coll.W. Mooij)

broek, maar werkte als smidsknecht in Doornspijk. Van een smidsknecht uit Loenen hoorde
hij, dat de smederij daar te koop was. Hij
kocht de smederij - zonder het achterhuis- en
vestigde er zich met zijn vrouw, Maria de
Groot (1872-1949). Na ruim tien jaar besloot
Lokhorst de smederij te verbouwen en diende
hiertoe 'met verschuldigde eerbied' een verzoek in bij burgemeester en wethouders van
Loenen. Hij kreeg de gevraagde vergunning
voor het wegbreken en opnieuw opbouwen
van voorgevel, travaille en smidse en vergroting van de werkplaats. De Loenense timmerbaas Evert Fluijt voerde het werk uit. Op de
foto (uit 1904) is te zien dat tegen de voorgevel van de smederij een houten noodstal was
opgericht. Deze is bij de verbouwing in 1911
verwijderd. Het eindresultaat van de verbouwing is te zien op de foto uit 1915: de familie
Lokhorst met de smidsknecht poseren hier
voor de nieuwe voorgevel. In de bijna 25 jaar
dat hij smid in Loenen zou zijn, waren zeven
smidsknechten werkzaam in de smederij, met
kost en inwoning. Uit de opsomming van
smidsknechten bij de diverse smeden blijkt
dat de meeste 19 of 20 jaar oud waren, allen
afkomstig waren uit kleine dorpen en over het
algemeen ongeveer een jaar in dienst bleven.
Vanaf 1934 woonde Lokhorst niet meer bij de

Huis Nooitgedacht
aan de Rijksstraatweg, waar de
grootouders van
Marien Lokhorst
woonden.
Het werd gesloopt
t.b.v. de bouw
van 't Kampje.
(coll. W. Verhage)

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

Luchtfoto van
Loenen uit de jaren
'60, waarbij huis
Nooitgedacht nog
zichtbaar is.

assortiment -waaronder witgoed- startte. In
1974 kwam hier het belendende pand van
aannemer H. van Schalk bl' van waaruit speelgoed werd verkocht.
Het leven van Marien Lokhorst
Zo eindigde een eeuwenlange traditie van
smeedwerk aan de Molendijk met Marien
Lokhorst. Hij was een van de zes kinderen
van Aart Adrianus Cornelis Lokhorst en
Gerarda van Montfrans. Met drie jaar ging hij
naar de bewaarschool, bij juffrouw Timmerman in de Dorpsstraat 70. Daarna ging hij,
komende uit een 'zwaar' protestants gezin,
naar de school met de bijbel, waar hij acht
klassen volgde. Na zeven jaar deed hij weliswaar toelatingsexamen voor de Ambachtsschool, maar aangezien daar geen plaats was
en hij een jaar moest wachten, duurde de
lagere schoolperiode een jaar langer dan
gebruikelijk, tot 1942. Aan de Ambachtsschool in Hilversum deed hij twee jaar de
opleiding smid/bankwerker en een cursus
hoefsmederij en hoefbeslag. Praktijkervaring
kon hij in ruime mate opdoen bij zijn vader in
de smederij. Later vervolmaakte Lokhorst zijn
opleiding met vele cursussen. Na de oorlog,
in 1948, moest Lokhorst zijn dienstplicht

vervullen. Hij kwam bij het corps mariniers en
vertrok voor twee jaar naar Indië. Zijn opleiding kwam hem daar goed van pas, onder
andere bij het herstellen en lassen van autobumpers. In 1950 keerde hij terug naar Loenen, maar avonturier als hij was vertrok hij
een half jaar later naar Korea. Dat was een
zware periode, en een klein jaar later kwam
hij voorgoed terug naar Loenen en ging te
werk in de winkel/smederij van zijn vader.
Naast zijn werk vond Lokhorst ook tijd om
actief te zijn in het dorps- en verenigingsleven. Zo was hij 38 jaar bij de vrijwillige brandweer, vervulde bestuursfuncties bij de oranjevereniging, culturele raad, Bond van
Smedenpatroons en de HAN, de winkeliersvereniging van Loenen (Handel, Arbeid, Nijverheid) en was lid van de zangkoren Apollo,
Lonazangers en in Vreeland 'Sursum Corda'.
Al deze inzet voor het dorp werd in 1995
bekroond met een koninklijke onderscheiding. Het jaar daarvoor had Lokhorst zijn zaak
verkocht. Dit betekende het einde van drie
generaties Lokhorst aan de Molendijk.
Het werk van een smid
Als geen ander weet de heer Lokhorst wat
het werk van een smid inhield. In het inter-

Aart Lokhorst
(1898-1993) bezig
met het smeden
van een hoefijzer
(coll. M. Lokhorst)

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

cent per stuk. Vanaf 1950 hoefden de ijzers
niet meer zelf gesmeed te worden; het
fabrieksijzer maakte zijn entree. Ook bij de
smid gold: zuinigheid met vlijt; half versleten
ijzers werden bewaard - voor de zomer èn
voor de vorm. Als smid moest Lokhorst ook
vaak kleine medische handelingen verrichten,
bijvoorbeeld ontstekingen uitsnijden, teer of
zalf in de wond doen, een plaatje erop
bevestigen en verbinden met een jute zak.
Hij besloeg 50 verschillende paarden per jaar,
die, afhankelijk van hun arbeid, een tot vijf
maal per jaar beslagen moesten worden.
Het beslaan gebeurde buiten, bij slecht weer
binnen en als een paard een veulen had, werd
er beslagen met het veulen er bij, als geruststelling. Boeren maakten geen afspraak.
Zij kwamen vanaf de kaasmarkt te Breukelen
en wachtten dan bij moeder Lokhorst in de
keuken.6)
Naast het hoefsmeedwerk was er kachel- en
grof smeedwerk en het maken van ijzerwerk
voor wagens. Vaak woonden de wagenmaker
en de smid naast elkaar, zo ook in Loenen.
Wagenmaker De Haan maakte boerenwagens, tentwagens, kaasbrikken en dergelijke,
en buurman Lokhorst verzorgde het ijzerwerk
van de wagens. Verder maakte de smid
bouwbeslag voor diverse aannemers, boombeschermers om bomen, deur- en slootgereedschap, sleutels, boeren- en tuindersgereedschap, hekwerken, afrasteringen en later
reparaties en verkoop van maaimachines,
hooigrijpers, bijlen en harken.
Zo blijkt dat het werk van een smid gedurende vele eeuwen deels hetzelfde is gebleven,
deels met zijn tijd is meegegaan. In Loenen is
geen smederij meer, maar gelukkig wordt dit
ambacht nog wel uitgeoefend in Vreeland.
Juliette Jonker-Duynstee
Willem Mooij

NOTEN:
1. Linde, Ds. S. van der, 1000 jaar dorpsleven aan de
Vecht, Loenen 1954, p. 37.
2. De band tussen Johanna Kloeke, de weduwe Joosten,
haar broer Johannes Casparus en diens werkgever
Brinkman was blijkbaar erg goed. Zij verzocht namelijk
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Marien Lokhorst in
juli 1954 bij het
door hem vervaardigde windijzer
(met spaarvarken)
voor de nieuwgebouwde
Boerenleenbank in
Breukelen. Dit windijzer is nog te zien
op de Fortisbank op
de Markt aldaar.
Rechts de toen in
Loenersloot
gevestigde aannemer Hendrik
Valkenburg (19021963)
(coll. M.Lokhorst)

de 'Edele achtbare Heeren scheepenen van de Hooge
Heerlijkheid Kroonenburgh en Loenen' om toestemming
te verlenen om haar broer Johannes Casparus Kloeke,
'wonende onder den gerechte van Mijnden', en Frederik
Brinkman, 'woonende aan de Nieuwersluis', als voogden aan te stellen over haar minderjarige kinderen: Jan
Lambert, 23 jaar en Pieter Lambert, 17 jaar. Als derde of
toeziend voogd werd aangewezen de heer Jan Kleinenbreugel, president schepen van de heerlijkheid. Kleinenbreugel (geb. 24-12-1740 en ovl. 16-12-1815) was
onderwijzer, tevens koster en voorzanger en had in zijn
huwelijk met Geertruij van Veen geen kinderen.
De schepenen stelden de heren aan als voogd, na
ingenomen advies van de heren Weesmeesters.
. Het huis van bewaring bevond zich in het pand nu
Spinnerie 3. Zie K. de Kruijter en W. Mooij, Gevangen in
Loenen, Vechtkroniek 22.
. Kramer en zijn vrouw, Adriana de Groot, kregen naast
hun in Lopik geboren zoon Leendert nog twee kinderen:
Gerritje Wilhelmina en Frederik Willem. Enkele dagen na

de tweede verjaardag van Frederik overleed moeder
Adriana, op 22-jarige leeftijd.
5. Op 14 februari 1898 schreef de burgemeester van
Oldebroek aan de burgemeester van Loenen:
"Ik heb de eer Uedelachtbare te berichten, dat de
verlofganger Geerlof Lokhorst, behoorende tot de
gemeente Oldebroek van de lichting 1891 zich
heden bij mij heeft aangemeld voor vertrek naar uwe
gemeente".
6. De heer Lokhorst vertelde de volgende historische
anekdote over het beslaan van paarden: "In de bezettingstijd heeft vader geweigerd om voor de Duitsers
paarden te beslaan.
Vader was even bij zijn buurman, de wagenmaker De
Haan, toen er een overvalwagen stopte om hem te
arresteren, maar hij was er niet, dus., geluk!
Later moest hij een Duitse hoefsmid bij zich accepteren
met als voordeel... langer elektrische stroom.
Nog later kreeg hij een Pools paard cadeau, dat niet
meer terug kon lopen".

