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Van een molenaar, notabelen en 
middenstanders

De HKGL gaat met deze Vechtkroniek zijn 16* bestaansjaar 
in. Afgelopen jaar is ons derde lustrum uitgebreid gevierd 
met gevarieerde activiteiten waar velen van u elkaar konden 
ontmoeten, In deze 32"*“ aflevering van ons tijdschrift treft u 
wellicht ook oude bekenden. De heer Niekerk, voormalig 
kruidenier te Loenen, komt uitgebreid aan het woord middels 
een interview dat de interviewwerkgroep met hem heeft ge
houden. Goed om zoveel verhalen van vroeger opgetekend 
te hebben; plezierig voor u, maar ook nuttig voor het nage
slacht! MIeke Kennis schreef een vermakelijk verhaal over de 
dochters Ameschot (eigenaren van Beek & Hoff) die op een 
ezelswagen gezeten bijna een ongeluk op de spoorweg bij 
Nieuwersluis kregen in 1903. Kees de Kruijter schreef over 
de laatste molenaar van de Mijndense molen, een verhaal 
waar jarenlang archiefonderzoek door Willem Moolj aan 
voorafging. Hendrik Edema, schildersbaas en gemeente
raadslid in Loenen in de eerste helft van de lO**** eeuw, staat 
centraal in een interessant artikel van de hand van Wim van 
Schalk. De redactie is zeer verheugd dat de heer Van Schaik, 
die al diverse malen artikelen heeft gepubliceerd in de 
Vechtkroniek over het bestuurlijk leven in Loenen in de 18**° 
en 19* eeuw, tot de redactie is toegetreden. Tot ons verdriet 
hebben wij ook afscheid moeten nemen van een redactielid: 
Fake Jagt, die veel betekend heeft voor de HKGL en In het 
bijzonder voor de Vechtkroniek waarvan hij de vormgever 
was, is in januari 2010 overleden. Kees de Kruijter schreef 
een In Memoriam, waarin u kunt lezen over de verdiensten 
en de bijzondere persoonlijkheid van de heer Jagt.
Al met al weer een gevarieerd nummer.

Namens de redactie, Juliette Jonker-Duynstee
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De laatste molenaar van de verdwenen molen

Aan de oostkant van de Vecht en de 
Mijndensedijk in Nieuwersluis en omgeving 
ligt de polder Mijnden, tot 1952 behorend 
tot de gemeente Loosdrecht. In dit gebied 
werd tot 1927 de stand van het water op 
peil gehouden door een windwatermolen. 
Het polderbestuur ging in dat jaar over op 
bemaling door een gemaal. De molen werd 
stil gelegd en de molenaar kreeg een ande
re functie. Daarmee kwam een einde aan 
de lange geschiedenis van de molen in de 
polder Mijnden. Dit artikel gaat over de 
verdwenen molen en de laatste molenaar 
Arie Versloot (1872-1949), die tevens 
klompenmaker was.

Mijndense molen
De molen die de polder Mijnden ‘uit het 
water moest houden’, komt al voor in heel 
oude archiefstukken. Voor zover bekend 
dateert de vroegfete vermelding uit het jaar 
1420. Ook is bekend dat de molen in 1544 
op kosten van de ingezetenen van Mijnden 
is vernieuwd. Bij die gelegenheid is een 
contract opgemaakt tussen Anthonie (III) 
van Amstel van Mijnden, heer van Kronen
burg en Mijnden van 1542 tot 1578,^> en de 
ingelanden van de polder, waarbij is vastge
legd dat de ingelanden gezamenlijk eige
naar van de molen werden. Ook is toen een 
regeling getroffen over de kosten van het 
onderhoud. De ingelanden kregen het recht 
de molen door een nieuwe te vervangen, 
wanneer de oude door enige oorzaak in 
onbruik zou geraken. Van dat recht heeft 
men tussen 1544 en 1732 al een keer ge
bruik gemaakt, toen de molen door een 
hevige storm was vernield. In 1732 was de 
molen opnieuw onbruikbaar geworden, 
zodat hij moest worden herbouwd. Schout 
en gerechten van Mijnden gaven op vrijdag 
13 augustus 1732 opdracht een geheel 
nieuwe achtkantige windwatermolen van 
74 a 75 voeten vlucht te maken, zonder 
daarbij enig hout- of ijzerwerk van de oude 
te gebruiken.^’ De nieuwe molen, die in 1733

in gebruik is genomen, heeft dienst gedaan 
tot het jaar 1927, dus bijna 200 jaar.

De vesting Nieuwersluis was onderdeel van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die tussen 
1815 en 1885 werd aangelegd als één van 
hoofdverdedigingslinies van het land. In 
verband met deze omstandigheid had het 
polderbestuur van Mijnden zo nu en dan te 
maken met het Departement van Oorlog.
Zo passeerde op 6 mei 1835 een “akte van 
verband” voor Johannes Sanderson, notaris 
te Loenen, waarbij de poldermeesters 
Willem Pieter Pook van Baggen, eigenaar 
van de “Heeren Hofstede Nieuwerhoek” te

Een gedeelte van de kaart 
van de Vechtstreek uit de 
Grote Historische Provincie 
Atlas Noord-Holtand, 
1849-1859.
Op deze kaart zijn de 
Mijndense polder en 

O Mijndense molen te zien.



