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Met deze gevarieerde 26ste Vechtkroniek gaat de HKGL alweer
haar dertiende bestaansjaar in. Dertien jaar waarin oude en
jongere historie voor u beschreven is.
Ook in dit nummer is dit het geval. In een bewerking van een
interview met de heer Doornenbal uit Nieuwersluis wordt
recente historie springlevend. Velen van u zullen ongetwijfeld
elementen herkennen uit dit bijzondere levensverhaal.
Gast-auteur Mieke Kennis, die in het vorige nummer over
speelgoedfabriek Wico schreef en de bijbehorende tentoon
stelling in het gemeentehuis maakte, heeft wederom -met hulp
van Willem Mooij- een zeer boeiend en vaak ook grappig
verhaal geschreven over de geschiedenis van de bewaarschool
in Loenen. U waant u even een eeuw terug in de tijd!
Ten slotte schreef Gertjan Verhage- samen met Willem Mooij en
Jan den Besten- een mooi verhaal over de waterpeilbeheersing
in de drie polders ten westen van Loenen en Vreeland, onder
andere daar waar nu de nieuwe wijk Kronenburg verrijst.
Het is zijn laatste artikel als redactielid van de Vechtkroniek.
Ook Zwannie Hageman heeft inmiddels afscheid genomen van
de redactie. Veel dank is hen verschuldigd voor hun bijdragen
de afgelopen jaren, waarbij zeker het -zeer bewerkelijkeregister, door Gertjan Verhage gemaakt ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan van de HKGL, niet onvermeld mag blijven!
Veel leesplezier gewenst, namens de redactie,
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Een koninklijke driepoot
voor bewaarschool
'By Koninklyk Besluit van 17 October 1867 no.
70 werd aan A.M. van Veeren en andere
dames vergunning verleend tot het houden
eener verloting van dameshandwerken, waarvan de opbrengst zou strekken ten voordeele
van de departementale bewaarschool te Loenen aan de Vecht'. Voor deze verloting werd
een geborduurd trépied1' geschonken door
H.K.H Prinses Louise van Pruisen, ook wel
prinses Frederik genoemd, omdat ze gehuwd
was met prins Frederik, zoon van koning
Willem I.
Die koninklijke driepoot moet wel het hoogtepunt van de middag zijn geweest. Het geeft
zo'n vreedzaam beeld. De dames patronessen
van de school, die een genoeglijke middag
met verloting organiseren.
Toch waren het woelige tijden halverwege de
19e eeuw, vooral met betrekking tot kinderen.
De choiera-epidemie van 1866 had ook in
Loenen slachtoffers gemaakt en zes wezen
achtergelaten, die ten laste kwamen van de
diaconie.
In Suriname werd in 1863 de slavernij afgeschaft, maar in Nederland was kinderarbeid
nog aan de orde van de dag. Er was al wel
verzet, maar het kinderwetje van Van Houten
kwam er pas in 1874 door.
In 1898 werden kinderen vanaf zes jaar wettelijk leerplichtig. Terwijl kinderen, soms van vier
jaar, zwoegden in fabrieken, laaide de schoolstrijd tussen openbare en confessionele scholen hoog op. In 1857 was bij wet bepaald dat
alleen scholen toegankelijk voor kinderen van
alle gezindten - d.w.z. openbare -, subsidie
zouden ontvangen.
De confessionele scholen moesten zichzelf
zien te bedruipen. Die wet betrof de lagere
scholen voor leerlingen vanaf zes jaar.
Maar ook de Loenense bewaarschool voor de
kleintjes, de voorloper de kleuterschool, heeft
zijn ontstaan te danken aan hoog oplopende
meningsverschillen over het onderwijs.

Intekenlijst
In een vergadering van het Loenense departement van de Maatschappij tot het Nut van het
Algemeen van 14 januari 1862 werd door Mr
P.H. Berkhout een voorstel gedaan 'tof oprichting eener bewaarschool', toegankelijk voor
alle gezindten. Tot die tijd waren er in Loenen
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twee particuliere bewaarscholen: de bewaarschool van mejuffrouw G. Hent en de christelijke bewaarschool onder bestuur van de heer
F, Daubanton, namelijk de school van meester
J.H, Ligtvoet in de Gruttersteeg. Dit pand was
eigendom van 'De Vereeniging tot verspreiding der Waarheid' te Amsterdam, maar deze
school was 'roef in de geest van 't Nut, noch
die van de ouders, die hun kinderen van
school namen'. Die ouders wilden neutraal
Het briefje van onderwijs en daarom nam het Nut het initiatief
Mej. Hent aan tot oprichting van een algemene bewaarB &W van Loenen. school.
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Het Nut, waarin vrijwel alle notabelen vertegenwoordigd waren, zette zich in tot verheffing van het volk en wilde 'door de voortplanting van nuttige kundigheden, voornamelijk
onder mingeoefenden, algemeen volksgeluk
verspreiden.' De leesbibliotheek, de spaarbank
en een zanggezelschap zijn slechts enkele
voorbeelden van hun activiteiten.
Op 30 april 1862 werd 'eene voorlopige
commissie van vijf leden benoemd, tot het
beramen van middelen voor de oprichting
eener bewaarschool'. Omdat mej. Hent onenigheid kreeg met haar bestuur en ontslagen
werd, zocht zij contact met enkele bestuursleden van 't Nut. Zij kreeg steun van Mr.
Berkhout en dominee E. H. Lasonder2) van
de Nederlandse Hervormde gemeente. De
dominee zorgde voor meubilair en juf Hent
kon haar schooltje voortzetten in Rozenrust,
nu Dorpsstraat 19-21. Om gelden te verwerven ging zij rond met een intekenlijst.
Op 22 april 1863 werd door B & W van Loenen een schrijven gericht aan het bestuur van
de twee bewaarscholen: in Rozenrust en in
de Gruttersteeg, met het verzoek het aantal
leerlingen op te geven. Mej. Hent meldde
prompt aan de WelEdelachtbare Heeren dat
de aard van haar school was 'den kinderen
voorbereidend onderwijs te geven volgens
Fröbels Methode'. Op dat moment werd het
schooltje 'bestuurd door twee onderwijzeressen of door eene geëxamineerde onderwijzeresse en een helpster'. Mej. Hent besloot:
'Het getal der kinderen is zevenentwintig van
het vrouwelijke en achtendertig van het mannelijk geslacht'.
Uit het 'Tabellarisch Overzigt der bewaarscholen en kleine kinderscholen in de
gemeente Loenen' blijkt dat in 1863 de
bewaarschool in de Gruttersteeg 10 mannelijke en 11 vrouwelijke leerlingen had. Deze
school werd omschreven als: voorbereidende
school om de kinderen overeenkomende
hunne jeugdige bevatting godsdienstig,
zedelijk en maatschappelijk te vormen met
toepassing van het Fröbelsysteem.
Zedelyke overmacht
De school van juffrouw Hent was wel naar de
zin van het Nut: 'hare school mocht niet
alleen door kinderen van alle gezindten worden bezocht, doch kon dat ook'.
De middelen van juffrouw Hent waren even-
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De school van rnej.
Timmerman in
1912. Rechts haar
helpster, Martha de
Koning, (afb. uit
Lamme 1971)

was overal sprake van orde. Midden 19e
wel niet voldoende en daarom besloot de
eeuw stonden de bankjes in strakke rijen en
commissie het Nut te verzoeken 'de school
werden de kinderen voorbereid op het 'Victovan mejuffrouw Hent onder hare bescherming te nemen en zedelyk overmacht op haar riaanse keurslijf' waarin zij zich als volwassenen moesten schikken.
uit te oefenen', met andere woorden er een
De Loenense bewaarscholen werkten in
departementale school van te maken, een
1863 trouwens allebei zeer vooruitstrevend
school dus onder toezicht van het departenaar de inzichten van de Duitse pedagoog
ment Loenen van het Nut.
Friedrich Fröbel (1782-1852). Zijn ideeën over
Ter voorziening van een lokaal werd een
de ontwikkeling van kleuters door middel van
lening uitgeschreven van 3000 gulden, versymbolen als de bol, de kubus en de cilinder
deeld over dertig obligatiën. Op 12 augustus
resulteerden onder meer in de eerste bouw1863 werd het perceel van de heer Teljer, het
dozen. Fröbel was vooral erg gecharmeerd
huidige Dorpsstraat 70, aangekocht voor
van papiervouwen als educatieve methode,
2250 gulden.
die zou bijdragen aan het welzijn van jonge
De commissarissen der Algemeene Bewaarkinderen. Hij meende dat de kinderen door te
school, die de quitantie der kooppenningen
kregen, waren: burgemeester J. P. Chr. Baron vouwen al vroeg kennis zouden maken met
algemene abstracte structuren en begrippen,
van Reede tot ter Aa3>, J.H. van der Meer
die belangrijk zijn in het leven. In Nederland
Mohr, ds E. H.Lasonder, Mr. P. H. Berkhout en
is het gedachtengoed van Fröbel onder meer
H.L. Heykoop. Het Nut ging toezicht houden
verspreid door Elise van Calcar (1822-1904).
door middel van een permanente commissie
In 1865 richtte ze het Nederlandsch Opvoeen de bewaarschool in het pand Dorpsstraat
dingshuis
in Leiden op. Dat was een bewaar70 werd per 1 november 1863 geopend.
school met daaraan verbonden een opleiding
Volgens het briefje van Mej. Hent werd kleuvan bewaarschoolhouderessen.
teronderwijs gegeven aan de hand van de
methode Fröbel. De meeste bewaarscholen
waren toen letterlijk een bewaar-school waar
H.K.H. Prinses Frederik
moeders enkele van hun (vele) spruiten konDe term bewaarschool kreeg daarmee steeds
den brengen. Zelf konden ze dan uit werken
meer status. Dat was nodig, want, al kreeg
of zich thuis met de jongste handenbindereen school subsidie, men was toch voor een
tjes en het huishouden bezig houden. Wel
groot deel afhankelijk van donateurs.