Smidsknechten bij Kuipers:
Johannes Staal, geb. 1824 te Maartensdijk.
Aankomstdatum onbekend, vertrekt op 1 mei 1850
naar Soest.
Paulus de Kadt, geb. 10 mei 1827 te Druten.
Komt in april 1851 en vertrekt op 6 april 1853 naar
Amsterdam
Hendrik Achterveld, geb. 1827 te Hoogland.
Komt op 25 april 18553 van Hilversum en keert daar
een jaar later naar terug.
Arnold de Swart, geb. 1824 te Appeltern.
Komt in mei 1854 van Montfoort en vertrekt 3
maanden later naar Amsterdam.
Pieter Abraham Jacobus Rijke, geb. juli 1833.
Komt op 14 november 1854 van Nigtevecht en
vertrekt 1 augustus 1855 naar Amsterdam.
Johannes ter Voort, geb. 20 januari 1814 te Gennip.
Komt op 1 april 1853 uit Diemen en vertrekt op 17
mei 1856 naar Kranenburgh-Pruise.
Peter de Haan, geb. 1836 te Westbroek.
Komt op 9 juni 1856 vanuit Achttienhoven en
vertrekt 20 mei 1857 naar Kockengen.
Willem Hendrik Stevens, geb. 21 april 1833 te Druten.
Komt op 8 mei 1857 van Utrecht en keert op 28 mei
1858 naar zijn geboorteplaats terug.
Jan van Amerongen, geb. 1831 te Maarssen.
Komt daar op 5 juni 1858 vandaan en vertrekt op 15
november 1858 naar Vreeswijk.
Gerrit Nieman, geb. 8 mei 1834 te Maarssen.
Komt daar op 30 april 1859 vandaan en vertrekt 29
april 1861 naar Uithoorn.
Jacob van Zijl, geb. 1824 te Nieuwkoop.
Komt op 10 maart 1859 van Aalsmeer en vertrekt op
11 mei 1860 naar Uithoorn.
Petrus Weijers, geb. 1841 te Noordwijkerhout.
Komt op 9 juli 1860 van Lisse en vertrekt op 16 juni
1861 naar Oegstgeest.
Nicolaas van Doorn, geb. 1836 te Hilversum.
Komt op 1 augustus 1860 en vertrekt op 29 april
1861 naar Utrecht.
Gerardus Desponaar, geb. 21 november 1838 te
Weesp.
Komt op 27 april 1860 en vertrekt op onbekende
datum naar Purmerend.
Hendrik Wennekeler, geb. 1838 te Nijkerk.
Komt op 1 mei 1861 van Loosdrecht en vertrekt op
23 september 1861 naar Hilversum.
Abraham Nieman, geb. 1841 te Maarsseveen.
Komt op 26 oktober 1861 en blijft tot onbekende
datum.
Gerrit Haags, geb. 2 januari 1844 te Aalten.
Komt op onbekende datum en vertrekt op 1 mei
1871 naar Aalsmeer.
Johannes Arnoldus Ariëns, geb. 9 juli 1852 te Druten.

Komt in september 1881 van Culemborg en vertrekt
26 april 1883 naar Beesd.
David Scheepmaker, geb. 9 december 1860 te Loenen.
Vertrekt op 13 mei 1881 naar Oudewater.
Antoon Frederik Wiegel, geb. 29 september 1857 te
Zwijndrecht.
Komt op 7 mart 1881 van Barwoutswaarder en
vertrekt op onbekende datum.
Antoon Oonk, geb. 14 juni 1857 te Borne.
Komt op 29 april 1881 van Beesd en vertrekt op 18
september 1881 naar Doetinchem.
Antonius Franciscus Middendorp, geb. 6 februari 1853
te Deventer.
Komt op 21 april 1883 van Schalkwijk en vertrekt op
1 december 1883 naar Weesperkarspel.
Smidsknechten bij Kramer
Willem Middelkoop, geb. 1 juni 1867 te Bleskensgraaf.
Komt op 28 september 1893 uit Bleskensgraaf en
keert daar 19 oktober 1895 naar terug.
Hendrik Boom, geb. 1 april 1871 te Amsterdam.
Komt 7 mei 1894 van Fijnaart en vertrekt 20
augustus 1894 naar Amsterdam
Gerrit Quak, geb. 6 oktober 1879 te Zijpe.
Komt 30 oktober 1896 van Nieuwe Niedorp en
vertrekt 6 december 1987 naar Amsterdam.
Gerrit de Groot, geboren 16 juli 1880 te Putten.
Komt op 27 oktober 1897 van Putten en vertrekt 4
november 1898 naar Zuylen.
Smidsknechten bij Geerlof Lokhorst
Gerrit Willem Blom, geb. 19 juli 1880 te Hattem.
Komt 4 september 1899 van Epe, vertrekdatum
onbekend.
Gerrit de Groot (zwager), geb. 16 juli 1880 te Putten.
Komt 6 maart 1900 van Nieuwer Amstel en vertrekt
op onbekende datum naar Woerden.
Matthijs Mondria, geb. 26 mei 1882.
Komt op 12 mei 1900 van Putten en vertrekt 26 april
1901 naar Heerde.
Arie de Raad, geb. 9 november 1884 te Aalsmeer.
Komt daar op 26 mei 1903 vandaan en vertrekt op
20 april 1905 naar Waddinxveen.
Cornells van Harberden, geb. 17 mei 1887 te Wilnis.
Komt daar 7 mei 1908 vandaan en vertrekt 1 mei
1911 naar Oudewater.
Johan Friedrich Hendriksen, geb. 10 juli 1892 te De Bilt.
Komt op 5 oktober 1912 van Rijsenburg en vertrekt
op 30 april 1913 naar Zuilen.
Arend Manten, geb. 1896, vertrekt in 1917 naar Amersfoort en wordt daar framebouwer.
Teunis Dirk Plomp, geb. 16 mei 1902 te Winterswijk.
Komt op 18 april 1922 van Vorden en vertrekt op 21
oktober 1922 naar Winterswijk.
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Een onverwacht fraai orgel in Vreeland
Begin 2004 kwam het Joep Straesser1) ter
ore dat het gereformeerde kerkje in Vreeland 2)
te koop stond en dat zich in de kerk een orgel
bevond. Ondanks zijn grote kennis van en
over orgels, kende hij dit orgel niet. Tot zijn
verbazing bleek bij bezoek aan de kerk, dat
het hier een pareltje van de Nederlandse
orgelkunst betrof. Zijn bevindingen schreef hij
aan burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden van Loenen, om ook hen op de
hoogte te brengen van dit bijzondere instrument. Daar de kerk immers te koop stond (en
staat), zouden zij hier rekening mee kunnen
houden bij verkoop en eventuele verbouwing
van het interieur. Hier volgt een integrale
weergave van zijn bevindingen omtrent het
orgel:
'Het is een klein één klaviers orgel met zeven
registers en zonder pedaal. De orgelkast is niet
meer of minder dan een juweeltje. Zonder

dien -zoals we tegenwoordig zouden zeggenin absolute nieuwstaat en dat voor een instrument van meer dan 200 jaar oud! Een en ander
is te danken aan de al jaren lang niet aflatende
zorg van de heer De Haan, timmerman/houtbewerker van beroep. Het pijpwerk dat afkomstig schijnt te zijn van een orgel uit Hilversum
en uit een brand gered zou zijn, is eveneens
van topkwaliteit, fraai van klank en fijnzinnig
geïntoneerd. Bij het indertijd inbouwen van het
pijpwerk in de van elders afkomstige kas zou
de bekende laat 19de eeuwse firma Maarschalkerweerd, bouwer onder meer van het
orgel in de grote zaal van het Concertgebouw,
betrokken zijn geweest. Behalve de klassieke
prestantenopbouw 8 - 4- en 2voet plus mixtuur bezit het orgel een prachtige holpijp 8',
een roerfluit 4', en een voor zo'n klein orgel
heel bijzondere quint 1 1/3. Met name dit laatste register als tweede vulstem naast de mix-

anjno twjifo] MQQrH-MûHgrlanHcg ROCOCO met

+i il ir rlnot honaalH flpat^ hprrtk aan Rii Hatorinn

karakteristieke rolwerkversieringen aan de
zijkanten en een rijk bewerkte orgelstoel. Ik
schat deze kas op 1770/1780. Het snijwerk
aan de bovenzijde van de frontpijpen en de
drie houten (niet gipsen!) beelden op de torens
zijn van hoge kwaliteit. Alles verkeert boven-

denk ik dan ook voor het pijpwerk, mede
gezien het klankkarakter, eerder aan de tweede helft van de achttiende dan aan de 19de
eeuw. Pijpwerk, klavier, mechanische fractuur
en windvoorziening verkeren eveneens in
voortreffelijke staat. Het instrument is een

Hef Gereformeerde
kerkje aan de
Nigtevechtseweg
te Vreeland
(coll. W. Mooij)
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:

Het interieur van de
Gereformeerde
kerk, gezien vanuit
het oosten
(coll. W. Mooij)

hier om een klein maar bijzonder fraai Rococo
orgeltje in absoluut perfecte staat! Hoewel het
instrument iets kleiner is dan het Knipscheer
orgel in de Grote kerk van Vreeland en ook
geen pedaal heeft, sla ik het kwalitatief veel
hoger aan dan dit, weliswaar sympathieke,
maar toch vrij doorsnee, midden 19 de eeuwse
instrument van een middelmatig bouwer. Wanneer nu het kerkje een woonbestemming zou
krijgen neem ik aan dat het orgel zou moeten
worden verwijderd. Gezien het droevige feit
dat er per jaar in ons land een paar honderd
kerken hun deuren sluiten, worden afgebroken
of een andere bestemming krijgen, lijkt het mij
practisch uitgesloten dat het instrument verkoopbaar zou zijn. De loodsen van de enkele
grotere orgelbouwers in ons land staan al vol
met waardevolle historische instrumenten die
ze aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Het
lijkt mij daarom aannemelijk dat dit prachtige
instrumentje op de schroothoop terecht zal
komen. Krijgt het kerkje echter een bestemming van (jong) monument, zoals kort geleden
de Gereformeerde, eveneens in 1906 gebouwde, kerk in Breukelen, en het orgel eveneens
een monumentstatus, waar het m.i. zeker voor
in aanmerking zou moeten komen, dan blijft
het behouden wat het gezien zijn historische
waarde en de glanzende staat waarin het
verkeert zeker verdient.' Het is nog steeds onduidelijk wat er met het Gereformeerde kerkje
gaat gebeuren. Wellicht zal er binnenkort een
intiem orgelconcert kunnen plaatsvinden??

NOTEN:
1. Joep Straesser heeft met Stanny Verster het artikel over
het orgel van de kerk in Loenen geschreven in Vechtkroniek 21. Vlak daarna is hij helaas overleden. Straesser was componist en organist en hij had een grote
kennis van de Nederlandse orgelbouw.
2. De Gereformeerde kerk bevindt zich aan de Nigtevechtseweg.
Het huidige kerkje is gebouwd in 1906 naar ontwerp
van CA. Lion Cachet.
Zie: B.J.Aalbers, CA. Lion Cachet (1864-1945), een
sierkunstenaar te Vreeland, Vechtkroniek 4, mei 1996,
pp. 17-22.