De watermolen van de 
polder Mijnden, omstreeks 

1910. Links op de kade 
liggen boomstammen, 
die nodig zijn voorde 

klompenmakerij: daarach

ter stond het houten woon

huis van de moienaar en 
zijn gezin en de houten 

schuur die als klompen

makerij diende. 
Coil.: VJ. Mooij

Loenen, en Leonard van Lennep, eigenaar 
van de “Heeren Hofstede Weerestein” in 
Mijnden, lieten vastleggen, dat de directeur- 
generaal van het Departement van Oorlog 
bij beschikking van 31 januari 1835 aan het 
polderbestuur heeft toegestaan “om de 
waterkeering van dien polder, gelegen langs 
de oostzijde der rivier de Vecht in de zooge- 
naamden Mijndenschen dijk, beginnend van 
de Mijndensche Sluis tot aan de Nieuwe 
Sluis te verhoogen en den rijweg te brengen 
op eene gelijke hoogte met het voetpad, 
zooals hetzelve in vroeger jaren is geweest; 
alsook in het vervolg de bestaande brug, 
gelegen in de Mijndenschen dijk over de 
Molenvliet, zoodanig te verbreden en te ver
anderen, als naar de behoefte en vereischte 
van het werk noodig zal worden geoor
deeld”. Door het tekenen van de akte ver
bond het polderbestuur zich “om op de eer
ste door of vanwege het Departement van 
Oorlog te doene aanzegging, de voornoem
de waterkeering dadelijk op kosten van den 
polder af te slechten en de brug af te breken 
en weg te ruimen, zonder daarvoor eenige 
schadeloosstelling te zullen vorderen". 
Hoewel deze werkzaamheden niet direct 
met de molen te maken hebben, is het inte
ressant te zien dat het polderbestuur bij het 
uitvoeren van werken in het verdedigings- 
gebied van de waterlinie rond de vesting 
Nieuwersluis heel goed rekening moest 
houden met voorschriften van het departe
ment van oorlog.^’

Voor een optimale uitwerking van het ge
schutvuur vanaf de vesting, waren goede 
waarnemingsmogelijkheden en onbelem
merde schootsvelden van groot belang.
In verband daarmee was in 1853 de ‘Wet 
op de verboden kringen’ in werking getre
den, die bepaalde dat het gebied rond een 
vesting in drie kringen werd verdeeld. In de 
buitenste kring was normale bebouwing in 
steen toegestaan, maar in de eerste twee 
kringen golden beperkende bepalingen 
voor wat betreft uitvoering en materiaalge
bruik voor bouwwerken. Ook zaken als 
bruggen, waterkeringen, lantaarnpalen, be
plantingen en dergelijke waren onderwor
pen aan de bepalingen van deze wet. 
Woningen en andere bouwsels moesten 
worden opgetrokken van hout, omdat ze in 
geval van mobilisatie snel afgebroken kon
den worden."" De Mijndense molen lag tus
sen de kleine en middelste verboden kring. 
Vandaar dat het polderbestuur het plan om 
in 1900 voor de molenaar een houten 
schuur bij de molen te laten bouwen moest 
voorleggen aan de Eerstaanwezend 
Ingenieur van de Genie te Naarden.
De kapitein Braakman gaf toestemming.
In zijn brief omschreef hij nauwkeurig de 
maten van het “getimmerte” en de te ge
bruiken materialen: lengte 5.75, breedte 
4.10, hoogte tot de spanplaat 3.30 en tot de 
nok 5.50 meter, te plaatsen op een stenen 
voet, hoog 0.50 meter boven de begane 
grond. De schuur moest komen te staan op



de plaats waar voorheen een houten afdak, 
bedekt met pannen, had gestaan.®

Aan en om de molen moesten zo nu en dan 
zaken vernieuwd worden. Uit oude archief
stukken is bijvoorbeeld bekend, dat het pol
derbestuur op 23 december ^ 856 aan tim
merman en molenmaker Lourens Krook te 
Loenen, die woonde in het huidige pand 
Dorpsstraat 44 en daar ook zijn ambacht 
uitoefende, opdracht gaf een nieuwe stenen 
watergang te maken en vernieuwingen aan 
de molen aan te brengen. Krook was de 
laagste inschrijver, die het werk aangeno
men had voor een bedrag van 5.200 gul
den. Op dat moment bestond het bestuur 
van de Mijndense polder uit de volgende 
personen; Johannes Franciscus de Wit, 
burgemeester en secretaris van 
Loosdrecht, Gerrit van Caspel, logement
houder te Nieuwersluis, en Ernst van 
Beusekom Evertszoon, notaris te Loenen.®

De schuur naast de woning bij de molen 
raakte in juli 1923 in brand. De schuur werd 
geheel verwoest, de woning liep enige 
brandschade op. Uiteraard moest de 
schuur (klompenmakerij) opnieuw opge
bouwd worden. Twee aannemers schreven 
zich hiervoor in: P. N. van Schaik voor een 
bedrag van 866 gulden en C. J. Elema voor 
een bedrag van 822 gulden. Aan de laagste 
inschrijver werd het werk gegund.
Naderhand bleek dat de molen en het 
woonhuis wel verzekerd waren, maar de 
schuur niet, zodat de bouw van de nieuwe 
schuur geheel voor rekening van het water
schap kwam. Alle gebouwen zijn toen op
nieuw verzekerd tegen brand; de molen 
voor 15.000 gulden en de woning met 
schuur voor 3.000 gulden.

Molenaar Arie Versloot
Tegen het einde van de negentiende eeuw 
was Jan Jacob Griffioen molenaar op de 
Mijndense molen. In de vergadering van het 
polderbestuur op 4 oktober 1898 vroeg hij 
mondeling ontslag uit zijn functie, het liefst 
tegen mei 1899. Dat werd hem toegestaan, 
te zijn plaats werd Arie Versloot aangesteld, 
vanaf november 1898 als noodhulp om in
gewerkt te worden. Het bestuur van het wa
terschap Mijnden was zo tevreden over

hem, dat al in mei 1899 zijn vaste aanstel
ling volgde. En in 1900 liet het bestuur zelfs 
een schuur bouwen, waarin Arie Versloot 
zijn klompenmakerij kon uitoefenen.
Het jaarloon van de molenaar was sinds 
1570 (9 gulden en zes stuivers) sterk 
gestegen; in 1911 bedroeg de jaarwedde 
160 gulden en in 1915 was het bedrag ver
hoogd tot 200 gulden. Maar voor het onder
houden van een gezin was het geen vetpot. 
Door de jaren heen verdienden de mole
naars er altijd wat bij door het uitoefenen 
van nevenactiviteiten. Versloot deed dat 
door zijn werk als klompenmaker.