De bestuurders organiseerden ook acties,
zoals de verloting waarvoor het trépied werd
geschonken. Het is niet bekend hoe de contacten met het koninklijk huis liepen, wellicht
via de burgemeester, baron Van Reede tot ter
Aa. De schenkster was 'prinses Frederik'.
Dr RH. Rem, conservator van Paleis Het Loo
liet desgevraagd weten:"De naam van de
schenkster is correct weergegeven. Zoals nu
nog steeds in Engeland de echtgenote van
hertog Michael van Kent aangeduid wordt als
Princess Michael, was het in de 19de eeuw
gebruik de aangetrouwde prinses aan te
duiden met de naam van de vorst.
Prinses Frederik is prinses Louise van Pruisen (1808-1870), die in 1825 met prins Frederik, zoon van koning Willem I, trouwde. Ze
woonden op huize De Paauw te Wassenaar
en hier is ze, drie jaar na de schenking van
de trépied, ook overleden. Vorstinnen borduurden nogal graag en vaak, zoals we ook
van koningin Anna Paulowna weten. Zij had
in haar salon in paleis Soestdijk een borduurtafel voor vier personen, waar ze met haar
hofdames aan werkte. In de collectie van
Paleis Het Loo bevindt zich een zitameublement met door de koningin geborduurde
bekleding.
Het kwam wel vaker voor dat vorsten iets
schonken uit oogpunt van liefdadigheid aan
instellingen.
Op hun beurt schonken die (door vorsten
gesponsorde) instellingen weer eigenhandig
Jeugdportret van
Prinses Louise
Augusta Wilhelmina
Amalia van Pruisen.

gemaakte voorwerpen aan leden van het
Koninklijk Huis bij jubilea, huwelijken etc."
Het was niet de eerste keer dat een beroep
werd gedaan op het Koninklijk Huis. Dominee
Lasonder had het meubilair voor juf Hent niet
uit eigen zak betaald. Om 'in de eerste
behoeften voor mobilair, speelgoed etc. te
voorzien' verscheen het boekje "Bloemen en
bladen uit Herder's Gaarde", in 1863 verzameld en overgebragt door E.H.Lasonder,
predikant te Loenen, uitgegeven ten voordele
eener Bewaarschool aldaar, gedrukt te
Utrecht door L.E. Bosch en zoon. Een exemplaar daarvan werd op 9 januari 1930 aan de
Algemeene Bewaarschool aangeboden door
mevrouw Van Notten, geb. Doude van
Troostwijk en bevindt zich momenteel in het
archief van de gemeente Loenen. De dominee vertaalde en bewerkte hiervoor teksten
en poëzie van de Duitse theoloog Herder. In
het voorwoord dankt Lasonder hen die hem
steunden, zoals Prins en Prinses Frederik
'God spare lang hen en hun Doorluchtig Huis,
kroone Hen met Zijn zegen, doe hen de
vreugde van het weldoen smaken en zien, dat
de oude, heilige band, die Oranje en Nederland vereenigt, het volk en zijn Vorstenhuis
vast omstrengelt. '
Doorstart
In die omstrengeling en onder de hoede van
het Nut bewaarde het schooltje tientallen
jaren de drie tot vijfjarigen, die hun moeder
voor de voeten liepen. Rond de eeuwwisseling kwam er verandering. Ondanks de fraaie
staat van dienst werd het departement van
het Nut (begonnen in 1821) in 1905 opgeheven. Met alleen een bestuur en een lid was
dat realistisch."Ondank is 's werelds loon",
concludeert dr. S van der Linde in 1954 in zijn
boek '1000 jaar Dorpsleven aan de Vecht'.
Desondanks draaide het schooltje nog even
door, met een bestuur en patronessen. Echter
in 1908 waren er zo weinig leerlingen, dat
werd besloten na de kerstvakantie tot liquidatie over te gaan. Reeds enkele dagen nadat
de bewaarschool was gesloten 'gingen er in
de gemeente stemmen op, ten zeerste
betreurende het sluiten derinrigting...."
Onverwacht meldde zich bij enkele bestuursleden een zekere Mej. A.C. Timmerman41,
gediplomeerd als bewaarschoolhouderes en
6

werkzaam als hoofd der bewaarschool te Ter
Hey de aan Zee 5) .
Juffrouw Timmerman was geboren in Loenen
en voordien al hulpleidster geweest bij de
bewaarschool.6' Haar ouders woonden in de
Dorpsstraat op nr. 41. Ze had zich goed voorbereid op het gesprek. Van te voren was ze
bij veertig families op bezoek geweest en die
hadden allen beloofd hun kinderen aan haar
zorg te zullen toevertrouwen. Om het financieel nog aantrekkelijker te maken voor het
bestuur, kwam zij met het voorstel dat haar
broer het bovenhuis zou gaan huren.
Zijzelf ging weer bij haar ouders wonen. Dit
waren Helena Ockhuizen en Pieter Timmerman. Volgens overlevering was haar vader
arbeider, winkelier en aanspreker. De winkel
bestond uit een plank achter de voordeur, met
o.a. koffie en thee. Als aanspreker maakte hij
meer indruk met een grote zwarte steek op
zijn hoofd. De familie Timmerman had ook
kostgangers in huis, voornamelijk onderwijzers en klerken.

Een driepoot werkstander, handwerkvoorbeeld uit De
Gracieuse 1865. Dit
handwerktijdschrift
richtte zich van
1862 tot 1936 op
een groeiend
publiek van modebewuste dames.

Na het overlijden van haar ouders bleef mej.
Timmerman in het huis wonen met twee ongetrouwde zussen. Een van hen had een agentschap van een zaadhandel.
Kerkeraad
Na rijpe overweging besloot het (interim)
bestuur van de bewaarschool mejuffrouw
Timmerman een salaris van 300 gulden per
jaar aan te bieden. Daarbij kwam verlichting
en verwarming van de lokalen voor rekening
van het bestuur. Haar broer, J.L. Timmerman,
van beroep kantoorbediende, zou 100 gulden
per jaar huur gaan betalen voor het bovenhuis. Mej. Timmerman nam hiermee genoegen
en werd benoemd tot het hoofd der school
voor een tijdvak van twee jaar ingaande
1 maart 1909.
De oude bestuursleden waren bereid weer
zitting te nemen .Voorzitter werd dr. H. J. Planten, secretaris/penningmeester E. de Vries,
leden G. Fikkert en J. J. F. Houtmann. Ook de
dames patronessen werd verzocht 'hare functie te continueren'.
Het bestuur ondernam meteen actie om de
nodige gelden bijeen te brengen. Er werd een
circulaire aan de donateurs gezonden, die
overwegend positief reageerden. De gemeenteraad van Loenen stelde het eerste jaar 50
gulden beschikbaar. De raad van Loosdrecht

beschikte afwijzend, maar zou bij de volgende
begroting kijken of er 'termen waren tot subsidie. ' Dit laatste natuurlijk met het oog op de
kindertjes uit Oud Over, dat nog tot de
gemeente Loosdrecht behoorde.
De Kerkeraad waardeerde het initiatief zeer,
maar wilde de voorwaarden voor de eigen
bijdrage aanpassen. Tot dan toe werd er een
jaarlijks vast bedrag gegeven om plaatsing
van een zeker aantal kinderen van onvermogende ouders te verzekeren. Nu wilde de
Kerkeraad zich verbinden om het schoolgeld
te betalen voor brei- en bewaarschool van
hoogstens vijftien kinderen van ouders, die dit
zelf niet konden betalen. Daarbij hield de
Kerkeraad zich het recht voor te oordelen
welke kinderen voor deze betaling vanwege
de Diaconie in de termen vallen.
Er was nog een kleinigheid te regelen: het
bestuur richtte een schrijven aan de commissarissen van de Volksbibliotheek, ooit ook
opgezet door het Nut. Zij kregen te horen dat
het bovenlokaal per 1 maart 1909 verhuurd
was en werden verzocht de kasten met
inhoud naar elders over te brengen. Het is niet

:!;
bekend waar de bibliotheek na deze plotselinge verhuizing is ondergebracht.
Het schooltje floreerde. In de notulen van het
bestuur is al spoedig sprake van een breischool. Ook werd er voor 90 gulden per jaar
een helpster aangetrokken en werd eenmalig
een bedrag van 25 gulden voor speelgoed
beschikbaar gesteld.

fening van deugd en plichtsbetrachting.
Kinderen, die hun derde levensjaar waren
ingetreden en de moederlijke verpleging konden ontberen, mochten op de school toegelaten worden en daar verblijven tot zij hun zesde
levensjaar hadden bereikt.