Het 18de eeuwse
orgel met de houten
engelenbeelden en
Rococo versieringen
(coll. W. Mooij)
aantal jaren geleden geheel gerestaureerd
door een inmiddels overleden gepensioneerde
werknemer van de beroemde Utrechtse
orgelbouwfirma Van Vulpen. Kortom, het gaat

BRON:
Brief door Joep Straesser aan Burgemeester, wethouders
en gemeenteraadsleden van de gemeente Loenen, 1
maart 2004.
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Haastige spoed is zelden goed.
Begin 19e eeuw komt het reizigers- en goederenvervoer in de Vechtstreek in een stroomversnelling. De Amsterdamse straatweg wordt
verhard en de verkeersdrukte neemt snel toe.
Ongelukken kunnen dan ook niet uitblijven. In
1829 neemt de Loenense burgemeester deel
aan een groot onderzoek naar de oorzaken van
deze eerste verkeersongelukken in Loenen.
In het Loenense archief is daarvan een uitgebreid verslag terug te vinden.
De diligence werd al vanaf 1500 gebruikt voor
het vervoeren van personen en goederen in de
zuidelijke Nederlanden en in het noorden en
oosten van de Republiek der Verenigde
Nederlanden, maar in Holland en Sticht niet.
In deze provincies waren de wegen alleen in
een deel van het jaar goed begaanbaar. Het
netwerk van zo'n 450 zand- en kleiwegen was
niet in een al te beste staat en niet gestructureerd aangelegd.

werkt voorzag in wegen in diverse klassen,
waarvan de Staat de wegen van de 1 e en 2e
klasse voor zijn rekening zou nemen. Dit
waren de wegen die voor de defensie en de
politieke eenwording van het keizerrijk van
groot belang waren. Ook de rijksweg van
Parijs naar Amsterdam, in Nederland de weg
Zundert-Breda-Utrecht-Amsterdam, werd tot
deze klasse gerekend. De kaarsrechte
Amsterdamse Straatweg tussen Utrecht en
Maarssen is een overblijfsel uit deze tijd.
Na het vertrek van Napoleon ging Koning
Willem I door met de verbetering van het
wegennet in het nieuwe Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. Dat omvatte op dat
moment zowel de voormalige zuidelijke
Nederlanden als de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Willem I wilde door de aanleg
van wegen en kanalen niet alleen de infrastructuur verbeteren, maar ook de twee delen
van zijn rijk verbinden.

Het belangrijkste vervoer ging hier dan ook
nog jaren over water met zeilschepen en
trekschuiten. Vanaf Amsterdam bijvoorbeeld
vertrokken 800 'beurtveren' naar 180 bestemmingen. De snelheid lag rond de zeven kilometer per uur; van Amsterdam naar Utrecht
was het zes, zeven uur reizen.
De grote concurrenten voor de trekschuit
waren, door de kortere reistijd, de eerder
genoemde (post)koetsen en diligences. Ze
reden gemiddeld acht tot zestien! kilometer
per uur en waren daarmee sneller dan de
trekschuiten maar, onder meer door de vele
tollen langs de wegen, ook duurder. Ook de
kwaliteit van de wegen schoot lange tijd te
kort om in Holland en Sticht de trekschuit als
vervoersmiddel van haar positie te verdringen.
Al in 1810 (nog in de Franse tijd dus) werd
begonnen met het opstellen van de plannen
voor een netwerk van rijkswegen. In 1811
werd onder Napoleon het rijkswegennet opgenomen in het wegenstelsel van het Franse
keizerrijk. Franse technici werden ingeschakeld bij de aanleg van wegen, ook bij die van
lagere overheden. Het plan dat werd uitge-

In 1820 was de straatweg Utrecht-Amsterdam
gereed. Deze straatweg werd direct goed in
gebruik genomen. De diligence profiteerde
onmiddellijk van de verbetering van de infrastructuur en maakte in korte tijd een snelle
groei door. Al op 1 september 1826 nam Van
Gend & Loos uit Utrecht een nieuwe route in
gebruik van Amsterdam naar Antwerpen, via
Utrecht, Gorinchem en Breda. Vanuit Utrecht
konden reizigers 's morgens om half negen
vertrekken naar Amsterdam en Antwerpen.
Vanuit Utrecht bedroeg het tarief voor de reis
naar Amsterdam fl. 2,25, naar Breda fl. 4,50,
naar Antwerpen fl. 7,00 en naar Parijs fl. 16,65.
De diligences waren geel geschilderd met een
zwart bovenstuk en de plaatsnamen van
vertrek en aankomst waren op de koets
geschilderd (zie afbeelding).
De reistijd met de diligence over de verbeterde wegen was korter dan met de bestaande
middelen zoals trekschuiten of lopend.
Deze voordelen van de diligence leverden
echter ook gevaarlijke situaties op op de
nieuwe, van goed wegdek voorziene straatwegen. De snelheid welke door de koetsiers
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Artikel 3
Dat de voerlieden of conducteurs der diligences altoos zullen moeten voorzien zijn van
eenen goeden en sterk klinkenden koperen
hoorn, waarop zij gehouden zullen zijn te
blazen telken reize, wanneer, het zij door
kromten in den weg of andere beletselen van
huizen of boomen, de te gemoed komende
rijtuigen verhinderd mogen wezen de diligences te zien aankomen; terwijl zij op de smalste
en gevaarlijkste plaatsen van dijken of wegen,
door hetzelfde middel hunne aankomst zullen
moeten kenbaar maken.

Wagen Van Gend & werd aangehouden heeft met enige regelmaat
Loos bij station tot problemen geleid in de, ondanks de wegMaliebaan, ca 1890. verbeteringen, onoverzichtelijke bochten en
wegversmallingen.
Al in januari 1828 leidde dat tot een brief van
de Gedeputeerde Staten van de provincie
Utrecht. In deze brief werden een aantal
regels gesteld waaraan de koetsiers van de
diligences op de straatwegen zich dienden te
houden. Er werd zelfs een gedetailleerde
beschrijving gemaakt van borden waarop de
brief langs de straatwegen diende te worden
aangeplakt.
Zo viel er dus rond 1828 op verschillende
plaatsen langs de rijksstraatweg te lezen
welke snelheidsbeperkingen er golden, maar
ook aan welke zijde van de weg er gereden
moest worden en op welke wijze er ingehaald
kon worden:
Artikel 1
Dat de voerlieden van de gezegde diligences
op alle smalle wegen gehouden zullen zijn, alle
de tegenkomende rijtuigen niet anders voorbij
te rijdende stappende, of ten minste zeer
zacht en voorzichtig dravende.
Artikel 2
Dat de bovengemelde voerlieden of conducteurs al verder verpligt zullen zijn, om, bij het
tegenkomen van rijtuigen, op de helft der
straat of andere door hen bereden wordende
wegen uit te halen, en zulks met alle mogelijke
omzichtigheid, ter voorkoming van ongelukken.

Artikel 4
Dat de voerlieden of conducteurs der diligences gehouden zullen zijn, telken reize, tijdig,
en wel tegen dat zij eenige stoepen of wegen
van dijken moeten op of afrijden, hoorbaar en
hard te blazen op den hoorn, ten einde de hun
tegemoet komende rijtuigen van hunnen aankomst te verwittigen.
Artikel 5
Dat alle de overtredingen van de in deze
gemaakte bepalingen zullen worden gestraft
met eene boete van drie gulden, telken reize
door de voerlieden of conducteuren te verbeuren, onverminderd in alle gevallen de te
goeddoening van alle schaden en nadeelen,
uit verzuim van het een of ander onstaande,
en de personeele vervolging, in geval van
ongelukken hierdoor veroorzaakt.
Ondanks deze nieuwe wet- en regelgeving en
de aangekondigde boetes, vonden er nog
dikwijls onregelmatigheden plaats langs de
verschillende rijksstraatwegen welke veroorzaakt werden door de te hoge snelheid van de
diligences, zo ook in Loenen. Onderstaand
nemen wij een briefwisseling tussen de Gouverneur van de provincie Utrecht en de Burgemeester van Loenen, Johannes Sanderson, in
haar geheel over. Gezien de snelheid waarmee deze briefwisseling plaatsvond zullen de
brieven waarschijnlijk per diligence bezorgd
zijn geweest...
Utrecht den 22 Mei 1829
Naar aanleiding van ingekomen onderhandse
berigten, wegens ongelukken die van tijd tot
tijd met Diligences hebben plaatsgehad, in
aanmerking zijnde genomen dat het van belang
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moet worden geacht, van zoodanige ongelukken, mitsgaders van de gebleken of vermoedelijke oorzaken daarvan kennis te dragen, ten
einde hieruit gelegenheid te nemen, tot het
geven van voorschriften en het stellen van
bepalingen die tot voorkoming daarvan, in het
vervolg zouden kunnen dienstig wezen, heb ik
de eer UEDA. met den meesten aandrang te
verzoeken, om mij van diergelijke voorvallen
onverwijld verslag te doen, met bijvoeging van
alle zoodanige bijzonderheden en bijkomende
omstandigheden, als kunnen strekken om van
het voorgevallene eene zoo veel mogelijke
volledige wetenschap te verkrijgen. Het zal mij
intussen aangenaam zijn door UEDA. te worden bekend gemaakt, of in uwe Gemeente
locale omstandigheden bestaan welke aanleiding tot ongelukken zouden kunnen geven.
De Gouverneur der Provincie Utrecht
Deze redelijk algemene vraag om informatie,
tegenwoordig zouden we het een enquête
noemen, beantwoordde de burgemeester van
Loenen, Johannes Sanderson, op 24 Mei
1829 als volgt:

den weg onder deze gemeente is gelegen bij
de Heeren Hofstede Over Holland, alwaar door
het houtgewas, zoo op den weg als aan weerszijden op de gemelde Hofstede, bij avond en
donker weer, het extraordinair donker is, en
daarbij de brug gelegen in de weg, over de Ter
Aasche vaart, zeer smal en aan weerszijden
steil oploopend is. De knikken en
diepe gaten in den Straatweg en zonder dat
die behoorlijk bestraat zijn, blijven zonder
voorziening en kunnen ook aanleiding tot
ongelukken geven. Voorts zullende opserveeren in het onverhoopt geval van ongelukken,
de gemelde aanschrijving,
De Burgemeester van Loenen.
De burgemeester beschrijft hier gedetailleerd
de situatie rond Over Holland. Een donker stuk
weg met aan beide kanten sterk overhangende
bomen. Een knik in de weg waar de brug over
de Ter Aasche vaart ligt. Ook geeft de burgemeester aan dat de bestrating niet in al te
beste staat is. Waarschijnlijk werd de straat
door de snelle diligences kapot gereden. Kortom: een onoverzichtelijk smal stuk weg waar
regelmatig ongelukken plaatsvonden.