Arie Versloot is geboren op 27 januari 1872 
te Breukelen-Nijenrode in de Portengense 
watermolen, waar zijn vader EIbertus 
Versloot molenaar was. Van jongsaf was hij 
dus vertrouwd met het molenaarsvak en het 
molenaarsbestaan. Arie overleed op 10 fe
bruari 1949 te Loosdrecht (Mijnden behoor
de toen nog tot de gemeente Loosdrecht).

Een kijkje in de klompen
makerij van Arie Versloot: 
v.l.n.r. Bart Versloot, moe

der Suzanna Maria van 
Langeraad en Arie Versloot, 
watermolenaar en klom

penmaker.



In mei 1899 - na zijn vaste aanstelling als 
molenaar - trouwde hij met Suzanna Maria 
van Langeraad, geboren op 4 december 
1870 te Zonnemaire en overleden op 6 fe
bruari 1949 te Loosdrecht. Het echtpaar 
kreeg zes kinderen: Jannigje (1900-1976), 
Albertus (1902-1986), Anna Klasina (1903-
1980) , Klasina (1905-1964), Arie (1907-
1981) en Nicolaas (1914-1967). Het gezin 
Versloot woonde niet in de molen, maar in 
het houten woonhuis dat naast de molen 
stond en waarnaast in 1900 een schuur is 
gebouwd voor de klompenmakerij.

lierenhout, want dat vond hij geen goed 
materiaal. Versloot wilde alleen wilgenhout 
gebruiken als grondstof voor zijn klompen. 
In de familie is het volgende verhaal be
waard gebleven. Een vrouw uit de buurt van 
de molen had een paar nieuwe klompen la
ten maken. Naderhand kwam zij klagen dat 
ze niet goed pasten, ze deden pijn aan haar 
voeten. Waarop Versloot haar adviseerde: 
je moet de nagels aan je voeten maar eens 
knippen! Toen de vrouw dat had gedaan, 
waren de klachten verholpen en zaten de 
klompen als gegoten.

Arie Versloot was een nette werker. Hij hield 
zijn molen brandschoon. Een kleindochter 
vertelde, dat zij soms na lang aandringen 
een kijkje mocht nemen in de molen. “Ik 
diende dan op een voor de deur liggende 
mat uitgebreid mijn voeten te vegen. 
Eenmaal binnen lag er een kleedje, waarop 
ik opnieuw mijn voeten moest vegen.
Pas daarna mocht ik het binnenste van de 
molen bezichtigen.” Dit ritueel werd door de 
kleinkinderen spottend aangeduid met de 
woorden: 'We mochten even in het heilige 
der heiligen kijken”.^

Arie Versloot was een bekwaam klompen
maker. Eens per jaar was hij een week van 
huis om bomen te kopen voor zijn klompen
makerij. Hij gebruikte daarvoor geen popu-

Bij zijn 40-jarig jubileum als molenaar op de 
watermolen respectievelijk machinist op het 
gemaal, in beide functies in dienst van het 
waterschap Mijnden, ontving Arie Versloot 
een koninklijke onderscheiding, te weten de 
eremedaille in zilver verbonden aan de Orde 
van Oranje Nassau (Koninklijk Besluit van 
14 oktober 1938). De uitreiking vond plaats 
tijdens de ingelanden-vergadering van 
1 november 1938, waarbij de voorzitter 
van het waterschap, Q. J. van Swinderen, 
burgemeester van Loosdrecht, de jubilaris 
gelukwenste en hem waarderende woorden 
toesprak voor de trouw en toewijding waar
mee Versloot het waterschap gedurende 
40 jaar had gediend. De jubilaris kreeg als 
cadeau een ‘ruststoel’ aangeboden.
Na de plechtigheid werden door de

Met deze mallejan vervoer

de Arie Versloot zes stuks 
wilgenbomen, die hij in 
september 1934 van de 

Gebroeders De Haan had 
gekocht voor zijn klompen

makerij. Achter het paard 
loopt Arie Versloot junior. 

Het vervoermiddel was ge

leend van de Gebroeders 
De Haan, die hun wagen- 

makerij uitoefenden op het 
adres Molendijk 6-8. De 

foto is gemaakt op de 
Rijksstraatweg ter hoogte 

van de tuin van het 
Raadhuis van Kronenburg, 

nu de parkeerplaats van 
Tupperware. Achter de 

mallejan is Arie Versloot 
senior te zien.



voorzitter “uit een tasch van flinken omvang 
tal van gevulde wijnflesschen en ledige gla
zen te voorschijn gehaald. In een oogwenk 
waren de flesschen geledigd en de glazen 
gevuld en klonken de aanwezigen met den 
jubilaris op zijn welzijn. In prettige stemming 
bleef men nog eenigen tijd bijeen. Ter her
innering aan deze dag zijn voor het gebouw 
van het gemaal enige foto’s gemaakt.
Een van deze foto’s is hierbij afgedrukt.

Einde van de molen
Aan het werkzame leven van de molen 
kwam een einde door de ingebruikname 
van het pompgemaal: zie hieronder. Voor 
Arie Versloot betekende dit verandering van 
werkkring. Het waterschap stelde hem aan 
als machinist van het gemaal. De molen 
raakte in verval, eerst ging de kap er af, en 
in 1971 is het restant gesloopt. Het houten 
woonhuis is na de oorlog nog een tijd

Het echtpaar Arie Versloot 

en Suzanna Maria van 
Langeraad met in het mid
den hun kleinzoon Arie 
Nicolaas Versloot (geboren 

4 maart 1935, zoon van 
Albertus Versloot).

Foto van het bestuur van 
het waterschap Mijnden 
met Arie Versloot en zijn 
echtgenote, na de uitrei

king van de koninklijke on

derscheiding aan Versloot 
op 1 november 1938. V. I. 
n. r.: Hicolaas van der 
Paauw (1889-1958), be

stuurslid, Suzanna Maria 
van Langeraad (1870- 
1949), Arie Versloot (1872- 
1949), Q. J. van Swinderen 
(1880-1959), burgemees

ter van Loosdrecht van 
1909-1945 en voorzitter 
van het bestuur, Hendrik 

Hagel (1888-1962) en 
staande Herman de Ruiter 
(1884-1969), secretaris 
van het waterschap.