Commissarissen werden : E.A.H.A. van de
Velde, burgemeester7», L.L. Posthuma, arts,
Deugd en plichtsbetrachting
J.M.C, van Kempen, notaris, J.J.F.Hartmann,
In zijn verslag van de doorstart sprak de
dierenarts in ruste.
secretaris de hoop uit dat de school blijvende
Tot patronessen weren benoemd : Wilhelmina
levensvatbaarheid zou hebben. Die hoop werd
L. van Notten-Doude van Troostwijk, Hillegonbewaarheid en in 1931 werd besloten de
de J Loggere-Claus, Catharina E. Schuit-Korst
zaken goed te regelen. De school bleek geen
De taken werden duidelijk omschreven. De
rechtspersoonlijkheid te bezitten en dat was
commissarissen hadden verregaande
lastig, onder andere met het oog op het
bevoegdheden. Zij bepaalden of de kinderen
onroerend goed Dorpsstraat 70. De Algemeewerden toegelaten, of zij eventueel een jaar
ne Bewaarschool werd 16 november 1932
langer mochten blijven en hoeveel schoolgeld
omgezet in een stichting. Weer ging een Loebetaald moest worden. Bovendien regelden zij
nense burgemeester voor de school naar de
de bezoldiging van de onderwijzeressen en
notaris. Dit keer was het burgemeester Van de het vaststellen van de schooltijden.
Velde, nu nog bekend door de bank bij het
Ook bepaalden zij het bedrag dat de patroJaagpad.
nessen konden besteden aan het schoonhouden
der lokalen en meubelen. Aan de patroDe stichting De Algemeene Bewaarschool had
nessen werd beheer en toezicht opgedragen
tot doel :
De kinderen onder aanhoudend toezicht licha- overschoot, lokalen, meubelen, onderwijzemelijk en verstandelijk te ontwikkelen, door res, helpsters en kinderen. Ook konden zij
oefeningen voor hunnen leeftijd geschikt en schoolbehoeften aankopen, mits binnen het
hen op te wekken tot al wat goed en edel is entoegestane bedrag.
zoodoende den grondslag te leggen tot beoe- Het onderwijs geschiedde in 1932 nog steeds
Dorpsstraat 70,
waar de bewaarschool zich bevond.
Links in de deuropening van de
bewaarschool het
hoofd der school:
Agatha Christina
Timmerman. Haar
helpster staat rechts
van haar. Deze ontving 90 gulden per
jaar. Foto omstreeks
1915
(Coll W. Mooij) 8>

,,

naar de methode Fröbel, terwijl op godsdienstig gebied 'geen aanstoot mocht worden
gegeven aan eenige gezindheid'. Eike schooldag werd aangevangen en besloten met een
door de onderwijzeres uitgesproken kort
gebed. Klassikaal werden zangoefeningen,
beginselen van lezen en rekenen, geheugenoefeningen en het zuiver spreken van de
Nederlandsche taal onderwezen.
In de stichtingsakte werd ook bepaald, dat in
het geval de stichting zou ophouden te
bestaan, haar eigendommen 'om niet' zouden
overgaan naar de gemeente Loenen.
Middenstand
Dat zou 25 jaar later pas aan de orde komen.
Voor die tijd wordt nog een hele generatie
Loenense kinderen bewaard door verschillende juffen. Blijkbaar tot algemene tevredenheid,
want kort na de bevrijding schenkt het Voedselcomité Loenen, dat wordt opgeheven, het
batig saldo van 2000 gulden aan De Algemeene Bewaarschool.
In de staat van ontvangsten en uitgaven over
het dienstjaar 1947/1948 is te lezen dat het
salaris van het hoofd der school inmiddels
952 gulden is. Haar helpster ontvangt 336
gulden per jaar. Mej. Timmerman is dan al met
pensioen. Zij ontvangt een gratificatie van 150
gulden per jaar.
Bij de uitgaven voor dat boekjaar staan
namen van bekende Loenense middenstanders. Het hobbelpaard werd voor 10,60 gerepareerd door T. Tober. W.Dolman leverde voor
33,70 grind en loodgieter A.S Flink rekende
5,20 voor een reparatie. B. van Kralingen
kreeg 7,60 als 'drukloon quitantie' en smid
A.A.C. Lokhorst stuurde een rekening van
maar liefst 37 gulden. Het bestuur deed er
alles aan de kosten binnen de perken te houden. In de instructie voor het personeel van
augustus 1951 staat dat 'metlichten waterde
meest mogelijke zuinigheid betracht moet
worden. ' De juf moest voor haar salaris ook
voor 100 % aandacht leveren, want gedurende de schooluren mocht 'door het personeel
niet voor privé gehandwerkt worden. '
Per 1 juli 1947 werd Mej. E.A.W. Winkelman
aangetrokken als 'hoofd der bewaarschool en
een aan de school verbonden brei cursus'
tegen een salaris van 70 gulden per maand,

Dorpsstraat 41, het
ouderlijk huis van mej.
Timmerman, die in
1909 werd aangesteld
als hoofd,
(foto W.F. Kuijper)

waarbij zij zelf de loonbelasting moest voldoen. "Een volijverige en goede leerkracht",
volgens het getuigschrift dat haar in 1951 aan
het eind van het schooljaar werd verstrekt. Op
het schooltje zaten op dat moment 55 kinderen.
Het bestuur kon niet direct een opvolgster
vinden. De eerste week na de zomervakantie
was er geen school. Mej. O.S.Gorissen maakte dat jaar vol, maar vertrok al weer in
augustus 1952.
Penningmeester H. de Ruiter stuurde een
briefje aan Mej. M.E. van Zaanen met het
verzoek als vervangster op te treden. Zij bleef
de school trouw tot haar pensioen. Bij haar
afscheid in 1982 herinnerde zij zich: "In de
Dorpsstraat zaten twee groepen van meer dan
dertig kinderen. Ook op zaterdag en dan
kwamen ook nog broertjes en zusjes mee,
omdat dat extra geld in het laatje bracht." Het
speelplein was in de tuin bij de Vecht en als
het koud was werd er achter wel eens geklopt
en hing de buurman, slager Van de Berg, een
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De bewaarschool
van juffrouw
Timmerman in
1933, net haar helpster Tonia de Kruijf
(geb. 19-10-1918)
(ccll.W. Mooij)

emmertje soep om de hoek. In de strenge
winter van 1956 werd de school echter tijdelijk
gesloten omdat de kolen voor de grote
kachels op waren. Buiten in de sneeuw lieten
de juffen zich fotograferen in lange broek. In
de klas mocht dat persé niet, daar was de rok
verplicht.

moment uit: burgemeester Mr. W.l. Doude van
Troostwijk, voorzitter, de heer M. Snijder,
secretaris, penningmeester H. de Ruiter en de
heer J.M.C, van Kempen. De dames patronessen waren: mevrouw Van Beusekom-van
Foreest, mevrouw Kappeijne van de Copellovan Panhuys en mevrouw De Ruiter.
Uitgenodigd waren ook een oud-inspecteur
van het onderwijs en de secretaris van de
Om niet
Vereniging voor Volksonderwijs. Zij gaven een
Juffrouw Van Zaanen maakte tweemaal een
toelichting op de naderende inwerkingtreding
onrustige verhuizing mee. De eerste verhuivan de wet op het kleuteronderwijs.
zing kwam in zicht door een landelijke wetsMen vond het verstandig het gemeentewijziging, de wet op het kleuteronderwijs. De
bestuur te verzoeken de school in beheer
Algemeene Bewaarschool was namelijk geen
over te nemen en als openbare kleuterschool
openbare school in de betekenis, die wij er nu
te laten voortbestaan. De gemeente besloot
aan geven. Dat blijkt al uit een brief van februper 1 januari de onroerende goederen 'om
ari 1924 van het gemeentebestuur van Loenen
niet' over te nemen maar besliste meteen dat
aan de Inspecteur voor het lager Onderwijs in
het leeg-staande gebouw van de voormalige
de inspectie Hilversum. B en W schrijven dat
openbare
school op Oud Over verbouwd zou
'in deze gemeente geen voorbereidend,
worden voor de openbare kleuterschool.
bewaarschool- of fröbel onderwijs van
gemeentewege wordt gegeven. Wel bestaat Hiervoor werd een krediet van 7200 gulden
uitgetrokken.
hier een bijzondere bewaarschool, waaraan de
gemeente 300 gulden per jaar subsidie verleent'.
De toelage voor juf Timmerman werd tot haar
dood verzekerd, maar aan haar bewaarOp 17 augustus 1955 was het bestuur bijeen
schooltje in de Dorpsstraat kwam zo een eind.
in de burgemeesterskamer op het gemeenteNadat de kleuterschool verhuisd was, werd de
huis Loenen. Dat bestuur bestond op dat
benedenverdieping van het pand Dorpsstraat
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Juffrouw
Timmerman en haar
helpster Nel de
Rooij met de kinderen van de bewaarschool, eindjaren
dertig (afb. uit
J. Lamme, 1983)

70 gebruikt door Brandweer, EHBO en BB als
instructielokaal en vergaderruimte. Ook is het
tijdelijk als woning verhuurd aan de brugwachter, toen de brug werd vernieuwd. De
bovenwoning is altijd verhuurd geweest, tot
de gemeente in 1989 Dorpsstraat 70 verkocht.
Strijdbijl
De rode draad van schoolstrijd, die aan de
basis van de openbare kleuterschool lag,
loopt echter nog door tot vandaag.
Het gebouw Oud Over 20 werd 7 februari
1957 feestelijk in gebruik genomen met de
wens 'dat de school moge bloeien tot vreugde
van de ouders die hun kleuters toevertrouwen
aan de zorgen van de leerkrachten'.
De openbare kleuterschool kreeg de naam
Klimop en de leerlingen groeiden en bloeiden.
Naast de school was een boerderij. Ze kregen
van de buren, de familie Schoonderwoerd,
over het hek gezonde rabarber uit de tuin, die
met de juf werd gekookt en geproefd. Ook
zagen ze bij de buren schapen scheren en
zelfs een keer het dekken van een paard.
Maar dat was volgens juf Van Zaanen toch
wel een beetje teveel van het goede. Traditie
op Oud Over was het zelf kerstbomen ophalen bij bloemist Bos op de Molendijk, waar
later rijwielhandel Kroesen kwam.