Met informatie dat behalve de ongelukken die
ontstaan, ten gevolge dat dezelve Diligences
voor het afrijden met nauwkeurigheid worden
nagezien of daaraan alles hecht en sterk
genoeg is, zoo als ook de tuigen en dat de
paarden sterk en geschikt zijn, om den rit te
kunnen volbrengen, het gevaarlijkste punt van

berichten. Hij stelde reeds een maand later,
op 21 juli, een snelheidsbeperkende maatregel in rond Over Holland:
Blijkens uwe missive van den 24 mei 1829 is
de weg bij de Hofstede Over Holland een zeer

De brug over de Ter
Aasche Vaart
omstreeks 1900
(coll. W. Mooij).
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gevaarlijk punt voor de passage der diligencesden, terwijl de passage voor de Diligence
bij avond en donker weer.
door die twee rijtuigen, de volgende ongelukHet zal derhalve noodig zijn dat overeenkom- ken hebben plaats gegrepen, namelijk dat
stig art.31 van het Reglement op het bestuur een oude vrouw te Breukelen thuis behooten plattelande, in deze gewigtige ongelegen- rende, overreden en zwaar gekwetst is
heid worde voorzien en bepaald dat op zekeregeworden, een kind van Christiaan Schoenafstand voor dat punt de Diligences stapvoets maker op Oudover gemeente Loosdrecht een
zullen gereden worden, voor de uitvoering vanbeenbreuk en zwaar kwetsing bekomen
welke bepaling alsdan zal behooren gewaakt heeft. - Een kind van Cornells de Boer alhier
te worden.
eene ligte verwonding aan de toonen van den
De Gouverneur der Provincie Utrechtvoet heeft ondergaan, en nog een jongen ook
bezeerd zoude zijn geweest
De gouverneur van de Provincie Utrecht was
De Burgemeester van Loenen.
dus zeer betrokken bij de verkeersveiligheid
rond het dorp Loenen en wilde vergaande
Zo beschrijft de burgemeester op verzoek van
maatregelen treffen om verdere ongelukken te
de gouverneur een vrij ernstig ongeluk: twee
voorkomen. De diligences zouden bij Over
zwaargewonden en twee lichtgewonde
Holland stapvoets moeten gaan rijden.
omstanders die in de drukte bij Nieuwersluis
Of deze maatregel ook werd ingevoerd is niet
stonden te wachten op vervoer toen zij werbekend. Wel is bekend dat er ook na die
den aangereden door een passerende diligendatum nog regelmatig ongelukken plaatsvonce die met hoge snelheid onderweg was naar
den , die ook de gouverneur ter ore kwamen:
Utrecht. Geen wonder dat dit ongeluk zelfs in
Utrecht groot nieuws was.
Utrecht 27 Julij 1835
Ik heb de eer Uedg. te verzoeken mij per
Zo is vanaf begin 19de eeuw de strijd aangeomgaande op te geven welke ongelukken er bonden tegen het oprukkende snelverkeer.
gister avond aan de Nieuwersluis hebben plaats
Lang werd er gesproken over de snelheid van
gehad, bij gelegenheid van het passeren der het verkeer tussen Loenen en Nieuwersluis.
diligance van den ondernemer Bouricius.
De Rijksstraatweg heeft haar functie in het
De Staatsraad primaire nationale snelwegennet prijs moeten
Gouverneur van de Provincie Utrecht.geven aan de A2, waarmee de toenemende
verkeersstromen buiten de dorpskernen werden geleid.
Loenen den 28 Julij 1835
Ik heb de eer UHooged.gestr. kennis te gevenIn de strijd tegen het sluipverkeer is het stuk
in voldoening van Uw schrijven van de 27
Rijksstraatweg tussen Loenen en Nieuwersluis
dezer. Dat gepasseerde zondagavond, toen inmiddels een 60 kilometer zone geworden.
als gewoonlijk jaarlijks op den laatsten zon- Het realiseren van de rondweg om Loenen en
dag van de Utrechtse Kermis, eene menigte de aanleg van een fietspad tussen Loenen en
menschen aan de Nieuwersluis zich verza- Nieuwersluis evenals het onderhoud van door
sluipverkeer kapot gereden wegen staan met
melt omstreeks acht uur de Diligence der
enige regelmaat hoog op de politieke agenda.
onderneming van Louis Vermeulen, welke
des namiddags te vijf uur van Amsterdam op We kunnen niet anders dan met Godfried
Utrecht afrijdt, en waarvan de voerman was Bomans concluderen: "De Geschiedenis is het
volgens informatie zekere De Rooij, aldaar heden, gezien door de bril van de toekomst."
gepasseerd is, snel rijdende, dat de conducteur bij het passeren van de Nieuwersluis op
Willem Mooij
zijnen horen geblazen heeft, doch dat
Gertjan Verhage
genoemde voerman, ondanks de waarschouwing van wege den Logementhouder Gerrit
van Caspel, hard tot bij het Logement, alwaar BRONNEN:
juist een andere wagen voor de deur stond, is
1) Archief gemeente Loenen Ingekomen stukken bij
gereden, en toen door twee opzigters van de de Burg. jaar 1829 nr.43
jagt de paarden de Diligence zijn opgehou- 2) www.Autosnelwegen.nl en R. Walhout.
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Waarom P. J. Lutgens een dirigeerstok bezat
In Vechtkroniek 21 (december 2004) kon u een
artikel lezen over de schilder Petrus Josephus
Lutgens (of Lutgers). Enkele feiten riepen wat
vragen op, en in de loop van de maanden
heeft Willem Mooij in het archief antwoord
gevonden op enkele daarvan.
Zo stond in de boedelbeschrijving onder
"Goud en zilver" vermeld dat Lutgens een
"dirigeerstok met zilver gemonteerd" bezat,
waarde 2 gulden. Wat moest een
tekenmeester-schilder met een dirigeerstok?
Het antwoord hierop is te vinden in de notulen
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.1)
Hieruit blijkt dat Lutgens op 18 februari 1834
lid werd van de afdeling Loenen. Dat jaar was
een jubileumjaar voor de landelijke organisatie, men vierde het vijftig jarig bestaan. Ook in
Loenen werd dit vanzelfsprekend gevierd. De
viering vond plaats in de Hervormde kerk te
Loenen, begeleid door het orgel en door de

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

de vergadering ter voorbereiding van deze

zingen worden gegeven naar het karakter van
De tekening van
Lutgens waar de
schrijver J.J.
Crerner op de
achterkant had
geschreven.
Afgebeeld is de
Dorpsstraat met het
woonhuis van
Crerner.
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Lutgens, iets waarvan wij weinig weten. Tijdens de viering van het 25 jarig bestaan van
het Loenense departement van 't Nut, droeg
Lutgens "met de hem eigene vrijmoedigheid
en liefelijkheid een solo voor ter opwekking tot
en volharding in het gewigtige werk".
Blijkbaar was Lutgens een geliefd lid. Zijn
zangschool deed het ook erg goed. Vier jaar
na de oprichting werd melding gemaakt van
"den gunstigen staat dezer inrichting, zowel
wat hare werking als hare kas betreft". Op een
latere vergadering trad het koor ook op. "De
vergadering is ten hoogste ingenomen met
deze bewijze van kinderlijke ijver en vooral
met de goede leiding van den heer Lutgers
aan wie zij deswegen voor zijn bestendig
geduld hare tevredenheid betuigt". Blijkbaar
bleef het bij dergelijke mondelinge loftuitingen,
want in de praktijk deden de leden van 't Nut
niet veel voor het koor. Zo wekte Lutgens bij
de rondvraag van een van de vergaderingen
de leden op om, "door zo nu en dan de zangschool te bezoeken, de behulpzame hand te
bieden tot verligting zijner taak". Financieel
steunde het hoofdbestuur de zangschool met
25 gulden per jaar.
Zoals gezegd, declameerde Lutgens regelmatig gedichten en hield hij lezingen. De onderwerpen varieerden van schilderkunst tot een
uitleg van het spreekwoord 'de beste stuurlui
staan aan wal'. Deze vaardigheid bracht hij
ook in de praktijk bij de Loenense Rederijkerskamer 'Bellamy". 2) Uit de notulen van 't Nut
blijkt dat in ieder geval in 1852 en 1853 deze
Rederijkerskamer bestond. In 1870 werd
Lutgens gekozen en benoemd in de commissie voor Volksvoordrachters. Daarna komt zijn
naam niet meer voor in de notulen. Opvallend
is dat we ook geen woorden lezen ter nagedachtenis na zijn overlijden in 1874.

Winkeltje
Een actief man was Lutgens, dat blijkt. Naast
schilderen en alle bovengenoemde bezigheden dreef hij vanuit zijn huis (Hooprust, Dorpsstraat 98) tevens een winkeltje in schrijf- en
tekenbehoeften. Van hier uit leverde hij van
1861 tot 1873 jaarlijks aan de gemeente
schoolbehoeften. Hiermee genereerde hij per
jaar tussen de 200 en 350 gulden. Na zijn
dood, op 19 april 1874, werd de levering
voortgezet door zijn dochter Adriana (geb.
1844). Vrijwel meteen veranderde zij haar
testament, herriep al haar vroegere uiterste
wilsbeschikkingen, benoemde haar broer Jan
tot executeur testamentair en liet haar hele
nalatenschap aan hem na.3) In 1885 vertrok
Adriana met haar zusjes Niesje (geb. 1838) en
Sophie Louise (geb. 1842) vanuit het ouderlijk
huis naar Haarlem. De levering van schoolbehoeften werd toen voortgezet door A.G. Hooijer, winkelier in het huidige Dorpsstraat 74.
Naast schoolbehoeften leverde Lutgens ook
'bureaubehoeften' aan de gemeente Loenen
en kon hij zijn schilderskwaliteiten tonen bij
het bijwerken van een wapentableau dat
blijkbaar in het gemeentehuis hing. 4)
Barbier
Verrassend is de vondst van een tekst van de
schrijver J.J. Cremer5) achter op een tekening
van Lutgens. (zie afbeelding) Hieruit blijkt dat
Lutgens als een eenvoudig man zijn loopbaan
begon. We lezen: "RJ. Lutgers die de teekening maakte was een aangenaam bezoeker,
een waardig man, die van barbier een zeer
gerespecteerd een zeer ontwikkeld teekenmeester werd". Voorwaar een opmerkelijke
loopbaan! Lutgens wilde waarschijnlijk dat zijn
zoon Jan (geb. 1836) een betere opleiding
kreeg dan hij zelf had gehad. Hij kon zich dit
echter niet goed veroorloven en diende op 14
oktober 1846 -via de Utrechtse deurwaarder
Antonie van Veen- een verzoek in bij de
Staatsraad gouverneur der Provincie Utrecht
om de opleiding van zijn zoon te bekostigen.
Hij refereerde aan een wet uit 1805, die aan
gezinshoofden de mogelijkheid bood 'een
opleiding te verkrijgen van gouvernements
wege'. Precies een halfjaar later kreeg hij
antwoord: het verzoek was afgewezen. Lutgens had 'de pech' acht kinderen te hebben,
dat was voor het toekennen van de aanvraag
één kind teveel: 'De opvoeding van een kind
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door de Staat kan slechts gevraagd worden
door vaders, die zeven kinderen in leven hebben, en zulks niet langer dan gedurende drie
maanden na de geboorte van het laatste dier
kinderen'. Aan die laatste voorwaarde had
Lutgens wel voldaan: zijn laatste kind, Petrus
Josephus, was een maand voor de aanvraag,
op 19 september 1846, geboren.