Nieuwjaarskaart van 
Cortmedra met een afbeel

ding van de Mijndense 
molen in verval. 

CoU. -.J. den Besten.

bewoond door de familie De Graaf met een 
bedrijf dat uitgroeide tot de constructie- en 
apparatenfabriek en metaaldraaieri] 
Conmedra. Ter gelegenheid van de jaarwis
seling 1967/1968 verstuurde het bedrijf een 
nieuwjaarskaart met een afbeelding van de 
oude molen zonder kap in een rustiek 
sneeuwlandschap.

bouw nam het gemaal de taak van de mo
len over. Het gemaal is gebouwd naar een 
ontwerp van de Loenense architect en ge- 
meenteopzichter H. A. J. F. Hissink (1864- 
1933). Na de bouw van het gemaal is de 
brede voorvliet gedempt door de op de 
naastgelegen boerderij ‘Werklust’ wonende 
Cornells van den Berg senior.

Gemaal
In de twintigste eeuw kwam er een nieuwe 
methode van bemalen: het pompgemaal 
nam de taak van de windwatermolen over.
In 1926 besloot het bestuur van het water
schap opdracht tot de bouw van het ge
maal te geven tegen de prijs van 13.200 
gulden. Het gebouwtje verrees aan de 
Mijndensedijk met een vaste brug over de 
Molenvliet schuin tegenover de plaats waar 
thans nog het garagebedrijf Spijker is ge
vestigd. De pomp in het gemaal, geleverd 
door Werkspoor in Amsterdam, is een cen- 
trifugaalpomp met een vermogen van 35 
kubieke meter per minuut, aangedreven 
door een dieselmotor met een vermogen 
van 32 PK. Wegens schaarste aan olie in de 
Tweede Wereldoorlog heeft het bestuur de 
dieselmotor van de pomp moeten laten ver
vangen door een elektromotor. Het gemaal 
was bedoeld als vervanging van de molen, 
die bij weinig wind niet voldoende water uit 
de polder kon malen. Al vrij snel na de

Kees de Kruijter 
Willem Mooij 

(met dank aan de heer J. den Besten)

NOTEN;

1. Zie voor gegevens over het geslacht Van Amstel van 
Mijnden en hun betekenis voor het gebied van 
Mijnden, Loosdrecht en boenen: Kees de Kruijter, 
‘Heren en vrouwen van Kronenburg (2)’ in: 
Vechtkroniek nummer 19 (november 2003), 9-12.

2. Jaarboekje Niftarlake 1920.
3. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (kan

toor van ‘Waternet’ te Amsterdam), Archief van de 
polder Mijnden.

4. D. T. Koen, Nieuwersluis. Van Starreschans tot 
Strafbastion, Houten, 1998, 37-39.

5. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (kan
toor van ‘Waternet’ te Amsterdam), Archief van de 
polder Mijnden.

6. Idem.
7. Deze en andere herinneringen zijn opgetekend door 

Willem Mooij uit de mond van kleinkinderen van mo
lenaar Arie Versloot.

8. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (kan
toor van ‘Waternet’ te Amsterdam), Archief van de 
polder Mijnden.



Hendrik Edema (1766-1846), middenstander en 
gemeentebestuurder in een bewogen tijd

Het terugkijken naar het verleden is voor 
ons vaak een romantische en soms wat 
vertederende bezigheid. We zien een 
bekende en overzichtelijke wereld. En het 
mooie is dat wij inmiddels weten hoe het 
allemaal afgelopen is. Voor de mensen die 
deze historie aan den lijve ondergingen was 
dat echter gans anders. Hun leven was een 
aaneenschakeling van dagelijkse onzeker
heden en bedreigingen. De enige zekerheid 
die men had was dat ziekten, oorlogen en 
andere rampen voortdurend op de loer la
gen. Van het feit dat er aan het eind van de 
achttiende eeuw en het begin van de ne
gentiende eeuw een nieuw Nederland ont
stond, was de bewoner van het toenmalige 
boenen zich nauwelijks bewust. Toch waren 
het deze mensen die de moderne staat 
vorm zouden geven. Dit is het derde artikel 
over Loenenaren uit die tijd. Nadat in de vo
rige artikelen twee min of meer beroepsbe
stuurders aan bod kwamen, te weten bur
gemeester en notaris Johannes Sanderson 
en gemeentesecretaris/vrederechter Jan

van Veeren, gaat dit artikel over een man 
die zich naast zijn eigenlijke broodwinning, 
het schildersbedrijf, ook bezighield met 
bestuur en rechtspraak.”

De politieke situatie aan het 
eind van de achttiende eeuw
Tussen het geboortejaar van degene waar
over dit artikel gaat en het jaar van zijn over
lijden veranderden zowel de landkaart van 
Europa als die van Nederland ingrijpend 
van aanzien. Landen verschenen en ver
dwenen weer van de kaart, regimes kwa
men op en gingen onder. Zo was het tijd
perk waarin de Republiek der Verenigde 
Nederlanden een belangrijke speler was op 
het wereldtoneel na die periode ook echt 
afgelopen. Al vanaf het begin van de acht
tiende eeuw werd men geconfronteerd met 
een voortdurend teruglopende binnenko
mende geldstroom, doordat de internatio
nale handelsbewegingen waarvan 
Amsterdam jarenlang het centrum was ge
weest deze stad steeds meer links Heten

Het huis links op de foto is 
het pand Dorpsstraat 68 
(‘Cremerhuis’), datCornelis 
Edema in 1750 kocht. 
Kleinzoon Hendrik Edema 
het pand in 1833 uit de 
boedel van de toenmalige 
eigenaar ten behoeve van 
zijn dochters Sophia en Ida. 
Coll.: W. Mooïj



liggen. Geld kwam er nog wel binnen uit 
renteopbrengsten maar met de bedrijvig
heid was het gedaan. Daar kwam bij dat de 
Republiek bestond uit zeven behoorlijk zelf
standige gewesten, van twee ervan was de 
economie in hoge mate op de zeevaart ge
oriënteerd, van de overigen niet, hetgeen 
nogal eens tot belangentegenstellingen 
leidde. Dit alles maakte het voeren van een 
slagvaardig financieel economisch beleid 
onmogelijk. Deze ontwikkeling vond zijn 
einde in de desastreuze afloop van de 
Vierde Engelse oorlog (1780-1784): 
Nederland verloor een aantal koloniën en 
de Engelse controle over de meest winst
gevende handelsroutes was een feit.