De kleuters kwamen echter nog verder. Met
de oprichting van de openbare kleuterschool
was de school strijd namelijk in alle hevigheid
ontbrand. Tegelijk met de nieuwe school op
Oud Over werd aan het einde van de Spinnerie de Christelijke kleuterschool geopend.
Felle toespraken over hokjes en schotjesgeest
van de twee hoofden van de lagere scholen,
de heren Knol en Oud, kenmerkten de verhuizing in 1957. Voor de kinderen maakte het
niets uit. Zij hadden er zelfs voordeel van,
want om reclame te maken voor de school
werden er leuke schoolreisjes georganiseerd,
onder andere naar Loosdrecht en Bloemendaal.
Vandaag de dag is er geen spoor meer van
het schooltje te vinden. De school met huis op
Oud Over is verkocht. Er was nog even een
bakkerij gevestigd en in 2001 werd het pand
gesloopt. Op die plaats staan nu de bedrijfsgebouwen van Aannemers- en Restauratiebedrijf Verwoerd .
Hoe sfeervol het gebouwtje ook was, het werd
te klein. In de zestiger jaren waren grote groepen van gemiddeld veertig, zelfs vijftig kinderen heel gewoon De openbare kleuterschool
moest in 1974 naar de Keizer Ottolaan verhuizen. In het rustige Loenen is men nu vrijwel
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vergeten dat daarmee de schoolstrijd, die
landelijk allang was weggeëbd, plaatselijk
weer hoog oplaaide.
De gemeente had bouwplannen. De openbare
school aan de Keizer Ottolaan had sinds de
opening in 1967 vier lokalen. Dit zou uitgebreid worden met twee lokalen voor de lagere
school en drie lokalen voor de kleuters.De
opzet was om een van die lokalen voor de
christelijk kleuterschool te bestemmen. Zinvol
voor de betreffende kleuters in de wijk Driehoven, ware het niet dat op de bouwtekening
een speelplein was geprojecteerd met een
scheidingsheg en twee zandbakken: een voor
de openbare en een voor de christelijke kleuters. Nog meer problemen rezen, toen bleek,
dat er nogal geheimzinnig werd gedaan met
de tekeningen, die niet alle belanghebbenden
onder ogen kregen.
Er kwamen lange stukken in de kranten en in
een verhitte raadsvergadering werd drie uur
over dit onderwerp gedebatteerd. Er vielen
harde woorden. Burgemeester Van Schaijck
was 'zichtbaar ontsteld'. De term 'met voorbedachten rade' van de heer Mijs (WD) werd
hoog opgenomen.
Ook verweet de heer Mijs het college dat zij
partijen tegen eikaar opzette. De heer Th. van
Ekris (PvdA) vroeg zich af of de zandbakken
wellicht met verschillend zand gevuld zouden
worden, fijn voor de christelijke kinderen en
grof voor de openbare. Tenslotte adviseerde
hij "het heilloze plan terug te nemen" en de
heer IJ. Mulder (ARP) was van mening "dat
de tijd nog niet rijp was". De beide kleuterscholen kregen in 1974 elk een eigen nieuw
gebouw.
Nu, in 2007, zijn de lokalen waarover zo veel
te doen was, met de grond gelijk gemaakt. Er
wordt weer volop gebouwd aan de Keizer
Ottolaan. Onder de fundamenten van de
nieuwe Samenwoonschool ligt de strijdbijl
diep begraven, 150 jaar na de wetswijziging
van 1857.
Maar bij welke notabel staat toch die koninklijke trépied op zolder ?
Mieke Kennis
Archiefonderzoek:
Willem Mooij

NOTEN:
1) Letterlijk: driepoot. In de tweede helft van de 19de eeuw
kwamen veel kleine tafeltjes of werkstanders voor met
drie poten, waarvan het blad bedekt was met borduurwerk, vaak afgezet met passement en franje.
2) Predikant van de Nederlandse Hervormde Gemeente
van 1858 tot 1867
3) Baron van Reede tot ter Aa (1821-1871) was ontvanger
der registratiën te Loenen, burgemeester van Loenen en
Loenersloot van 1854-1869 en lid van de provinciale
Staten te Utrecht van 1858 tot 1871. Hij woonde op
Rupelmonde en had uitgestrekte bezittingen in de regio.
4) Geb 24-1-1880 overleden 1-2-1958
5) Ter Heijde aan Zee is een dorpje zonder bomen in de
duinen bij Monster en behoort nu tot de streekgemeente
Westland. Bekend van de Slag bij Ter Heijde in de eerste
Engelse Zeeoorlog, 10 augustus 1653
6) Agatha Christina Timmerman woonde van 27-12-1899
tot 16-6-1900 in Amsterdam (wellicht voor haar opleiding). Van 27-6 1900 tot 7-10 1901 in Nigtevecht en van
18-8-1906 tot 27-2 1909 in Monster. In Loenen woonde
zij steeds bij haar ouders.
7) E.A.H.A. van de Velde was burgemeester van 1909 tot
1933.
8) De bovenwoning werd vanaf 1909 bewoond door J L
Timmerman. Hij vertrekt op 28-3-1912 naar Utrecht. Na
hem komt postbode Herman Hoenhoud er wonen. Deze
vertrekt op 3-6 1914 naar Arnhem. Daarna woont
tuinknecht Hendrik de Bruin er. Deze vertrekt 17-7-1914
naar Vlaardingen. Na hem wordt de bovenwoning
verhuurd aan Herman Loenen. Hij was van beroep
werkman en tevens koetsier bij Leeuwenhoek (het
raadhuis van Kronenburg) Later, toen Leeuwenhoek een
auto aanschafte voor taxivervoer, ging Herman Loenen
op deze auto als chauffeur werken.Voor de deur van het
Cremerhuis, Dorpsstraat 68, staat Maria Cornelia
Ledeboer, geb 1853. Zij woonde daar van 1913 tot 1921
samen met haar zuster Bernarda Christina (geb. 1867).
Zij waren dochters van predikant Bernhard Christiaan
Ledeboer, die in 1868 naar Loenen kwam.Het huis
ernaast, Dorpsstraat 66. werd bewoond door Maria
Neletta Werndley, weduwe van Jan Kater Pzn. In het
huidige Dorpsstraat 64 woonde toen de timmermanaannemer Evert Fluijt.Van het uiterst rechts liggende huis
genaamd Kerkzigt is bekend dat de voorgeve! stamt uit
het jaar 1886.

Aanvulling
Aanvulling op de lijst van bewoners aan
de Oostzijde van de Vecht in de vorige
aflevering (nr. 25 van november 2006).
Op pagina 14 onder Mijndensedijk staat
bij nummer 44 geen naam ingevuld. Wim
Vroon te Breukelen liet ons weten, dat
daar in 1952 mevrouw H. van der Vlistvan Barneveld woonde. Hartelijk dank
voor deze aanvulling.
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Waterpeilbeheersing in de polders
ten Westen van Vreeland/Loenen
Ten westen van Loenen wordt druk gebouwd
aan een nieuwe wijk: Cronenburgh. Deze huizen staan op het grensgebied van de Hollandse
en Stichtse polder, een interessant gebied wat
betreft de waterbeheersing. Velen van u zullen
zich het stoomgemaal herinneren dat daar
stond. Voor de bouw van het stoomgemaal
werd dit gebied droog gehouden door middel
van watermolens. Hier volgt de geschiedenis
van de waterpeilbeheersing van dit terrein.

Tweederde van het Nederlandse grondgebied
ligt beneden de zeespiegel. Men had aanvankelijk slechts de mogelijkheid om via duikers
met afsluiters, die alleen op eb en vloed konden werken, enige waterbeheersing te
bewerkstelligen. Met de ontdekking van het
toepassen van windenergie in de late middeleeuwen, begon de windbemaling met behulp
van molens een grote rol te spelen.
Tussen 1600 en 1872 lagen er ten westen van

Waarschijnlijk een
van de oudste kaarten van het gebied
van de polders
Stichtse Polder;
Hollandse Polder en
de honderdste
Polder, circa 1670.
Duidelijk zijn ten
westen van het dorp
Loenen de
Hollantsche
(bovenste) en
Stichtse molen te
zien, toen nog wipwatermolen. De
Hondertse molen bij
Nieuwersluis is
korte tijd later meer
naar het westen
verplaatst voor de
bouw van het fort
Nieuwersluis. Overal
in het landschap zijn
kleine molens voor
onderbemaling
zichtbaar, (uit: M.
Donkersloot-de Vrij,
De Vechtstreek,
1985)
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Op deze kaart uit
1832 staan nog drie
molentjes langs de
Hollandse wetering
afgebeeld.
Loenen en Vreeland drie polders. Van noord
naar zuid waren dat: de polder Voorburg, de
Hollandse Polder en de Stichtse polder. De
laatstgenoemde polders kwamen aan hun
naam doordat de grens van het Graafschap
Holland en het Bisdom Utrecht in de 17e
eeuw de beide polders scheidde. Bedenk dat
het Amsterdam-Rijnkanaal, evenals de spoorlijn Amsterdam-Utrecht, die dit gebied nu
doorsnijden, nog niet bestonden.
Weteringen
Ten behoeve van de afwatering waren in al
deze polders hoofdvaarten, de zogenaamde