Enkele namen van leden van 't Nut:

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

Eldert Verschoof, chirurgijn
Frans Louis, smid

Juliette Jonker-Duynstee
Archiefonderzoek: Willem Mooij

Hendrik Brinkman, smid te Nieuwersluis
Cornells Spinhoven, logementhouder te Nieuwersluis
(later De Kampioen)
Petrus Benier, metselaarsbaas te Loenen
Helmich Lasteree, zadelmaker
J.F. Wurth, slagter
Hendrik Willem Cramer, griffier bij het gerecht
Coenraad Kerbert, heel- en vroedmeester
Johanneste Winkel, banketbakker
Lourens Krook, timmerman-molenmaker

Gerrit Stam,wagenmaker
Gerrit Mulder, schoolonderwijzer
Jacobus Vergouw, organist
Benedictus Wipff, med. Doctor, wonende in huize
Kerkzigt
Jan van Veeren, vrederechter te Loenen, wonende te
huize Welgelegen
Jacob Edema, schilder
Hendrik Sparenberg, metselaarsbaas
Willem Arie van Wieringen, kostschoolhouder
Gerrit Althof, koopman
J.H. Tijssen, fabrikant (beenzwartfabriek)
Wijnand Calkoen, koopman, wonende op
Rijzicht
Laurens Edema, schilder
2. Een rederijkerskamer is een letterkundige vereniging
van burgers waar men zich oefende in de welsprekendheid. Vaak ontwikkelden deze rederijkerskamers zich tot
toneelverenigingen.
3. Getuigen bij het opmaken van dit testament d.d. 22
augustus 1874 waren Theodorus van Rooijen, veldwachter en Aart Veenendaal, kleedermaker. Gemeente
archief Loenen 1819-1943, nr480

NOTEN:
1. De "Maatschappij tot nut van 't algemeen was een
landelijke organisatie die opgericht werd op 16 maart
1784. Het betrof een particulier initiatief dat, zoals vele
initiatieven in die tijd, structuur bood aan maatschappelijke ontwikkelingen. Het Nut ondernam actie, door o.a.
het geven van volksonderwijs (Nutsscholen), het
opleiden van leerkrachten, het stichten van volksbibliotheken en het oprichten van spaarbanken (Nutsspaarbank).
Het Nut is nog steeds actief.
Het Departement Loenen aan de Vecht werd opgericht
"op den 6den van den bloeimaand (mei) 1821". In het
begin telde de afdeling 35 leden.
De maandelijkse vergaderingen werden de eerste 25
jaar gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis aan
de Rijksstraatweg.

4. Bron: archief gemeente Loenen, nrs 357-368
5. Jacobus Jan Cremer woonde van 1852-1857 in Dorpsstraat 68. Hij was de auteur van de in die tijd bekende
boeken: "Betuwsche" en "Overbetuwsche novellen".

BRONNEN:
Gemeente archief Loenen, notulen-handelingen van het
departement Loenen aan de Vecht der Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen opgerigt 6 mei 1821, nr 960
Gemeentearchief Loenen, Raadsnotulen1819-1943, nrs
357-368 en nr 480.

Vanaf oktober 1847 ten huize van 'mejufvrouw' Veldhuizen (huidige restaurant De Eterij aan de Rijksstraatweg)
en vanaf 1881 diende het Raadhuis van Kronenburg als
vergaderlocatie.
Vergaderingen bestonden uit iezingen, voordrachten
van gedichten of uitreikingen van een bekroning voor
mensen die een goede daad hadden verricht.
Meestal betrof het het redden van een drenkeling uit de
Vecht. In 1905 werd de afdeling opgeheven wegens
gebrek aan belangstelling.

19

MANIFEST.
AAN

ALLE

OUDERS

IN

NEDERLAND.

De tuohteloosheid en de verwildering van de Nederlandsche j e u g d n e m e n
o n d e r den invloed der omstandigheden t o e ; baldadigheid en straatschenderij oefenen
eene zekere bekoring u i t ; wetten, verordeningen en voorschriften worden uit h e t
oog v e r l o r e n ; h e t aantal misdrijven en kleinere vergrijpen v e r m e e r d e r t m e t den
d a g ; de kinder-criminaliteit b r e i d t zich u i t .
A a n de Ouders is de taak, daartegen op te treden en e r zich m e t alle k r a c h t
tegen te verzetten.
Wij doen een beroep op hen om paal en perk te stellen aan de verbasteringv a n de zeden bij hunne kinderen, door h e t volgende in acht te nemen :
1.

Stelt uwen kinderen door uwe eigene levenswijze een voorbeeld ten goede.

2.

L e e r t hen het eigendom en de vrijheid van a n d e r e n te ontzien.

3.

H o u d t hen van de straat, vooral op die u r e n bij duisternis en ontijde,
waarin de gelegenheid en de verleiding tot onzedelijkheid, diefstal en
andere misdrijven en vergrijpen h e t grootste zijn.

4.

Verbiedt hen te vloeken, alcohol t e gebruiken, te rooken, slechte zedebedervende tooneel- en bioscoopvoorstellingen te bezoeken en onzedelijke
boeken te lezen.

5.

H o u d t h e n de onbehoorlijkheid van baldadigheid en straatschenderij duidelijk
voor oogen en zonder ophouden.

6.

L e e r t hen het gezag en de overheid t e eerbiedigen en spreekt daarover
nooit in hun bijzijn m e t geringschatting, veel m i n d e r m e t minachting.

7.

Geeft uwen kinderen voortdurend bezigheid; z e n d t hen voor ontspanningzoo mogelijk n a a r speelterreinen, sportvelden, leeszalen, enz. Ledigheid
is des duivels oorkussen.

8.

Stelt hen in de gelegenheid, goede toespraken aan te hooren en in zich
op te nemen van godsdienstigen, opvoedkundigen en zedelijken aard.

9.

Zorgt, d a t uwe bevelen, voorschriften
opgevolgd.
Bestraft de unwilligen en de nalatigen.

en

waarschuwingen ook worden

10.

Verzuimt niet, in uw geziti al d a t g e n e te doen en te bespreken, dat
strekken kan om de goede v r u c h t e n eener degelijke opvoeding niet te doen
verloren gaan, m a a r veeleer te doen toenemen.

11.

Bevordert in u w huis orde, netheid en reinheid"; verzet u met k r a c h t tegen
elke verwildering, ook al kost U dat onder de bestaande omstandigheden
vaak zeer veel moeite.

12.

Voorkomen is beter dan genezen en bestraffen.
Het Algemeen
DE

U T R E C H T . December 1917.
het Manifest.
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Bestuur

TUCHT-ÜNIE.

van

Debat normen en waarden is van alle tijden
In Nederland maakt men zich zorgen. Niet
alleen vanwege de grimmiger en meer
gewelddadig wordende samenleving, maar
ook om het verval van waarden en normen.
De bezorgdheid en het opnieuw bijbrengen
van de juiste principes worden tot een nationaal debat verheven.
Een eeuw geleden was het niet veel anders.
Toen kampte men in ons land met dezelfde
problematiek. Door de beperkte aristocratisering, de ontbrekende militaire traditie en de
ver doorgevoerde democratisering werden, in
vergelijking met buurlanden, sociale verschillen kleiner en werd de burger baldadiger.
Bezoekers uit het buitenland klaagden over de
meisjes die je in Amsterdam onbeschaamd
aanstaarden en over de jongens die ongepaste grappen maakten. In intellectuele kringen van zowel links als rechts werd rond de
ooi iwwÎQQPlinn QrhanHp npçnrnkpn n\/pr H P
tfUUtl
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toenemende tuchteloosheid. Er werd flink
gedebatteerd in geledingen van verschillende
pluimage. Men vond dat zonder tucht een
gezonde samenleving niet mogelijk was en er
dienden maatregelen genomen te worden en
wel op korte termijn. In 1908 werd een officieel orgaan ingesteld om aan de tuchteloosheid en onbeschaamdheid van veel landgenoten een einde te maken, de zogenaamde
Tuchtunie. Deze Tuchtunie was een samenwerkingsverband van organisaties als de
A.N.W.B., de Volksweerbaarheid, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, verenigingen voor volkszang en verenigingen tegen
drankmisbruik. Of de Tuchtunie veel effect
heeft gehad wordt door wetenschappers
betwijfeld.
De ongeremde verenigingsdrift in de eerste
helft van de 20ste eeuw lijkt eerder bijgedragen te hebben aan verbetering van waarden
en normen bij de leden.
Wat de Tuchtunie in ieder geval heeft opgeleverd is een aantal archiefstukken die ons een
beeld geven van de doelstellingen van de
organisatie.

Door de commissaris van de Koningin in
Utrecht werd in december 1917, op verzoek
van het toenmalige kabinet, aan alle gemeenten in de provincie een Manifest van de Tuchtunie verspreid. Zo ook aan de gemeenten
Loenen en Loenersloot. Het moest door aanplakking openbaar gemaakt worden als eene
aanwijzing voor ouders en voogden naar den
goeden weg, zulks in verband met de toenemende tuchteloosheid als gevolg van de
onzekerheid der tijden. U leest hier de integrale versie van het Manifest, zoals dat door alle
Loenenaren eind 1917 ook gelezen is.
Jaap Berghoef

BRONNEN:
Prof. Dr. R de Rooy. Naar een nieuwe Tuchtunie.
Volkskrant, 17 maart 2001.
Gemeentearchief Loenersloot, nr. 105
Gemeentearchief Loenen, nr. 215, 216, 217.

Uit het archief
Uit de notulen der Raadsvergadering
Gemeente Vreeland van 17 mei 1900
. . . Een kleine toevoeging aan het reglement
van orde voor de vergaderingen van de Raad
der gemeente Vreeland te maken en wel door
aan de eerste alinea van art. 45 toe te voegen
de woorden: Het is hun verboden te rooken!
Zodat deze alinea voortaan zal luiden: De
toehoorders kunnen alléén met ongedekte
hoofden de zittingen op de voor hen bestemde plaatsen, bijwonen. Het is hun verboden
te rooken!
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GEBOREN EN GETOGEN IN LOENERSLOOT

In gesprek met Leo van Dijk
Een werkgroep van
de Historische
Kring voert regelmatig gesprekken
met mensen, die
een groot deel van
hun leven in Loenen of omgeving
hebben gewoond
en daarover interessante dingen
kunnen vertellen. Veelal komen dan wetenswaardigheden naar boven, die een goede
indruk geven van het leven en werken van de
mensen in het midden van de twintigste eeuw.
De interviews worden veilig in het archief van
onze vereniging bewaard, totdat ze openbaar
gemaakt mogen worden. Degene met wie is
gesproken, bepaalt zelf wanneer zijn of haar
verhaal gepubliceerd mag worden. Sommige
geïnterviewden leggen geen embargo op het
gesprek dat met hen gevoerd is. Hieronder
volgt het interview met Leo van Dijk, dat op 24
november 2003 plaatsvond en werd vastgelegd door Riek Arink en Hilde de Haan van de
interviewwerkgroep.