Dit alles had natuurlijk gevolgen in het bin
nenland: bevolkingsgroepen die tot dan 
toe geen politieke invloed hadden gehad 
gingen zich roeren, met name de burgerij. 
Vanaf 1780 probeerden deze burgers, de 
Patriotten, in veel steden de macht over te 
nemen. Aan de toenemende onrust en de 
daaruit voortvloeiende steeds meer benar
de positie van stadhouder Willem V werd 
in 1787 een einde gemaakt doordat de 
Pruisische koning zijn Oranjefamilie te hulp 
kwam en orde op zaken stelde. Voorlopig 
althans, want in 1795 was het weer mis. 
Dankzij de strenge winter konden de na 
1787 uitgeweken ‘Bataven’ met Franse mili
taire steun de dichtgevroren rivieren over
trekken en samen met de hun welgezinde 
burgerij de Bataafse Republiek uitroepen.
In dit ‘eerste jaar van de Bataafse vrijheid’ 
werden de zaken met revolutionair elan ter 
hand genomen: de stadhouder verdween 
en de plaatselijke besturen werden vervan
gen.

Natuurlijk had deze ontwikkeling ook gevol
gen voor het leven in Loenen. In 1787 werd 
fort Nieuwersluis enige tijd bezet door de 
Pruisen. Dat was lastig omdat er telkens 
dorpelingen uit hun normale werk werden 
gehaald om voor de bezetter hand- en 
spandiensten te verrichten, maar aan de 
andere kant betekende hun aanwezigheid 
wel extra afzet voor de plaatselijke onder
nemers.^* In 1795 - het fort was inmiddels 
door de roemruchte patriottische bevelheb
ber Flerman Willem Daendels ingenomen -

werd het een stuk lastiger. Behalve dat men 
te maken kreeg met vordering van dekens 
en lakens werd de burgers een voorschot- 
heffing ter betaling van de kosten opgelegd 
en, het meest belastend, men kreeg te ma
ken met inkwartiering. Weliswaar werd 
daarvoor een vergoeding betaald, maar het 
duurde even voordat men die kreeg en ook 
waren er nogal wat meldingen van door de 
militairen aangerichte schade.^’

Hoe het ook zij, de nieuwe orde was een 
feit: “Vrijheid, gelijkheid, broederschap” 
werd de leus en ook in Loenen verrees een 
vrijheidsboom. Gelet op het toenmalig 
grondgebruik in het dorp stond deze waar
schijnlijk tegenover het Raadhuis van 
Kronenburg op de hoek die tot in de jaren 
zestig van de twintigste eeuw als ‘dorps
plein’ zou fungeren. De gelijkgeschakelde 
‘Burger’ dominee Wolterbeek hield een 
feestrede, daarna volgde een optocht: eerst 
passeerden 22 versierde meisjes, vervol
gens 6 huzaren en 12 “sabelgasten”, daar
na 24 uitgelezen burgers. Vervolgens kwam 
het gemeentebestuur tezamen met de do
minee voorbij, daarna 13 jongens, 68 meis
jes, 4 muzikanten, een aantal burgers en tot 
slot nog 6 huzaren.'** Alles bij elkaar nogal 
een oploop dus. Het gemeentebestuur 
waarvan hier sprake is was geheel ver
nieuwd: van degenen die tot dan toe de 
dienst uitmaakten was er niemand in terug
gekeerd. In die eerste jaren wisselde het 
bestuur nogal eens van samenstelling.
Zo werd in 1797 ook Hendrik Edema tot 
deze waardigheid geroepen.*** Ondanks alle 
latere ontwikkelingen zou hij tot zijn dood in 
het jaar 1846 deel van het bestuur blijven 
uitmaken. De eerste verwikkelingen zouden 
al spoedig volgen, maar eerst even iets over 
de persoon in kwestie.

De familie Edema in Loenen
Volgens de archieven begon de geschiede
nis van de familie Edema in Loenen in het 
jaar 1734. De uit Hilversum afkomstige 
huisschilder Cornells Edema trouwde op 
18 april van dat jaar in Loenen met Grietje 
Stokvis. Naast het schildersbedrijf werd, 
waarschijnlijk door Grietje, handel gedreven 
in linnen en wollen stoffen. Twee zonen, 
Lourens en Hendrik, gingen eveneens het
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schildersvak in, terwijl de dochters Trijntje 
en Aaltje met plaatselijke ambachtslieden 
trouwden. Cornells Edema kocht in 1750 
een woning in de Dorpsstraat, thans num
mer 68 en bekend als het ‘Cremerhuis’.

Lourens nam de zaak van zijn vader over en 
trouwde met Ida van Veeren, zij kregen 
twee zoons: Cornells, geboren in 1762, en 
Hendrik, geboren in 1766. Cornells vertrok 
in 1797 naar Waverveen, Hendrik zette het 
familiebedrijf in Loenen voort.

Zoon Hendrik Edema, die centraal staat in 
dit artikel, kocht in 1799 het pand dat nu 
bekend staat als Dorpsstraat 88 voor 2.000 
gulden en vestigde zich daar met zijn vrouw 
Jacomine van Heum, met wie hij op 7 fe
bruari 1789 in het huwelijk was getreden.
Zij kregen vijf kinderen, van wie er drie vol
wassen werden: twee zonen Lourens en 
Jacob, die eveneens schilder werden, en 
Sophia, winkelierster in wol en linnen, zij 
bleef ongehuwd. Omstreeks 1811 overleed 
Hendrik’s vrouw Jacomine van Heum, hij 
hertrouwde met Elisabeth de Wilde. Uit het 
tweede huwelijk werden twee kinderen ge
boren: een zoon die binnen een jaar na de

geboorte stierf en een dochter Ida, zij 
trouwde tweemaal en kreeg drie kinderen.