weteringen, gegraven. In de Voorburgse polder, ingeklemd tussen de Vecht, Vreelandse
laan en de Slootdijk waren dit er drie: den
Opstal, Copperswetering en Rys wetering.
Door een molen ten noorden van de Vreelandse laan waterden deze af op de Vecht bij
Vreeland.
In de Hollandse polder was de Hollandse
wetering gegraven. De Hollandse wetering
werd tot 1659 op de Vecht afgemalen door
een wipwatermolen, van het type zoals de
Kortrijkse Molen in Breukelen bij het van der
Valk hotel. Uit 1659 is er een uitgebreid bouwbestek bekend van een grote achtkantige
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binnenkruier schepradmolen, die de Hollandse wipwatermolen moest vervangen. Deze
was van het type zoals de binnenkruier van de
polder Kortenhoef die er nu nog staat bij Fort
Kijk Uit ten oosten van Vreeland. Ook hiervan
is een uitgebreid bouwbestek uit maart 1635.
Ook de in 1652 gebouwde Loenderveense
molen in Oud Over was oorspronkelijk als
binnenkruier gebouwd en slechts 16 cm lager
dan de Hollandse molen.
Langs de Hollandse Wetering lagen diverse
percelen, die lager waren dan de gemiddelde
hoogte van het polderwater in deze polder.
De eigenaren, of pachters, bouwden kleine
wipmolentjes om hun percelen als onderbemaling op de Hollandse Wetering af te malen.
Op een kaart, waarschijnlijk van Bernard de
Roij naar de situatie van voor 1659, staan
maar liefst acht van deze molentjes langs de
Hollandse Wetering afgebeeld, waarnaast
nog andere molentjes. Ook in de Stichtse
polder vinden we zeven van deze molentjes.
Op een kaart uit de Grote Historische Provincie Atlas, Noord-Holland uit 1849 vinden we
nog slechts vijf van deze molentjes in polder
Holland. Nog drie molentjes komen voor op
de eerste kadastrale kaart uit 1832 (zie
afbeelding). In de kadastrale legger werden

Wipmolentje uit
Westbroek,
gesloopt in 1920.
De molentjes voor
de onderbemaling
van enkele percelen
in de polders
Holland, Sticht en
Voorburg waren
dergelijke molens,
maar dan nog
kleiner.
(Coll. J. den Besten)

, : „ i?

de eigenaren met naam genoemd.
Op de topografische kaart uit 1872 komt er
De Loenderveense
molen rond 1928,
een binnenkruier
zoals de Hollandse
en Stichtse molen
er rond 1660
uitzagen,
(coll. W. Mooij)
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echter geen enkel molentje meer voor aan de
Holllandse Wetering, Op pagina 15 is een
zelfde soort molentje afgebeeld, dat nog tot
ca. 1920 bij Westbroek stond. De molens in
de polders Holland, Sticht en Voorburg waren
echter nog kleiner!
In de Stichtse polder lag de Damwetering.
Deze wetering waterde, wederom dankzij een
watermolen, af op de Vecht ten zuiden van
buitenplaats Vegtlust. Ook de Stichtse molen
was op de kaart van de Roij uit de 17e eeuw
een wipwatermolen. Ook deze zal rond 1660 à
1673 vervangen zijn door een grotere achtkantige binnenkruier schepradmolen.
Machinist Hendrik
van Tol (1876-1935).
(coll. H. van Tol)

Zowel de Hollandse- als ook de Stichtse- en
de Loenderveense molen waren oorspronke-

lijk binnenkruiers. Deze molens werden later,
rond 1700 à 1800, van een buitenkruiwerk met
staart, schoren en spruiten voorzien. Vanaf dat
moment kon men vanaf de grond de kap met
het wiekenkruis op de juiste windrichting
kruien.
De Hollandse molen brandde in april 1721 af.
De bestuurders van Het Sticht werden verzocht om tijdelijk met hun molen ook de Hollandse polder te bemalen, gedurende de
bouw van de nieuwe Hollandse Molen. Dit
verzoek werd onder voorwaarden ingewilligd.
Om een tweemaal zo groot gebied droog te
houden, moest menigmaal vele etmalen dagen nacht worden doorgemalen en dat zelfs bij
goede wind. Er kwamen dan ook twee molenaars aan te pas. In de zomer van 1721 werd
een nieuwe achtkantige Hollandse molen in
gebruik genomen.
Het Stoomgemaal - de bouw
In de 18e eeuw had de ontdekking van stoom
als energiebron grote invloed op deze polderbemaling. Om de functie over te nemen van
de Hollandse- en Stichtse Molen in Loenen en
de Voorburgse molen in Vreeland, werd in
1872 een stoomgemaal gebouwd in Loenen.
Door de omwonenden Hendrik van den Bosch
(veehouder, 71 jaar), Gerrit van Dam (watermolenaar van de Stichtse molen, oud 57 jaar)
en Arnoldus de Reuver (watermolenaar van de
Hollandse molen en veehouder, oud 48 jaar)
werd daartegen geen bezwaar gemaakt. De
twee oudste molens werden voor de sloop
verkocht. De jongste van de drie, de Hollandse molen uit 1721 werd verkocht als molen
voor de papierfabricage in Ughelen op de
Veluwe. In 2005, bij de afbraak van de Boerderij Rijksstraatweg 99 ten behoeve van de
aanleg van de nieuwe wijk Cronenburgh in
Loenen, zijn de fundamenten gevonden van
deze Hollandse molen van na 1721.
Het stoomgemaal werd ingezet om de waterschappen Sticht, Holland en Voorburg te
bemalen. De stoommachine kreeg een hogedrukketel, welke de stoommachine in staat
stelde 32 paardenkrachten te leveren. De ketel
had de afmetingen 7,20 meter lang en een
middellijn van 1,20 meter. N.A. Swanenburg te
Woerden bouwde het gemaal, conform
bestek, voor de aanneemsom van Fl 20.900.
De stoommachine werd gemaakt, geleverd,
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opgesteld en in werking gebracht door Gebr.
Schutte uit Amsterdam voor Fl 10.960. De
boezemwerken waren in het bestek verdeeld
in 12 werken. Zes aanneemsommen zijn
bekend, evenals de uitvoerenden. Cornelis
Verlaan uit Wilnis Fl 2.544: Klaas Ram uit
Wilnis Fl 2.168; Willem van Lokhorst uit Wilnis
Fl 460; N.A. Swanenburg uit Woerden Fl
1.848; W. van Schaik uit Nieuwersluis Fl 547
en G. Bunt uit Loenen Fl 950.

zij in dit eerste jaar het gemaal. Stoker O. van
Dam ontving een vergoeding van Fl 100 voor
3 maanden werk. Als we al deze kosten bij
elkaar optellen en aanvullen met de uitkeringen aan ingenieur Kerkwijk (Fl 45) en opzichter Paulus Fluijt, Dorpsstraat 64, Loenen (fl
500) en de rekening voor de brandstof betaald
tot 17 oktober Fl 2.235, dan hebben we een
goed inzicht in de bouw en exploitatie kosten
voor het eerste jaar van dit stoomgemaal.

De gietijzeren duiker onder de straatweg werd
geleverd door Karel Sick uit Utrecht. De duiker
werd gegoten bij de ijzergieterij "de Prins van
Oranje" te 's-Gravenhage.

De financiering van deze investering in een
modern waterbeheer werd gehaald uit drie
kredieten verleend door de "Maatschappij
voor Gemeente Crediet" aan Waterschap
Holland (Fl 21.200), Waterschap Sticht (Fl
9850) en Waterschap Voorburg (Fl 8.950).

Als architect en hoofdopzichter bij de bouw
van het stoomgemaal in Loenen trad B. de
Vries op voor het bedrag van Fl 2.072. In 1872
leverde W. Dolman een aak klei voor Fl 20.
Op 27 januari werd een advertentie geplaatst
voor Locomobiel en machine kolen. Op 8
maart 1873 werden de leges betaald voor het
in werking hebben van het stoomgemaal à
F 3,78.
De machinisten Hulscher en Werker ontvingen
een gratificatie van Fl 20; blijkbaar bedienden

De werking van het stoomgemaal
Een stoomgemaal werkt net als de molen met
schepraderen of met een vijzel. De stoom
wordt geleverd door een. ketel, die water bevat
en gestookt wordt met kolen of hout. Dan
wordt de stoom toegelaten in de cylinder,
waarin een zuiger heen en weer beweegt. Na
het afstaan van energie wordt de stoom afgevoerd door de uitlaatkleppen naar de injectiecondensor. In deze condensor wordt de

17

Hef stoomgemaal
gelegen tegenover
de Bloklaan, met
schoorsteenpijp.
Naast het gemaal
de kolenloods voor
brandstof opslag.
Geheel rechts is de
woning voor de
machinist. Het
water dat zichtbaar
is, is "De Voorvliet",
die uitloopt in de
Vecht,
(coll. H. van Tol)

Simon Marinus
(Siem) van Toi
(1913-1987)
bij het stoomgemaal
rond 1936.
(coll. H. van Toi)

stoom gecondenseerd tot water door inspuiting met buitenwater. Het vacuüm dat hierdoor
ontstaat wordt onderhouden door de grote
luchtpomp die aangedreven wordt door een
excentriek op de krukas. De heen- en weergaande beweging van de zuiger wordt d.m.v.
de zuigerstang, de zeer bijzondere lange
drijfstang en de krukas omgezet in een draaiende beweging. Het immense vliegwiel zorgt
voor een soepele gang van de machine. Dit
vliegwiel is van zeer bijzondere constructie en
weegt in vergelijkbare situaties tot 16 ton.
Gemiddeld werkte de installatie 45 dagen per
jaar. Het kolenverbruik is erg hoog.
Dat ook in Loenen een dergelijk stookpatroon
met kolen en hout normaal was, leiden we af
uit enkele rekeningen die ook inzicht geven in
de zorgen van de exploitatie van dit stoomgemaal:
4 november 1873 wordt betaald aan W. Dolman voor een schuit zand op het laantje naar

de Vecht, het zogenaamde Krakeellaantje:
Fl 10
5 november 1873 voor 50 takkenbossen:
F 3,50
17 november 1873 wordt aan schipper B. van
Zijl wegens een scheepsvracht van 37.500 kg
Engelse kolen Fl 71,25.
Voor 6 man kolen dragen gedurende 2 dagen
Fl 18
Dit eerste jaar van het gebruik van het stoomgemaal deed ook de Hollandse Molen nog
gewoon dienst; aan de molenaar, A. de Reuver, werd een jaarwedde van Fl 125 betaald.
Daarnaast ontving hij een kostenvergoeding
voor olie en reuzel van Fl 41 en voor het
schoonmaken van de molenvliet Fl 10.
"Een sober en bedaard persoon"
Op 21 juli 1904 werd als machinist van het
stoomgemaal aangesteld Hendrik van Tol,
geboren 25 september 1876 te Alblasserdam.