Wilt u iets vertellen over het gezin waarin u
bent opgegroeid?
Mijn naam is Leo van Dijk. Ik ben geboren op
11 april 1939 in Loenersloot, toen nog een
zelfstandige gemeente, in het brughuis bij de
oude draaibrug die vroeger over het kanaal
lag. De brug lag tussen de Binnenweg en de
Slootdijk, en die weg heette toen nog de
Oude Rijksstraatweg. In 1938 werd de nieuwe
(hoge) brug over het kanaal geopend. Ons
huis was blijven staan,1) maar vader erfde een
oud boerderijtje aan de Binnenweg (nummer
36), waar ons gezin in 1939, toen ik nog maar
een paar maanden oud was, is gaan wonen.
In 1959 verhuisden wij naar de Slootdijk 12,
een huisje dat vader al eerder gekocht had
maar aanvankelijk te klein was voor ons grote
gezin. Nadat de oudsten de "deur uit" waren
gegaan, konden wij dat huis betrekken. Toen
ik later trouwde, ben ik weer aan de Binnenweg (nummer 55) gaan wonen en zodoende
heb ik 50 jaar in Loenersloot gewoond.
Mijn ouders waren Arnoldus Jacobus (Aart)
van Dijk (geboren te Naarden in 1893) en
Maria Geertruida (Mietje) Hilhorst (geboren te
Eemnes in 1901).

De oude draaibrug
over het
Merwedekanaal,
thans het
AmsterdamRijnkanaal, met aan
de overkant het
brughuis.
Het linker huis werd
bewoond door het
gezin Van Dijk.
Foto circa 1935.
Coll.: W. Mooij.
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Hef huis Binnenweg
36 tijdens de
verhuizing van het
gezin in 1939.

Vader was enig kind en van beroep boerendaggelder. Hij werkte in zijn jonge jaren met
anderen in de polder, waar zij de nachten vaak
moesten doorbrengen in een hooiberg, soms
wel een hele week. In die tijd leerde hij mijn
moeder kennen. Haar ouders hadden in Eemnes een boerderij met ongeveer 3000 kippen.
Moeder was een optimistische vrouw, sterk
van geest en gevoelig. Omdat ze van-huis-uit
veel verstand van kippen had, hield zij ze ook
graag. Bij ons thuis aan de Binnenweg liepen
er dan ook altijd 10-12 kippen in de groentetuin. Ik zie haar nog altijd eieren rapen en die
opbergen in haar schort. Onze kippen gingen
ook wel eens buurten bij de kippen van buurman Kruiswijk. Zo nu en dan moest ik ze
terughalen, maar welke kippen waren van
ons?. Moeder zei: ach jongen dat doe je zo,
ze nam een schaaltje met voer erin en riep:
"kiep, kiep, kiep", en daar kwamen ze aangerend. Daar sta je als kind toch van te kijken.
Overigens gebruik ik die methode nu nog
steeds. Vader hield niet van kippen, hij lustte
zelfs geen eieren. Bij het lezen van het scheppingsverhaal vertelde hij het volgende: "bij het
scheppen van de kippen, voer Gods' wijsheid
op de klippen".
Mijn ouders kregen twaalf kinderen: acht
jongens en vier meisjes. Ik was het negende
kind.

Thuis was het altijd gezellig, maar we kenden
geen luxe. Wij zijn in soberheid opgegroeid.
Vader werkte op de kwekerij van Vöge in
Vreeland, waar later ook twee van mijn broers
hphhpn nAwprkt Miin nnHorc wai*6n zeer

gelovig rooms-katholiek. Vader was een voorbeeld in de parochie.
Ik heb mijn moeder twee keer zien huilen. De
eerste maal tegen het einde van de oorlog in
de hongerwinter, toen ze geen eten meer voor
ons had. Ze nam de punt van haar schort om
haar tranen te drogen, viel op haar knieën en
bad tot onze lieve Heer. Hetzelfde uur kwam
de boer Kruiswijk, onze buurman, die vroeg of
ze het kon redden. Hij bracht ons eten. Later
kwam Kooiman uit Oukoop, een buurtschap
achter Loenersloot, en nam de grootste jongens uit ons gezin mee om bij hem thuis te
komen eten. Haar gebed was verhoord. De
tweede keer huilde ze toen vader benauwd
was en kort daarna overleed. Weer nam ze de
punt van haar schort!
Hoe verliep uw schooltijd?
Mijn broers, zussen en ik gingen op school in
de Kerklaan (hoek Slootdijk) bij Meester Beening, bijgenaamd Bok Beening en juffrouw
Vis. In die tijd liep het schooljaar van april tot
april. Toen ik in april 1945 naar school ging,
was ik dus een vroege leerling. Daardoor
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De Binnenweg in
Loenersloot
omstreeks 1920.

moest ik zeven jaar op de lagere school in
Loenersloot doorbrengen, voordat ik naar het
voortgezet onderwijs kon doorstromen.
Ik herinner me nog dat ik op de schoenen van
mijn broers naar school moest lopen. Thuis
liep ik altijd op blote voeten of op klompen.
De schoenen van mijn broers pasten niet zo
goed, dus nam ik de schoenen in mijn handen
en liep verder dan op blote voeten.

Als 's winters het kanaal dichtgevroren was,
konden we over het ijs naar school in plaats
van over de hoge brug. Eens kwam boer
Adriaan Randeraad op school vertellen, dat
een ijsbreker door 't kanaal was gegaan en
dat we op terugweg echt niet het kanaal
moesten oversteken. Ik ben hem daar nu nog
dankbaar voor want anders
?!
Vanaf de Binnenweg tot de school was het 2

Hef gezin Van Dijk.
Bovenste rij van
links naar rechts:
Bertus, Henk, Nel,
vader, moeder, Gijs,
Agnes en Jan.
Middelste rij: Leo,
Riet, Nol en Frans.
De kleinsten vooraan: Cobi en Piet.
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kilometer lopen en vaak liepen we met z'n
zevenen. Sommigen moesten eerst om 7.30
uur naar de kerk, want we zijn allemaal misdienaar geweest. Om 8.15 uur begon de
schoolkindermis en om 9 uur begon de
school. Tussen de middag gingen we thuis
eten, dat was in korte tijd tweemaal 2 kilometer lopen, en dat moest ook bij slecht weer.

K A T H O L I F K I
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Ging u in uw jeugd iedere zomer met uw
ouders, broers en zussen op vakantie?
Nee, hooguit een dagje met moeder mee naar
een tante in Eemnes. We gingen dan met de
bus naar Laren, het laatste stuk moesten we
lopen. Moeder kende daar nog veel mensen
en dus maakte ze onderweg steeds een
praatje met oude bekenden. Ook met vader
gingen wij weleens een dagje uit: lopen naar
Muiden, en dan vertrokken we 's morgens al
om 5 uur. Vaak brachten kennissen ons dan
met paard en wagen terug tot Weesp, vanwaar we weer naar huis moesten lopen.
Later gingen we als broers kamperen, we
reisden op de fiets en kregen van moeder één
gulden, een petroleumstelletje en aardappels
mee. Ik herinner mij dat we eens zout waren
vergeten en in een winkeltje voor het zout een
halve cent moesten betalen, dus moesten we
de gulden wisselen. De winkelmevrouw vroeg
waarom we geen klein geld bij ons hadden.
Kunt u zich nog herinneren hoe de decemberfeesten bij uw ouders werden gevierd?
Ja, dan denk ik in de eerste plaats aan het
sinterklaasfeest. Niemand geloofde er meer in
maar we zongen als lijsters, bij de kachel
zetten we klompen en water voor het paard.
Moeder zette, als we naar bed waren, van
alles op de tafel. Ze maakte zelf marsepein en
speculaas en we kregen meestal een legpuzzel en éénmaal zelfs een mondharmonica.
Op 5 december om 5 uur werden we door
moeder wakker gemaakt, want dan was de
Sint langs geweest. Wij holden de trap af,
rolden over elkaar heen om maar zo snel
mogelijk de tafel te kunnen overzien. Helaas
hadden de muizen soms al aan de speculaas
geknabbeld, maar dat mocht de pret niet
drukken.

dageraadmis, de herdertjesmis en tenslotte de
hoogmis.
Voor de nachtmis liepen wij met het hele gezin
in het stikkedonker naar de kerk. Er waren
namelijk maar twee lantaarnpalen, één bij de
Binnenweg en één bij de hoge brug.
Thuis hadden we een kerstboom met echte
kaarsjes in knijpertjes. Wanneer ze brandden,
had er altijd iemand brandwacht en stond er
een emmer water klaar.
Ook hadden we een kerststalletje met een
kribbetje, Jozef had maar één arm en Maria
maar één oor, de meesten van de kerstgroep
waren gehandicapt.

Ook het kerstfeest was een bijzonder feest in
het ouderlijk huis. Om 5 uur 's morgens werd
de nachtmis gehouden. Als misdienaars hadden wij het druk, ook in de daaropvolgende

Later kregen we een kerstgroep van rubber
want met zo'n koppel jongens moesten ze
toch ook met het kindje Jezus kunnen voetballen.
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De Katholieke
Illustratie van 24
mei 1958.

Tegenwoordig spelen veel kinderen achter de
computer. Hoe vermaakten jullie je als kinderen?
Bij goed weer speelden we buiten met pijl en
boog of een kattepult, waar we ook eenden
mee konden schieten.
Proppenschieters maakten we van sterk vlierhout. Met een ijzeren staafje haalden wij de
zachte kern uit een tak en schoten dan proppen van stukjes kalmoes uit het voorste
gedeelte van de uitgeholde tak, en dat gaf
tevens een leuk geluid.2) Ook visten wij wel in
de rivier de Angstel. Als we een grote snoek
vingen, sprak vader over "de wonderbare
visvangst". In het voorjaar gingen wij eieren
zoeken. Ik herinner mij dat we na de oorlog
eieren van kievieten en grutto's gingen zoeken
in het inundatiegebied, het land dat onder
water was gezet om de Duitsers tegen te
houden. In die tijd was ik nog te klein om door
't water te lopen en dan droeg mijn broer Gijs
mij op zijn rug.
Binnenshuis konden we ook volop spelen.
We woonden in een oude boerderij.
Het voorste gedeelte van het huis was de
pronkkamer, maar daar mochten we niet
komen. Daar werden alleen de belangrijke
personen als de pastoor en de dokter
ontvangen. Mijn moeder had één speciaal
kopje met pootjes eronder en daar mocht
alleen de pastoor uit drinken.
Toen de pastoor op een keer een compliment
over dit fraaie kopje maakte, zei één van mijn

broers: "daar zet vader 's nachts altijd zijn
gebit in".
In onze boerderij speelden wij meestal op de
deel of in de keuken. Veel speelgoed was er
niet, maar we vermaakten ons altijd uitstekend, soms waren we bezig met legpuzzels.
Bij ons thuis hadden we geen boeken en
tijdschriften, behalve de Katholieke Illustratie,
het damesblad de Beatrijs en natuurlijk de
bijbel, dat wil zeggen het Nieuwe Testament.
Vader kende de bijbel geloof ik uit zijn hoofd.
Wij deden daar ook spelletjes mee, bijvoorbeeld tekst raden: iemand hield z'n hand op
een tekst, zei één woord en wij moesten dan
de tekst aanvullen.
Mijn vier zussen moesten moeder altijd helpen, bijvoorbeeld bij het inmaken van andijvie
in 't zout in een keulse pot en het wecken van
de sperciebonen en andere groenten.
In het najaar werd een zelf gemest varken,
dat onder meer gevoerd werd met oud brood
van bakker Jan van Angeren, door slager Jan
Bosch geslacht. Tijdens het slachten moesten
wij gauw naar de kerk om een kaarsje aan te
steken in de hoop dat het varken werd goedgekeurd.
Ook werd er eens een schaap geslacht en van
de slager kreeg ik het beginstuk van de darm
in mijn hand met de opdracht daarmee de tuin
in te lopen. De darm bleek wel 30 meter lang
te zijn.
Een enkele keer kwam de kerk ter sprake.