De rol van de Edema’s in Loenen was bij 
het overlijden van Hendrik in 1846 nog lang 
niet uitgespeeld: het schildersbedrijf bleef 
tot het eind van de 19° eeuw bestaan.
Een van de zoons van Lourens, Theodorus 
Edema, was ook nog een aantal jaren lid 
van de gemeenteraad. Een andere zoon 
van Lourens, Abraham Edema (dus een 
kleinzoon van de hoofdpersoon in dit arti
kel) werd geen schilder maar kantoorbe
diende en zocht zijn toekomst in 
Amsterdam, alwaar hij trouwde en een 
dochter kreeg. Deze dochter, Jacoba 
Theodora Laurentia (Koosje) kwam met 
haar ouders in september 1885 naar 
Loenen en woonde tot haar overlijden in 
1958 in het huidige pand Dorpsstraat 51, 
nu restaurant Tante Koosje.

Hendriks maatschappelijke positie
Aangenomen mag worden dat Hendrik na 
het verlaten van de lagere school in de zaak 
ging meewerken, dus zo omstreeks 1780. 
Hij bleef in het bedrijf tot ongeveer 1826, 
het jaar waarin volgens de archieven zijn

Het pand Dorpsstraat 88, 
dat Hendrik Edema, de 
hoofdpersoon in dit artikei, 
in 1799 kocht en waar hij 
toen met zijn gezin ging 

wonen.

11



zoons Lourens en Jacob de zaak hebben 
overgenomen. Over de omvang van het 
bedrijf is enig idee te krijgen aan de hand 
van de toenmalige belastingadministratie. 
Met name de patentbelasting geeft hiervan 
een aardig beeld.® Deze belasting was 
verplicht voor ieder die bedrijfsmatig bezig 
wilde zijn. Zo weten we dat in het jaar 1818 
in Loenen drie schildersbazen waren, te 
weten: Hendrik Edema die voor 6,90 gulden 
werd aangeslagen en Pieter Moen en Jan 
de Jongh ieder voor 1,61 gulden.^ 
Patentbelasting werd geheven naar behaal
de omzet, waarschijnlijk was het bedrijf van 
Edema dus groter dan dat van de anderen 
twee samen. Hoeveel schilderspersoneel er 
in 1818 was is niet na te gaan, wel zijn er 
gegevens over het jaar 1814 toen er in 
Loenen vier personen stonden geregis
treerd als schildersknecht. Op grond van 
deze cijfers lijkt de conclusie dat Edema 
werkte met 2 a 3 man personeel niet al te 
gewaagd. Een voor die jaren redelijk groot 
bedrijf waarin de baas zelf meewerkte maar 
ook wel gelegenheid had om zich met an
dere zaken bezig te houden. Het zal in een 
tijd dat het aantal villa’s en buitenplaatsen - 
zeer belangrijke klanten van de ambachtelij
ke bedrijven in het dorp - nogal terug liep, 
niet altijd eenvoudig geweest zijn om de za
ken financieel gezond te houden,®

Om er achter te komen welke economische 
status het bedrijf van Hendrik Edema in het 
dorp opleverde, kunnen de belastingarchie
ven de nodige informatie verschaffen.
Zo werd er na de Franse tijd een personele 
omslag geheven om oude schulden te ver
effenen waarbij iedere niet behoeftige bur
ger werd aangeslagen naar welstand.®
De hoogst aangeslagenen waren buiten
plaatsbewoners zoals Abraham Bierens 
(Middenhoek), Anthony Hendrik van den 
Berg van Lexmond (Over Holland), Hendrik 
Nicolaas Tonis (Vredenhoff) en de am
bachtsheer Daniël Gerard van den Burgh 
(Kronenburg), zij betaalden jaarlijks 45 gul
den. Aan de andere kant van dit spectrum 
vinden we onder andere Marten Bak (stal
knecht), Hendrik Deboo (daggelder) en 
Gerrit Mulder (ondermeester), die werden 
aangeslagen voor 12 stuivers. Hendrik 
Edema werd geacht 8 gulden en 10 stuivers

bij te dragen. Hij bevond zich in gezelschap 
van mensen als dorpsdokter Benedictus 
Wipff (7 gulden en 18 stuivers) en bakker 
Jan Volkmaars (9 gulden en 13 stuivers). 
Later zou dat de gegoede middenstand ge
noemd worden. Gezien de grootte van zijn 
nalatenschap,’® een voor die tijd niet kinder
achtig bedrag van 96.477,951/2 gulden, 
heeft hij het niet slecht gedaan. Behalve een 
viertal panden (het huidige Dorpsstraat 88 
met twee belendende huizen, de huidige 
panden Dorpsstraat 68, Dorpsstraat 51 met 
belendende bijgebouwen achter de kerk) 
bestond een groot deel van zijn vermogen 
uit inschrijvingen in het Grootboek van de 
nationale schuld. Uit mutaties hierin kunnen 
we zien dat hij, nadat hij het schildersbedrijf 
aan de kant had gedaan, zakelijk nog lang 
niet stil zat. Zo groeide een van deze in
schrijvingen tussen 1842 en 1846 aan met 
stortingen van respectievelijk 1.400, 4.600, 
2.000,1.000, 3.000, 5.000 
en 3.000 gulden.’”