11

Hij was werkzaam bij machinefabriek 'Kinderdijk' en had op 6 januari 1904 naar aanleiding
van een advertentie in het 'Nieuws van den
dag' naar de functie van machinist op het
Loenense stoomgemaal gesolliciteerd. Hij
werd aangenomen, wellicht mede door de
getuigschriften van zijn werkgever. Deze
schreef zelfs onderaan de sollicitatiebrief dat
Hendrik gedurende de vier werkzame jaren
aldaar 'zich steeds ijverig en oppassend
heeft gedragen'. Een apart getuigschrift
prees hem aan als "een sober en bedaard
persoon, vrij van sterke drank en bepaald in
staat om kleine reparaties zelf te verrichten,
daar hij als een goed bankwerker bekend
staat". Door zijn nieuwe functie verhuisde
Hendrik van Nieuw Lekkerland naar Loenen
In juni 1907 keerde hij terug naar zijn oude
woonplaats, maar na twee jaar kwam hij
terug naar Loenen om zijn oude functie weer
op te pakken. Hendrik van Tol werd, naast
zijn functie als machinist op het stoomgemaal, met ingang van 1 augustus 1923 aangesteld als Machinist bij de brandweer van
Loenen tegen een bezoldiging van Fl 50 per
jaar.
Hendrik van Tol is, met een korte onderbreking van 1907 tot 1909, machinist op het
stoomgemaal gebleven tot 1935. Op 7
november 1935 overleed hij te Utrecht. Zijn
26-jarige zoon Simon Marinus van Tol1' volgde hem met ingang van 1 januari 1936 op en
werd per die datum officieel door het waterschap Holland, Sticht tot machinist in vaste
dienst benoemd.
Simon had een goede opleiding voor dit
beroep gehad: Na de lagere school bezocht
hij de ambachtsschool te Utrecht en werkte
daarna vijf en een half jaar bij de firma Pannevis, een machinefabriek in Utrecht. In het
eerste jaar dat Simon daar werkte ontving hij
11 centen per uur. Zijn nieuwe baan bezorgde hem meteen een aanzienlijk salarisverhoging: Hij ging nu fl.600 per jaar verdienen
plus het genot van vrij wonen, vuur, water en
licht.
In het jaar 1910 werden de polders "Breukelerwaard" (336ha), "Het Hondert" (201 ha) en
"Holland, Sticht en Voorburg" (891 ha) door
het stoomgemaal bemalen. De Hoekerpolder
en Gasterpolder werden toen nog met windmolens bemalen. In het jaar 1940 waren er

plannen het gemaal elektrisch te maken,
maar de tweede wereldoorlog doorkruiste
deze plannen. De oorlogsjaren is men doorgesukkeld met de stoommachine waarvan de
ketel slecht begon te worden. Was de druk
normaliter 7,5 atmosfeer, nu mocht men nog
maar tot 5 atmosfeer stoken.
Elektrisch gemaal
Kort na de oorlog is in het gemaal een elektrische installatie aangebracht en zijn de
stoommachine en de ongeveer 20 meter
hoge schoorsteen gesloopt. Met die elektrische installatie heeft Simon van Tol tot 1954
gemalen. Toen moest de oude vijzel plaats
maken voor een moderne centrifugaal pomp.
Simon van Tol had naast zijn aanstelling als
machinist van het gemaal verschillende
nevenfuncties. Zo werd hij in 1956 benoemd
als Brandmeester bij de vrijwillige brandweer
te Loenen, waarvan hij eerder -in 1950- lid
was geworden. Ook fungeerde Van Tol van
1964 tot 1976 als begrafenisondernemer in
Loenen. Voorts was hij jarenlang bestuurslid
van de Oranje-vereniging en van de voormalige IJsclub Loenderveen.
In 1974, tot slot, werd de gehele elektrische
installatie van het gemaal vernieuwd en in juli
1974 werd dit officieel in gebruik genomen.
Op 14 januari 1976 herdacht Simon van Tol
het feit dat hij 40 jaar daarvoor benoemd
werd als machinist van het waterschap Holland, Sticht en Voorburg.
Jan den Besten
Willem Mooij
Gertjan Verhage

BRONNEN:
Archief gemeente Loenen
Archief Gerecht Loenen-Nieuwersluis boek nr 70
Huisarchief en foto's H. van Tol
Diverse krantenknipsels.

NOTEN:
1) Simon Marinus van Tol was geboren op 17 mei 1913 en
overleed op 16 oktober 1987. Hij was de zoon van
Hendrik van Tol en Geertruida Hoek. Hij trouwde op 19
juni 1940 met Amelia Nagtegaal. in Breukelen geboren
op 5 februari 1916 (overleden op 13 februari 2002).

19

WONEN EN WERKEN IN NIEUWERSLUIS

In gesprek met Pieter Doornenba
Op 15 maart 2006 trokken twee leden van de
interview-werkgroep naar het adres Zandpad
13a te Nieuwersluis om te praten met Piet
Doornenbal over zijn leven en werken in
Nieuwersluis en omgeving. Het interview
leverde vele interessante wetenswaardigheden op over Nieuwersluis in de tweede helft
van de twintigste eeuw.
Vertel eens iets over jezelf.
Mijn naam is Piet Doornenbal, geboren 17
april 1931 op de boerderij Zandpad 22 te
Nieuwersluis. Mijn grootouders woonden al
op deze boerderij, dus ik kom uit een boerenfamilie. Mijn vader was Evert-Jan Doornenbal
(1899-1985); mijn moeder heette Elisabeth
Randeraad (1899-1987). Hun gezin bestond
uit vier kinderen: Piet, Thijs, Aart en onze zus
Marrie. Ik ben dus de oudste van de kinderen.
Welke schoolopleiding heb je gevolgd en
waar ben je op school geweest?
Wij gingen in Breukelen naar de lagere
school, een half uur lopen, op klompen! Ik
heb een mooie jeugd gehad, thuis was het
altijd gezellig. Voor vrienden en vriendinnen is

Piet Doornenbal tijdens het interview
op 15 maart 2006.

een boerderij erg aantrekkelijk en bij mijn
moeder kon alles. Vader was strenger en
werd boos als we door slootje springen met
natte voeten thuiskwamen. Mijn vader zag
niets in mij als zijn opvolger. Hij zei wel eens:
"jij wordt nooit boer, want je zit altijd in de
schuur te knutselen".
In de jaren 1945 tot 1947 ging ik naar de
ambachtsschool in Utrecht. Autobussen
reden er in die tijd niet, wel een enkele trein.
Op een fiets met massieve banden en voorzien van een carbidlantaarn reed ik naar Ellis
Hoogendoorn, die bij het station Nieuwersluis
woonde, ongeveer 3 kilometer van onze
boerderij verwijderd. Op onregelmatige tijden
kwamen er treinen, meestal een locomotief
met personenwagons en goederenwagens.
Tijdens het wachten op het station raapten
wij stenen op, die tussen de rails lagen, en
onderweg naar Utrecht gooiden we die naar
buiten (kwajongensstreken). In Utrecht moest
ik dan nog een half uur naar school lopen.
Daar leerde ik metaalbewerken met vakken
als plaatwerken, smeden, lassen, machinebankwerken, maar ook theoretische vakken
als algebra en meetkunde.
Wat was je eerste baan?
Vrijdags na mijn laatste schooldag zei vader:
"Ik heb al een baas voor je. Maandag begin je
bij Bertus de Rooij, de smid in Nieuwersluis."
Mijn eerste salaris bedroeg 2,50 gulden per
week. Ik was toen 16 jaar. Mijn werk bestond
uit assistentie in de werkplaats, bijvoorbeeld
het leggen van banden om houten wielen. Dat
ging zo: om het houten wiel werd een verhitte
ijzeren band gelegd, waarna het wiel zo snel
mogelijk moest worden afgekoeld, omdat het
hout anders in brand zou vliegen. Als het fout
ging, was De Rooij niet gemakkelijk.
Het aantal werkzaamheden werd steeds
verder uitgebreid. Zo moest ik met een
geleende handkar van kolenboer Kortenbosch schoolkachels (ouderwetse Salaman20