De roomskatholieke kerk in
Loenersloot,
omstreeks 1930.
Coll.: W. Mooij.
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Nam het kerkelijk leven een grote plaats in het
gezin van uw ouders?
Jazeker, dat vertelde ik al toen ik het over mijn
schooltijd had. Kerk en school waren nauw
met elkaar verbonden. De oude katholieke
kerk stond aan de Kerklaan. Het was een
mooie, kleine kerk met oude banken en een
fraai altaar. Het orgel moest nog worden aangetrapt met twee pedalen. De organist was
Frie Bakker.
Mijn broers, zussen en ik zijn allemaal in die
kerk gedoopt. Mij bekende pastoors waren:
Johannes Lammerts, Antonius C. R.Vehmeijer,
Gerardus Koeleman, Wilhelmus Weijs en
Segerus A.G. van Wiggen.
De school stond dichtbij de kerk. Wij fungeerden als misdienaars. Ik was ook koorzanger.
Dat betekende dat je ook weleens onder
schooltijd moest dienen of zingen bij trouwerijen en begrafenissen. Bij de meeste trouwerijen kregen we een bruidssuiker en een glaasje priklimonade. Later werden we akoliet, dat
is een doorgeschoten misdienaar. In die tijd
kregen we 's avonds dansles in Vinkeveen.
Ook dat hoorde bij onze katholieke opvoeding.
De kerk aan de Kerklaan dateerde van 1857
en was genoemd naar Onze lieve Vrouw van
de berg Karmel. De school was van 1872 en
heette de Ludgerusschool, omdat de oudste
kerk van Loenen, nu de hervormde kerk, ook
was vernoemd naar de heilige Ludger. Toen

de kerk te klein werd, moest een nieuwe
gebouwd worden. Omdat de oude kerk te ver
buiten Loenen stond, kocht men voor de
nieuwbouw een stuk grond aan de Margrietlaan in het dorp Loenen. De nieuwe kerk werd
op 3 april 1965 geopend. Met de verplaatsing
van de kerk waren velen het niet eens, ook wij
niet. Uit protest gingen we naar Breukelen,
Abcoude of Vinkeveen. Met mijn eigen gezin
ben ik later toch naar de kerk in Loenen
gegaan.
Het oude kerkgebouw in Loenersloot werd
verkocht aan kaasboer Molenkamp, die hem
weer doorverkocht aan het lingeriebedrijf
Triumph met als doel het te gebruiken als
opslagruimte. In die tijd werkte ik bij aannemer Boekschoten in Vreeland en moest toen
meehelpen bij het slopen van de toren. Dat
deed ik met verdriet en pijn in mijn hart.
Uit het rijke roomse leven is mij de volgende
gebeurtenis bijgebleven. Ik moet een jaar of
zes zijn geweest. Op een witte donderdag
tegen het eind van de oorlog moest er wijwater voor huiselijk gebruik bij de kerk worden
gehaald. Met een paar broers kwam ik terug
uit de richting van Loenen. Ik droeg één fles
wijwater in een boodschappentas. Bij de hoge
brug kwamen er plotseling vliegtuigen overvliegen. Uit angst dat ze ons zouden gaan
beschieten, renden mijn broers snel naar huis,
maar ik sprong in een gat naast de oprit van
de brug in een z.g. schuttersputje, een éénDe timmermanswerkplaats
Rijksstraatweg 107,
circa 1960.
Voordien was hier
het bedrijf van C.J.
Elema gevestigd.
Het pand ernaast
van Manus
Winkelman is in
1980 afgebroken.
Op die plek staat nu
het notariskantoor.
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persoons schuilplaats of uitkijkpost voor
militairen. Nietsvermoedend sprong ik boven
op een Duitser, die daar al was ingedoken. Ik
hield me schuil onder zijn jas en toen de vliegtuigen waren verdwenen, kroop hij er als
eerste uit, reikte mij zijn hand en liet mij gaan.
De goede afloop van dit avontuur was natuurlijk te danken aan het wijwater.

Een handkar zoals
door Leo van Dijk is
gebruikt bij het vervoeren van het hout
voor de doodskist.
Op deze foto loopt
Gijsbertus van Slooten achter de kar. Hij
was in dienst bij het
Expeditiebedrijf van
en tevens beurtschipper Jan Tober
jr. Wanneer het
beurtschip voor de
wal van Dorpsstraat
78 lag, werden de
goederen per handkar bij de adressant
thuisbezorgd.
Foto: voor 1940.
Coll.: W. Mooij.

Welke opleiding hebt u gevolgd en welk
beroep hebt u uitgeoefend?
Na de lagere school volgde ik een technische
opleiding op de Don Boscoschool in Amsterdam, een tweejarige ambachtsschool,
genoemd naar de Italiaanse geestelijke Don
Bosco.3) Daar leerde ik het vak van timmerman, o.a. het berekenen en zetten van ramen
en deuren. Vervolgens ben ik naar de avondtekenschool gegaan, want zo was de redenering: als je iets kunt tekenen, kun je het ook
maken.
In 1954, ik was toen 15 jaar, ben ik bij aannemer C.J. Elema in Loenen als timmermansknecht begonnen. In die tijd moest ik met
timmerman Fokker bij iemand een plafond
maken. Na drie weken kwam de bewoonster
klagen dat er een scheur in het plafond zat en
dat nam zij niet. Wij gingen er heen, Fokker
klom op een tafel, pakte zijn zakdoek om een
spinrag weg te halen en zei: "de scheur is
verdwenen"!
Na drie jaar kwam ik in dienst bij In den Haak
in Loenersloot, want die had opdracht gekre-

gen de pastorie van pastoor Vehmeijer te
verbouwen en daar wilde ik graag bij zijn.
Daarna werkte ik nog korte tijd bij aannemer
Valkenburg in Loenersloot. Na vervulling van
mijn dienstplicht, onder meer in La Courtine in
Frankrijk, ben ik in dienst getreden bij aannemer Boekschoten in Vreeland, vervolgens tien
jaar bij Prins in Loosdrecht, een tijdlang bij
mijn broer Frans, die onderaannemer was bij
een project in Mijdrecht en de laatste zeven
jaar bij Doeland in Breukelen, waar ik vooral
betrokken was bij het plaatsen van keukens.
Na mijn diensttijd was ik nog steeds vrijgezel
en mijn vader waarschuwde dan regelmatig:
"een vrijgezel komt ongehuwd in het zielenboek" en dus bleef ik uitkijken! Met succes
overigens.
Hebt u nog herinneringen aan de begintijd van
uw werk als timmermansknecht?
Bij mijn eerste baas, aannemersbedrijf Elema
te Loenen, kwam ik als krullenjongen. Mijn
werk bestond toen uit het schoonhouden van
de werkplaats en in de winter het stoken van
de kachels. Het bedrijf was gevestigd aan de
Rijksstraatweg, nu de garage op nummer 107.
Daarnaast woonde Manus Winkelman, die
een winkel met huishoudelijke artikelen had,
waarvan wel gezegd werd: "Manus heeft van
alles". Mijn eerste echte opdracht was een
afbraakklus: helpen bij het afbreken van een
ereboog die voor het huis van Winkelman
stond ter ere van de viering van het 1000-jarig
bestaan van Loenen.
Op een morgen vroeg Elema of ik de houtzagerij van Hulsman aan de Angstelkade in
Nieuwersluis wist te vinden. Na mijn bevestigende antwoord moest ik met de kleine handkar hout halen, dat daar voor ons klaar lag.
Lopend via de Rijksstraatweg, de Stationsweg, de draaibrug en nog een stukje Kanaaldijk kwam ik bij de zagerij waar brede eikenhouten planken op mijn kar werden gelegd.
Op de terugweg stond midden op de draaibrug Dirk Lip, hij heette eigenlijk Dirk van
Doorn, maar vanwege zijn uitzonderlijk grote
onderlip had hij deze bijnaam gekregen. Wie
is er dood vroeg hij? Zeker een mop dacht ik
en zei dus maar dat ik het niet wist. Toen ik bij
de buitenplaats Vreedenhoff liep, kwam ik
Roeien de postbode tegen, die mij dezelfde
vraag stelde. Teruggekomen in de werkplaats
werd het mij snel duidelijk: van de planken
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Luchtfoto van de
houthandel en zagerij Hulsman aan
de Angstelkade te
Nieuwersluis. Foto
na 1945.
Coll.: W. Mooij.

werd een doodskist gemaakt. Mensen die mij
daarmee hadden zien lopen, wisten dus al wat
er aan de hand was.
Mijn oude collega Arie Fokker (hij was nauwelijks groter dan ik in die tijd) en Gerrit Griffioen,
die soms stotterde, zaagden en schaafden
twee dagen tot er een prachtige
blank-eiken kist was gemaakt. Sprakeloos
stond ik te kijken naar zoveel vakmanschap.
Zeg Leo, zei Fokker, hij sprak altijd heel netjes, neem de fietskar, zet daarin de pekpot en
laat die op temperatuur brengen bij Lokhorst,
de smid op de hoek van de Molendijk. Marien
Lokhorst hing de pekpot boven het vuur, dat
hij met de blaasbalg opstookte tot er groene
rook afkwam. Voorzichtig zette hij de pot weer
in de kar en kon ik terug naar de werkplaats.
Daar haalde men de gloeiend hete pekpot uit
de kar en goot de pek over de bodem van de
kist en smeerde de binnenkant ermee in. Van
de bijtende rook moest ik hoesten. Fokker
kwam bij me staan en zei: "dat is goed tegen
de luizen", waarop ik antwoordde dat we thuis
echt geen luizen hadden. Toen het geheel
afgekoeld en de rook opgetrokken was,
bekleedde mevrouw Elema de binnenkant van
de kist met wit papier voorzien van mooie
randjes.
Fokker en Griffioen hoorde ik nog praten over
het 'afleggen' door de wijkzuster en daarna
hun taak, namelijk het 'kisten' van de overledene, wat 's avonds nog moest gebeuren.
Toen ik de volgende keer weer hout bij Hulsman aan de Angstelkade moest halen, schreef

ik eerst de naam van de overledene op de
zijkant van de buitenste plank. Dan viel niemand me meer lastig met de vraag wie er was
overleden.
Hebt u hobby's en nam u deel aan het verenigingsleven?
Mijn grootste hobby's zijn: timmeren en het
bewerken van een volkstuin, een eldorado!
Vroeger was ik bij de jongerenorganisatie van
de kerk. Daarvoor kwamen we dan bij elkaar
in het café van Hagen in de Kerklaan, naast
de kerk.
Met mijn vader zat ik vroeger op de toneelvereniging. Vader was een fanatiek toneelspeler.
Hij speelde onder andere in het stuk 'Kinderen
van ons volk' naar het boek van Anton Coolen
uit 1928. Ik heb die hobby later niet meer
uitgeoefend. Wel ben ik al 40 jaar lid van de
damclub, die ongeveer 25 leden telt. Wij dammen ook regelmatig met andere clubs uit de
omgeving in de bondscompetitie.
Bewerkt door Kees de Kruijter

NOTEN:
1) Het oude brughuis is in 1950 afgebroken als gevolg van
de verbreding van het kanaal.
2) Kalmoes is de wortel van een waterplant.
3) De Italiaan Don Giovanni Bosco (1815-1888), priester,
was de bekendste rooms-katholieke pedagoog uit de
negentiende eeuw. Diverse katholieke scholen in ons
land zijn naar hem genoemd.