Hendrik Edema in het 
gemeentebestuur
Zoals vermeld werd Edema in 1797 lid van 
het gemeentebestuur in een politiek zeer in
stabiele situatie. De Bataven konden het er 
niet over eens worden hoe hun nieuwe re
publiek er uit zou zien: moest alles centraal 
geregeld worden of moest aan de geweste
lijke besturen een ruime bestuurlijke be
voegdheid gegeven worden? Aanvankelijk 
had de laatstgenoemde richting, de federa
listen, de overhand en zo bleef alles nog 
een beetje bij het oude dat men kende uit 
de tijd van de oude republiek. Op 22 januari 
1798 nam de andere partij, de unitarissen, 
via een staatsgreep het heft in handen: het 
moest een centraal bestuurde eenheids
staat worden. Er werd ook haast gemaakt 
met het vaststellen van een hierbij behoren
de grondwet. Een nieuwtje daarbij was dat 
alle volwassen mannen die niet behoeftig 
of crimineel waren, stemrecht kregen.
Deze fundamentele wijziging in het bestuur 
bracht natuurlijk wel een zeker risico mee. 
Daarom werden eerst zuiveringscommis
sies het land in gestuurd om de kieslijsten 
te zuiveren van politiek ongewenste perso
nen. Ook dit werd voortvarend aangepakt, 
zodat op 23 april 1798 het ontwerp voor de
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Staatsregeling voor het Bataafse Volk door 
de plaatselijke grondvergaderingen werd 
goedgekeurd. Op de Loenense grondverga
dering verschenen 33 stemgerechtigden, 
van wie 30 voor stemden en 3 zich van 
stemming onthielden. De zuiveringscom
missies hadden de smaak te pakken gekre
gen en gingen ook later nog door met het 
zuiveren van de gemeentebesturen van fou
te elementen.^^> Zo arriveerden op de och
tend van 4 mei 1798 de burgers Oostrum 
en Kluit in Loenen. Zij waren door het 
‘Administratief Bestuur van het Voormalig 
Gewest van Utrecht’ gestuurd om het zit
tende bestuur, de municipaliteit die als van
ouds bestond uit schout en schepenen, te 
vervangen door een nieuw bestuur. In het 
gerechtshuis van Loenen-Nieuwersluis (nu 
Rijksstraatweg 104) werden door de agen
ten binnengeroepen en benoemd:
Johannes Hendrik Sanderson, Jan de Rooij, 
Gerrit Althoff en Abraham Oostrum en enige 
momenten later ook weer Hendrik Edema. 
De laatste had dus kennelijk nog wat uit te 
leggen. In tegenstelling tot de gebeurtenis
sen in 1795 keerde op dat moment het zit
tende gemeentebestuur nagenoeg ongewij
zigd terug, alleen schout Thomas Johannes 
Sanderson werd vervangen door Johannes 
Hendrik Sanderson.Dit ‘vernieuwde’ ge
meentebestuur ging voortvarend aan de 
slag. Men vergaderde zeer vaak, te begin

nen op 23 mei ‘s avonds en vervolgens in 
de maand juni maar liefst 6 keer. Als op
rechte democraten liet men het voorzitter
schap maandelijks rouleren. Helaas doofde 
het enthousiasme snel weer enigszins uit: in 
december werd er nog maar twee keer ver
gaderd, hetzelfde aantal dat in vorige tijden 
per jaar plaatsvond.

De toenmalige gemeentebesturen, of dorps- 
gerechten zoals ze werden genoemd,’'** 
hadden een dubbele taak te weten recht
spraak en bestuur. Bij rechtspraak valt te 
denken aan uitspraken door de schepenen 
(aangewezen dorpsgenoten die samen met 
de schout het gemeentebestuur vormden) 
in dagelijkse geschillen, zoals beledigingen 
en onenigheid over geldvorderingen. Het 
bestuur omvatte vanouds bekende aange
legenheden als de schouw van dijken, slo
ten, wegen, weteringen, “exter en kraaij- 
enesten”, aanschaf van spullen ten behoe
ve van de gemeente, betaling van functio
narissen zoals de vroedvrouw, onderhoud 
van de brandspuit, inning van belastingen 
en dergelijke. Daarnaast bracht het veran
derde politieke tij mee, dat men zich bezig
hield met het behandelen van verzoeken 
om verklaringen van patriottische gezind
heid, lijsten van stemgerechtigden en leden 
van de gewapende burgermacht. Maar ook 
met onderzoek naar beschadigingen aan de

Kijkje in de Dorpsstraat 
met links het huis nummer 
51, waarJacoba Theodora 
Laurentia (Koosje) Edema 
in 1885 met haar ouders 
kwam wonen. In het pand 
is nu restaurant ‘Tante 
Koosje’gevestigd.
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vrijheidsboom. Vandalisme of protest?
Er waren meer van dit soort incidenten 
zoais de diefstal van een mortiergranaat 
van het fort Nieuwersluis. Ondanks een 
forse premie, die werd uitgeioofd en zoek- 
activiteiten in de fortgracht, kwam de 
granaat niet terecht.

Wijzigingen in de landelijke machtsverhou
dingen leidden soms ook tot reorganisaties 
op gemeentelijk niveau. Zo werd in 1803 
het gehele bestuur “honorabel” (dat wel) 
ontslagen door Gedeputeerde Staten en 
herbenoemd in bijna dezeifde samenstel- 
iing. De enige wijziging die werd aange
bracht was wel een zeer wezenlijke: schout 
Johannes Hendrik Sanderson die in 1798 
Thomas Johannes Sanderson had opge
volgd, werd op zijn beurt vervangen door 
Johannes Sanderson, die tot zijn overlijden 
in 1846 het gemeentebestuur zou domine
ren.

De hoofdmoot van de werkzaamheden be
trof echter zaken die men reeds van ouds
her behandelde. Dit veranderde niet toen de 
Bataafse republiek in 1806 werd vervangen 
door het Koninkrijk Holland. Deze staatkun
dige verandering ging nagenoeg geruisloos 
aan het gemeentebestuur voorbij. Het eer
ste dat van het nieuwe ‘Provinciaie’ gezag 
werd vernomen was een geruststeilende 
brief van het Departementaal Bestuur ‘s 
lands van Utrecht omtrent het “rekruteren 
door Zijne Majesteit voor ‘s lands armee”. 
De hele periode van 1795 tot en met 1810 
werd gekenmerkt door een hoge mate van 
continuïteit in het plaatseiijk bestuur: namen 
veranderden soms, bevoegdheden bieven 
nagenoeg ongewijzigd. Hoewei de schout 
in de praktijk de dagelijkse leiding had, 
kwamen de schepenen, dus ook Hendrik 
Edema regelmatig in beeld als het ging om 
de gerechtelijke functie en ook bij wat we 
tegenwoordig commissiewerk noemen, zo
als het optreden als stemcommissie, onder
zoekscommissie en ook het in rechte optre
den namens de gemeente.