ders) ophalen in Loenen, ze vervolgens
schoonmaken en repareren en tenslotte weer
startklaar maken voor de wintermaanden.
Ook herinner ik mij nog een opdracht van de
gemeente, namelijk het schoonmaken van
kokers in het uurwerk van de toren van de
grote kerk in Loenen. Na een vliegenplaag
zaten die kokers zo vol met dode insecten,
dat ik twee dagen nodig had om de klus te
klaren.
Verder heb ik voor De Rooij op diverse
buitenplaatsen gewerkt, zoals op Rio Verde
(= groene rivier), waar burgemeester
W.l. Doude van Troostwijk woonde en verder
op Rupelmonde (met de familie Van Holthe
tot Echten), Sterreschans (met de familie
L. Doude van Troostwijk), Over Holland (waar
mevrouw Jesse woonde), 't Uiltje (van de
familie Biijdenstein, bestaat nu niet meer),
Vreedenhoff (met de familie Blankenberg) en
Weerestein (waar mevrouw Degenkamp
woonde). De werkzaamheden bestonden uit
het schoonmaken van open haarden en
kachels. Dat gebeurde met schuurpapier en
staalwol. Een enkele keer moest ik daar weleens hekwerken repareren en de smeedijzeren letters op die hekken bijwerken.
In die tijd werkte ik samen met knecht Thijs
Nielen, een echte hoefsmid. Hem hielp ik met

het beslaan van de paarden. Dat ging dan als
volgt: je zette het paard goed vast onder het
afdak naast de smederij, je haalde de versleten ijzers van de hoeven, dan ging je de hoeven bekappen (dat betekent de hoeven bijwerken), vervolgens nieuw-gesmede ijzers
verwarmen en pasklaar maken en tenslotte
de hoefnagels (een soort spijkers) door de
ijzers in de hoeven slaan. Het werk werd
afgerond door de hoeven af te raspen (te
vijlen).

Het geboortehuis
van Piet
Doornenbal: de
boerderij Zandpad
22 te Nieuwersluis.
Foto circa 1930.

Moeder Elisabeth
DoornenbalRanderaad, Thijs,
vader Evert-Jan
Doornenbal en Piet.
Foto circa 1935.
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De familie
Doornenbal met de
arrenslede over het
terrein bij
Sterreschans. Op
de boerderij van
Sterreschans woonden familieleden,
namelijk het gezin
Korver.

De Rooij was een echte smid. Hij stond
dagen lang achter het vuur te smeden, maar
lassen kon hij niet.
Op dat onderdeel van het werk kon ik hem
aanvullen, want dat had ik op de ambachtsschool wel geleerd. Als ik er over klaagde dat
het buiten erg koud was, antwoordde hij

steevast:"het is pas koud als de boeren ijs
schijten".
Militaire diensttijd
Slechts één jaar ben ik bij de Rooij in dienst
geweest, omdat hij in 1948 om gezondheidsredenen ("open benen" door het vele staan

Hoef- en kachelsmederij H.M, de
Rooij aan de
Rijksstraatweg 75 te
Nieuwersluis met
rechts het afdak
waaronder de
paarden werden
beslagen. Foto circa
1940.

22

De ouders van Piet
Doornenbal met
paard en tilbury in
de Grutterstraat te
Loenen voor het
tabakswinkeltje van
Gerardus Limburg.
Foto circa 1930.

achter het aambeeld) met zijn werk moest
stoppen. Hij verhuurde zijn bedrijf toen aan
Gaasenbeek, die ergens uit het oosten van
het land kwam. Bij de opvolger van De Rooij
heb ik nog twee jaar gewerkt, tot het moment
dat ik in militaire dienst moest. In die tijd
bestond de dienstplicht nog, hetgeen betekende dat twee zonen uit een gezin verplicht
waren voor één of anderhalf jaar onder de
wapenen te komen. Intussen was ik 19 jaar
oud. Ik moest opkomen bij de infanterie in
Harderwijk, daarna werd ik overgeplaatst naar
de Kromhoutkazerne in Utrecht en tenslotte
diende ik nog enkele maanden bij de Luchtdoelartillerie in Gorkum. Ook in deze periode
heb ik veel geieerd, onder andere heb ik er
mijn diploma metaalbewerker gehaald. Mijn
diensttijd was zeker geen verloren tijd.
Eigen bedrijf
Uit dienst gekomen werkte ik drie jaar bij de
smederij van Gert Takke in Breukelen, die
tevens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan bruggen van Rijkswaterstaat verrichtte. Tijdens de kaasmarkt in Breukelen
hebben we op één dag soms wel twaalf
paarden moeten beslaan, terwijl de boeren in
het café van Evert Schuurman aan de Markt
zaten te wachten en te borrelen tot hun paard

gereed was. Na die periode heb ik nog drie
jaar gewerkt bij smederij Prins in Abcoude,
een vriend van Takke die toen in moeilijkheden zat. De afstand van huis naar Abcoude
was gemakkelijk te overbruggen, omdat ik op
dat moment over een motorfiets beschikte.
Intussen had ik al vijf jaar verkering met Dina
van der Heiden. Wij wilden graag trouwen,
maar Prins kon geen huis voor mij vinden.
Toen Gaasenbeek in 1958 de huur bij De
Rooij opzegde, kon ik het bedrijf overnemen
tegen een huurprijs van 25 gulden per maand.
Van mijn ouders leende ik een startkapitaal
van 13.600 gulden vooreen nieuwe inventaris
van het pand. Op 26 februari 1958 trouwden
wij. We kregen twee dochters: Alice en Monique.
Negen jaar lang hebben wij dit bedrijf gerund,
een drukke maar goede tijd. Wij profiteerden
van de ontwikkelingen in de landbouw.
Omstreeks 1955 begon de mechanisatie in
het boerenbedrijf: er kwamen tractoren, melkwagen, melkmachines enz. De meeste boerenbedrijven in de omgeving van Nieuwersluis
beschikten over 20 tot 40 koeien. Bij een
dergelijke bedrijfsgrootte was het lonend een
melkmachine aan te schaffen. Na de levering
van zo'n machine werkte de vertegenwoordi23

ger van de fabrikant de boer een week lang
in. Ons bedrijf zorgde voor het onderhoud en
de nodige reparaties. Elk jaar in april op
Koninginnedag gingen de koeien naar buiten
met als gevolg dat de melkwagens en machines gebruiksklaar moesten zijn. De zaak ging
goed, omdat we geen last hadden van concurrentie.
Het bedrijf groeide. Na de eerste negen jaar
van mijn bedrijf heb ik een groter pand
gekocht, namelijk het pand van kolenhandelaar Van de Laan, Rijksstraatweg 39 te Nieuwersluis met een werkplaats van 15 bij 10
meter. In de periode 1970 tot 1990 ging het,
mede door overheidssubsidies, erg hard met
de mechanisatie in de landbouw. Het waren
topjaren: de boeren konden uitbreiden, omdat
er goede prijzen voor hun producten betaald
werden. Dankzij de mechanisatie konden ze
meer produceren. Steeds meer werd gewerkt
met landbouwmachines: tractoren met een
vermogen van 10 tot 15 pk (= paardenkracht)
met daarachter een maaibalk, schudmachine,
harkmachine en opraapwagen. Voorlopers op
dit gebied waren Jan en Wim Soede in Baambrugge en De Reuver in Loenen. In het begin
moesten de boeren de werking van de machines nog leren. Dan liep ik dagen lang mee in
hun land om hun te instrueren. Er bestond
wel een Coöperatie in Maarssen, maar door

Station
NieuwersluisLoenen, omstreeks
1900.
(Coll.: W. Mooij)

onze vakkennis en service hadden wij een
groot aantal vaste klanten in onze omgeving.
Intussen heb ik mij verder moeten bekwamen
door het behalen van diploma's: middenstandsdiploma en diploma's vakbekwaamheid op diverse gebieden, zoals smidsbedrijf,
kachelsmidsbedrijf, waterleiding, tractoren en
motoren enz.
Na 2000 liep alles terug. De boeren kregen
minder subsidie en mochten maar een
bepaalde hoeveelheid melk produceren. Ze
kregen melkquota opgelegd. Gevolg was dat
verschillende boeren hun bedrijven moesten
beëindigen.
Als ik terugkijk ben ik heel tevreden. Ik heb
hard moeten werken, maar met veel plezier
heb ik een goede boterham verdiend.
Bewaar je goede herinneringen aan het dorp
Nieuwersluis?
Nieuwersluis was een gezellig dorp, waaraan
ik goede herinneringen heb. In mijn jonge
jaren waren er vrij veel middenstanders en
bedrijven, maar die zijn nu allemaal verdwenen. Ik zal ze eens noemen:
-Fietsen en galanteriewinkel annex smederij
van H.M. de Rooij.
-Postkantoor van het echtpaar Van der Vlist
(tevens brievenbesteller).
-Bakker Westveen.
-Melkboer/kruidenier Henk van Asselt.
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ALS H E R I N N E R I N G AAN DE D O O R HEM/HAAR MEEGEMAAKTE REIS MET
DE IAATSTE P E R S O N E N T R E I N . WELKE OP 17 MEI 1953 TE 0.25 UUR
VANAF HET STATION N1EU WERSLUIS — LOENEN V E R T R O K .

DEC.
1843

M
IS

Spoorkaart voor een
rit met de laatste
personentrein, die
op 17 mei 1953
vanaf het station
NieuwersluisLoenen vertrok.