Beloning voor redders
van een bijna verdronken meisje
In het artikel over de schilder Lutgens komen
de notulen van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen departement Loenen aan de
orde. Een van de taken van "'t Nut" was om
burgers te eren die een goede daad hadden
verricht. Een onafhankelijke commissie moest
deze daad beoordelen, voordat de verrichter
van de daad bekroond kon worden. Hier volgt
de integrale weergave van de notulen van de
vergadering van 21 februari 1832, waarin
onderzocht wordt of Gerrit Haijx en Gerrit
Kloosterman inderdaad met gevaar voor eigen
leven de veertienjarige Dirkje Dobbelaar van
de verdrinkingsdood hebben gered:
"Zeer geëerde Bestuurders! En medeleden!
De ondergetekenden, uitmakende de commissie benoemd om de edelmoedige daad te
onderzoeken onder de gemeente Nigtevecht
bedreven ter redding van een in het water
gevallen meisje, hebben gemeend, alvorens zij
zouden overgaan tot het beoordelen der
opgave dezer daad, aan het departement
door het plaatselijk bestuur ingezonden, de
ware toedragt van het geval te moeten vernemen en zij hebbende eer dienaangaande het
volgende aan de vergadering te kunnen
mededeelen.
Dirkje Dobbelaar, oud 14 jaren, dochter van
Hendrik Dobbelaar 1), van beroep kuiper en
wonende nabij den Hinderdam, onder de
gemeente Nigtevecht, op den elfden januarij
1831 daar ter plaatse bezig zijnde met het
overzetten op de rivier de Vecht, door een
slop bij besloten water 2), is in het terugkomen
alleen in het schuitje en op het midden van de
Vecht; zij werkt met haren haak op den kant
van het ijs, doch dit reeds te dun en te zwak
zijnde om daarop te kunnen steunen, breekt
het ijs af en zij schiet voorover in het water.
Door wind en hevige stroom wordt zij, na
eenigen tijd worstelends onder het ijs gedreven, echter zoo, dat een klein gedeelte harer
onderkleederen aan de kant van het ijs blijven

vasthechten en alzoo hare voeten alleen zigtbaar blijven. Door het onophoudelijk en
schrikwekkend geschreeuw van aanschouwers snellen Gerrit Haijix, werkman oud 30
jaren en Gerrit Kloosterman, schuitjager oud
29 jaren ter hulp toe, doch niemand wilde of
kon zich dan met het grootste levensgevaar
op het dunne en zwakke ijs begeven, zij dralen echter niet, maar wagen zich, geen van
beide in de zwemkunst bedreven zijnde, de
eene met eene eenigsints breede plank, de
ander met een ladder en trachten op deze
hulpmiddelen liggende en alzoo over het ijs
schuivende, de plaats waar het meisje zich
reddeloos bevindt, te bereiken. Hunne kloeke
poging gelukt, alhoewel het ijs al golvende
zich onder hen beweegt en meer en meer
dreigt te zinken. Zij vatten het meisje bij de
voeten en slepen haar op de plank, terwijl
daardoor het ijs werkelijk afbrak en door de
meerdere last op het punt stond van te wijken.
Zij haasten zich alzoo om op dezelfde wijze al
slepende en schuivende terug te keeren en
komen weder gelukkig en behouden aan wal.
Het meisje was geheel bewusteloos, doch na
eenige aangewende pogingen, mogten zij
hunne edelmoedige zelfopoffering met terugkering in het leven en met algemeene vreugde
en verwondering der aanschouwers bekroond
zien.
De ondergeteekenden ter voldoening aan
hunnen last en ingevolge de algemene regelen
ter beoordeling van edelmoedige daden,
vanwege de Maatschappij uitgegeven, de
zaak behoorlijk willende onderzoeken, kunnen
daarvan de getuigenis afleggen, dat de redding van dit meisje niet zonder levensgevaar
kon geschieden; dat de breedte des waters
waaruit de redding geschied is, bedroeg dertig roeden (circa 30 meter) en de diepte van
hetzelve zestien voet (circa 3.20 meter); dat
beide de redders niet in de zwemkunst bedreven waren en buitendien deze kunst van wege
het ijs, weinig ter redding zoude hebben kun30

nen baten; dat de redders lieden zijn van een
doorgaand zedelijk gedrag en tot de geredde
in geene familiebetrekking staande; dat ook
de getuigen brave deugdzame menschen
zijnen tot de redders geene bloedbetrekking
hebben, en zij alzo na nauwkeurig onderzoek
moeten erkennen, dat aan hen de waarheid
van het opgegevene gebleken is.
De ondergeteekenden vermeenen hiermede
aan hunnen last voldaan te hebben en noemen zich

NOTEN:

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

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

Bijna acht maanden later ontvingen de redders hun beloning:
Dinsdag den 9 October 1832 des avonds ten 6
uren
Deze vergadering bepaald zijnde tot het uitreiken der Eereblijken toegekend van wege onze
Maatschappij aan Gerrit Haijix en Gerrit
Kloosterman, zoo werden beide bekroonden
ter vergadering binnen geleid en hunne
bestemde plaatsen gewezen. De WelEerwaarde heer R. Sweigholt deed als voorzitter
eene zeer doelmatige aanspraak en overreikte
aan hen de eereblijken, nadat hun eervol en
kloekmoedig bedrijf nog eens ter herinnering
aan de vergadering was voorgelezen, waarop
door een der bekroonden hunne dank op
eene gepaste wijze werd te kennen gegeven.3)
Hierop beklom zijn Weleerwaarde het gestoelte en hield een treffende redevoering over de
Vreeze, welke op eene behoorlijke wijze geregeld, de heilrijkste uitwerkselen voortbrengt.
Zijn Weleerwaarde werd door de vergadering
toegejuicht en bedankt zoodat deze plechtigheid met algemeen genoegen eindigde. Vervolgens werden nog door de secretaris eenige, op de plegtigheid toepasselijke dichtregels
voorgelezen en dezen met genoegen aanhoord en de vergadering geëindigd.
R. Sweigholt, voorzitter
C. Kerbert, secretaris 4>
Zo werd een dappere daad goed beloond, en
hebben wij hier, dankzij uitvoerige notulen,
weet van.
Juliette Jonker-Duynstee
Willem Mooij

1) In dit verslag wordt de naam Dobbelaar genoemd,
wonende onder de gemeente Nigtevecht. De naam moet
zijn Dubbelaar. Het gezin woonde in de gemeente
Nederhorst den Berg. Bij de volkstelling van 1829, drie
jaar voor de redding, bestaat het gezin uit 9 personen, te
weten:
Hendrik Dubbelaar, 40 jaar, geb. Duitsland; Rijndertje
Spilt, 37 jaar, geb. Huizen
Kinderen:
Dirkje (12), Gerritje (11), Hendrik (9), Anna (7), Elizabeth
(6), allen geboren te Weesperkarspel en Catharina (3),
Gerrit (1), geboren te Nederhorst den Berg.

3) Zij ontvingen van het Hoofdbestuur ieder een "vereerend
getuigschrift, een bronzen medaille en ieder zeven
guldens".
4) Sweigholt was de plaatselijke predikant, Kerbert de
heel- en vroedmeester van Loenen.

Uit het archief
SEG HET VOORT
Den 1 ste February is den Burgemeester en
alle Scheepeneni) dempto Dudock nevens
Arnoldus Brons Brandmeester in het Regthuijs
geweest om de brandschouw te doen, maar
door dien het dooijweer inmiddels is ingecomen, soo is er bij de presente geresolveert
om de Schouw niet te late voortgaan maar
den Bode ront te senden om de ingesetenen
te seggen, die eenige brand gereetschap
hadden uijtgeset (het selve aan te tekenen)
het selve weder in te nemen also om het
dooijweer de schouw geen voortgang soude
hebben en heeft de Bode uijtgeset gevonden
31 emmers, een haak, 1 leer en 1 haak.
BRON:
Archief gerecht Loenen-Nieuwersluis 1704-1811 boek 71

NOTEN:
1) toen: Bemardus Sanderson Schout, Adrianus van
Vianen, Isaac de Vogel, Jaques Garrisson en Everardus
Dudock.
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Koeien aan de Vecht
Op deze mooie foto waar het spiegelend
effect van het Vechtwater een grote rol speelt,
ziet u twee panden aan het begin van de
20ste eeuw. Tegenwoordig zijn dit de huizen
Dorpsstraat 76 en 78, vroeger Sectie A, nr
311. De kade werd gebruikt als losplaats voor
schepen. Het lage pand links was eigendom
van schipper Willem van Jaarsveld.
Hij verkocht het in 1841 aan schipper Johannes van Beek, die het acht jaar later weer
verkocht aan de uit Breukelen afkomstige
schipper Lucas Roelof Mur. Toen Mur in 1875

naar Dorpsstraat 2 verhuisde, verkocht hij het
pand aan Frederik Willem Keunen, een winkelier en tevens eigenaar van het buurpand,
rechts op de foto.
Al na vier jaar verkocht die het door aan Arie
Rosemale, die een melkslijterij begon in het
voorste gedeelte.
Het achterste gedeelte -aan de Vechtzijdegebruikte hij als koeienstal. In 1938 zou de
koeienstal plaats maken voor de drukkerij van
Bas van Kralingen.
Willem Mooij
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