-Tabakswaren/kruidenier Rheijnhoudt.
-Kolenboeren: Kortenbosch en Van der Laan.
-Schildersbedrijf Van Vulpen.
-Snoepwinkel/kruidenier Kaatje Boon (een
ons zoute drop kostte 5 cent).
-Groenteboer Van Ziel
-Groothandel groente-en fruit Piet Verhoef.
-Aannemer Van Schaik.
-Metselaar Houtman
-Caféhouder Kerste.
Hoe zag Nieuwersluis er in de tweede helft
van de twintigste eeuw uit?
Laten we in gedachten een rondwandeling
maken door het vroegere dorp. Het gedeelte
tussen Breukeien en Nieuwersluis noemde
men 'De Mennistenhemel', omdat in de
zeventiende eeuw rijke doopsgezinde kooplieden uit Amsterdam de buitenplaatsen langs
de Rijksstraatweg bewoonden. Zij waren
volgelingen van Menno Simons (1496-1561)
en werden daarom 'Mennisten' (ook wel
'wederdopers') genoemd. Omdat de bomen
langs de weg elkaar met de kruinen raakten,
leek het gebied op een kathedraal met een

hemelgewelf. Bovendien voelde het wonen in
de prachtige buitenplaatsen als een hemel op
aarde.
Er zijn of waren nog andere bijzondere historische plaatsen en gebouwen. Allereerst noem
ik het station Nieuwersluis, dat op 18 december 1843 gereed is gekomen. De weg er naar
toe was een haast onbegaanbaar pad. Het
had met recht "veel voeten in de aarde" om
bij het station te komen. De toenmalige
bewoner van de buitenplaats Sterreschans,
H.J. Doude van Troostwijk, had voor het
aanleggen van de spoorlijn Utrecht-Amsterdam een stuk grond verkocht onder voorwaarde dat er een station in Nieuwersluis zou
komen, waar iedere langskomende trein
moest stoppen. In 1953 is dit recht afgekocht. Kort daarop is het station afgebroken.
Alleen een foto herinnert ons nog aan het
karakteristieke station. Op 17 mei 1953 om
0.25 uur vertrok de laatste personentrein
vanaf het station Nieuwersluis-Loenen. Wij
reden naar Breukeien, maar onderweg trokken belhamels driemaal aan de noodrem. Alle
25

passagiers moesten toen teruglopen naar
Nieuwersluis. Mijn spoorkaart van die datum
heb ik nog steeds bewaard.

De ingang van het
vroegere gemeenlandshuis met daarboven de wapenschilden van de
Staten van Utrecht
en de stad
Amsterdam.

Hotel-Café-Restaurant 'De Kampioen' aan de
Rijksstraatweg, thans restaurant 'Het Stoute
Soldaatje', was vroeger een bekende
pleisterplaats voor reizigers die met de trekschuit tussen Utrecht en Amsterdam reisden.
Ook in later tijd legden er pleziervaartuigen,
fietsers en wandelaars aan om even aangenaam te verpozen. Het was er altijd een
drukke nering, mede omdat het een bondshotel van de A.N.W.B. was. In mijn tijd heeft
de brand, die het hotel in de nacht van 7 op
8 mei 1963 in de as legde, diepe indruk
gemaakt op de inwoners van Nieuwersluis.
Wij woonden er dichtbij, maar we hadden het

geluk dat de wind niet onze kant op woei.
De sluis naast 'De Kampioen' was een geliefde plek om naar bootjes te kijken, die hier
werden geschut. Het waterpeil tussen de
Vecht en het Merwedekanaal verschilde toen
ongeveer 30 cm. Nu zijn de waterpeilen
gelijk, waardoor de sluis niet meer gebruikt
hoeft te worden.
Schuin tegenover 'De Kampioen' naast de
klapbrug over de Vecht stond het Gemeenlandshuis, dat van 1672 tot 1689 dienst deed
als hervormde kerk. Vanaf 1704 werd het
vergaderplaats van de directie van het 'Zanden Jaagpad Breukelen-Ouderkerk', die de
trekschuit tussen Utrecht en Amsterdam
exploiteerde. Boven de ingang van dit huis
bevinden zich nog altijd twee wapenschilden:
links dat van de provincie Utrecht en rechts
dat van de stad Amsterdam. Tot vorig jaar
deed het gebouw dienst als brugwachterswoning.
In mijn tijd werd de klapbrug bediend door
het echtpaar Attema. De man stond aan de
ene kant, zijn vrouw aan de andere kant om
de brug, die met een touw aan een katrol
was bevestigd, op te halen en neer te laten.
Dat was heel zwaar werk. De nieuwe bredere
brug is een aanmerkelijke verbetering voor
het verkeer en ook voor de brugwachters.
Sinds kort wordt de brug op afstand
bediend.
De Koning Willem lll-kazerne aan de overkant van de Vecht dateert uit 1877 en is
gesticht als een zogenaamde pupillenschool
voor een opleiding in militaire dienst. Op de
gevel staat: "Trouw tot in den dood, eer aan
de wapens". Ik herinner me dat we daar
koninginnedag vierden. Voor ons was het één
groot feest met spelletjes, limonade en
snoep. Later werd de kazerne een gevangenis voor stoute soldaatjes en nu is het een
bewaarplaats voor ondeugende dames.
Het fort Nieuwersluis speelde tijdens de
mobilisatie 1939-1940 geen rol meer bij de
verdediging van ons land. Door de ontwikkelingen in wapentechniek en oorlogvoering had
de Nieuwe Hollandse Waterlinie haar betekenis definitief verloren. Na de Tweede Wereldoorlog werd het fort de zetel van de Bescherming Bevolking. Thans is het in beheer van
Natuurmonumenten.
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De klapbrug over de
Vecht met links de
kazerne en rechts
hotel 'de
Kampioen', ca

1920.
(Coll. W. Mooij)

De inundatie van een gebied bij Nieuwersluis
en Loenen in 1944 kan ik me nog goed herinneren. Omdat de Engelsen wapens hadden
gedropt, die door de Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.) waren opgevangen, liet de
Duitse bezetter de Mijndense sluis en -dijk
vernietigen. De polder en onze boerderij
kwam voor ongeveer 50 cm. onder water te
staan. Wij mochten tijdelijk het zomerhuis
van boer Van de Berg aan de Mijndensedijk
nummer 51 betrekken, waar nu Van Selm
woont. Met een kano konden wij over het
water onze boerderij nog bereiken. Gelukkig
waren de koeien al weggevoerd. Voor ons
was het een sport om eieren te zoeken,
afkomstig van meeuwen die zich daar nestelden. Het land heeft een halfjaar onder water
gestaan met als gevolg dat het niet direct
meer bruikbaar was toen de boeren terugkwamen. Alles moest opnieuw worden ingezaaid. Toch heb ik de oorlog niet als traumatisch ervaren, maar meer als een
avontuurlijke periode. Dat ligt natuurlijk aan
de leeftijd, waarop ik die heb meegemaakt.

gemeente in Loenen. Vroeger ben ik op catechisatie en op de jongelingsvereniging in
Breukelen geweest.
Heb je hobby's?
Voldoende. Ik kom nog steeds tijd tekort.
Vanaf mijn 18de rijd ik motor. In de loop van
de tijd heb ik verschillende motoren gehad.
De laatste jaren houd ik me bezig met wintersport, watersport, wandelen en fietsen, onder
andere in de Lage-Vuursche.
Heb je nog iets toe te voegen?
Het grootste deel van mijn leven bestond uit
het leiden van mijn bedrijf. Na het overlijden
van mijn eerste vrouw in 1987 heb ik acht jaar
lang op mijn dochters gesteund. Zij hielpen
mij met van alles. De kinderen wilden niet dat
ik mijn bedrijf zou verkopen. In 1995 hebben
we in drie maanden tijd een V.O.F, (vennootschap onder firma) opgericht. Ik werd directeur en kreeg twee medevennoten. In 2004
ben ik uit het bedrijf gestapt. Zonder mij
draait het nu ook goed, zeker nu het bedrijf is
uitgebreid met tuin- en parkmachines.

Ben je betrokken geweest bij het verenigingsof kerkelijk leven?
Niet bij het verenigingsleven, wel bij het kerkelijk leven. Wij zijn lid van de hervormde

Riek Arink (interviewwerkgroep)
Hilde de Haan (interviewwerkgroep)
Kees de Kruijter (redactie)
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Het rijdende pontveer in Nigtevecht
Op deze foto is het rijdende pontveer (gratis
overtocht) over het Amsterdam-Rijnkanaal in
Nigtevecht te zien, dat in 1951-1952 in
gebruik werd genomen. Aanvankelijk bevond
zich een draaibrug over het kanaal, dat als
Merwedekanaal in 1892 werd geopend en dat
toen 40 meter breed was. Die breedte bleek al
snel niet voldoende.
De verbredingswerkzaamheden van het
kanaal tot 80 meter werden voor de tweede
wereldoorlog opgestart in het kader van de
werkverschaffing, uitgevoerd door de Nederlandse Heide Mij. Door de oorlog kwam het
werk stil te liggen. Pas in 1951-1952 was de
verbreding voltooid en werd een rijdend pontveer in gebruik genomen. Deze werd voortbewogen door een dieselmotor, die de wielen
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over een rail op ongeveer 6 meter diepte
aandreven. Meteen al de eerste winter, in '52'53, vroor het behoorlijk en was het ijsvrij
houden van de geul een zwaar karwei. De
pont werd bediend door één machinist, met
mooi weer geen probleem, bij mistig weer
vaak niet ongevaarlijk. Naast dit pontveer was
een overzetboot afgemeerd om bij reparatie
van het rijdende pontveer toch de fietsers en
voetgangers over te kunnen brengen. Het
pontveer heeft 15 jaar dienst gedaan en wel
tot 31 december 1967. Toen werd de pont uit
de vaart genomen, doordat het kanaal wederom verbreed werd, dit maal tot een breedte
van 100 meter.
Henk Otten
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