Geheel anders werd de situatie toen 
Napoleon in het jaar 1811 zeif het heft in 
handen nam en ons iand onderdeei werd 
van het Franse keizerrijk en dus ook op de

daar bestaande wijze centralistisch be
stuurd ging worden. De gerechten Loenen- 
Nieuwersiuis en Loenen-Kronenburg wer
den opgeheven en vervangen door één ge
meente Loenen, deei uitmakend van het 
departement van de Zuiderzee. Aan het 
hoofd van het departement stond een pre
fect. In de gemeente verdwenen de bena
mingen schout en schepenen, die officieei 
werden vervangen door Maire en 
Municipaie Raden. De schout, onder de 
nieuwe benaming ‘maire’, bleef de centrale 
figuur in het piaatseiijk bestuur, maar anders 
dan voorheen werd hij van nu af bestookt 
met instructies en verzoeken van hoger
hand. Na heei wat geharrewar: in de ioop 
van 1811 werd achtereenvolgens een aantal 
gemeentebesturen benoemd en vrijwel di
rect weer vervangen door andere (ook niet 
iedereen was even enthousiast om ge
meentebestuurder te worden), waarbij 
Edema het zelfs nog voor enkele maanden 
tot adjunct-maire schopte, kwam er toch 
voor het eind van het jaar een meer duur
zaam bestuur. Op 19 december traden aan: 
Sanderson (maire), Galesioot (adjunct-mai- 
re), Kieinenbreugel, Edema, Hoitius, 
Drechsel, Wipff, Van Reede, Dronsberg, 
Keer en Voikmaars (municipaie raden).
Erg veei tijd om zich te profiieren kreeg 
deze groep niet, want anderhaif jaar iater 
veranderde de poiitieke situatie opnieuw.

Het jaar 1813 werd het geboortejaar van 
Nederiand als onafhankelijke eenheidsstaat. 
Een belangrijk historisch feit dat echter in 
de vijver van het gemeentebestuur nauwe- 
iijks een rimpeling veroorzaakte. De maire 
werd burgemeester, de municipaie raden 
gemeenteraadsleden. Dezelfde mensen 
bleven gewoon zitten, met hoofdzakelijk de 
bestaande bevoegdheden. Deze bevoegd
heden waren wei uitgebreid met een zeer 
wezenlijke, nameiijk de registratie van alle 
jongemannen die achttien jaar werden in 
verband met de inmiddeis ingevoerde 
dienstplicht.

Ookdejaren 1817-1819, toen Loenen weer 
als vanouds was opgesplitst in twee deien, 
brachten geen noemenswaardige verande
ring.’®’ Na 1818, de gemeente Loenen werd 
weer samengevoegd tot één geheel, werd
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onderscheid gemaakt tussen gewone 
raadsleden en assessoren, voorlopers van 
de huidige wethouders. Dit werd geregeld 
in Het Regelement op het Bestuur ten 
Plattelande in de Provincie Utrecht van 
1825. Raadsleden en assessoren werden 
op voordacht van de eigenaar van de heer
lijkheden Loenen-Kronenburg en Loenen- 
Nieuwersluis door het provinciebestuur be
noemd. Dat de democratische jaren echt 
verleden tijd waren geworden bleek in 1825, 
toen de raad van Loenen, waarschijnlijk op 
aandringen van burgemeester Johannes 
Sanderson, de heren Benedictus Wipff (de 
dorpsdokter) en Hendrik Edema als asses
soren benoemde. De ambachtsheer ging 
echter zijn eigen gang en droeg in de plaats 
van Edema de wat jongere Jan Volkmaars 
Voor, die vervolgens door de provincie be
noemd werd. De burgemeester schreef een 
woedende brief aan de gouverneur, waarin 
hij de ambachtsheer van onopgevoedheid, 
gebrek aan mensenkennis en gebrek aan 
gevoel voor plaatselijke verhoudingen be
tichtte,'®’ maar dit veranderde niets aan de 
zaak. Hendrik Edema raakte hierdoor enigs
zins op de achtergrond, hoewel hij wel 
raadslid bleef. Toch bleek er later nog een 
assessorschap (wethouderschap) voor hem 
in te zitten. Toen Benedictus Wipff overleed 
werd Hendrik Edema in 1840 als zijn opvol
ger benoemd. Hij was toen 74 jaar zodat 
aan de voorkeur van de burgemeester voor 
oude ervaren medewerkers ruimschoots 
voldaan werd. Uit deze laatste ambtsperio
de is, behalve zijn betrokkenheid bij de 
grondige opknapbeurt van het schoolge
bouw aan de Kerkstraat (nu nummer 5), 
Weinig opzienbarends te melden. De ge
meenteraadsvergadering van 19 oktober 
1846 was de laatste waar hij aanwezig was.

Opperbrandmeester
Een functie die weliswaar geen deel uit
maakte van het gemeentebestuur, maar 
meestal wel door een iemand uit die groep 
Werd vervuld, was die van opperbrand- 
meester. Men beschikte in de gemeente 
over twee brandspuiten; een in Loenen en 
een in Nieuwersluis. Bij elke spuit hoorden 
twee brandmeesters. Zij zorgden voor het 
beheer van het materiaal en hadden ook de 
leiding over degenen die, daartoe verplicht,
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assisteerden bij de bluswerkzaamheden.'^ 
Eindverantwoordelijke voor deze, vooral in 
een tijd dat er nog veel houten huizen waren 
en er veel met open vuur gewerkt werd, 
zeer belangrijke taak was de opperbrand- 
meester. De brandmeesters en de opper- 
brandmeester ontvingen hiervoor een jaar
lijkse vergoeding.'®’ Hendrik Edema vervul
de deze taak een groot aantal jaren. In 
1825, het jaar waarin hij het wethouder
schap misliep, droeg hij deze functie over 
aan Jan Volkmaars.

Plaatsvervangend vrederechter
Voor het op korte termijn doen van uit
spraken in juridisch niet al te Ingewikkelde 
geschillen kennen we sinds 1838 de kan
tonrechter. Als zijn voorganger in dit werk 
fungeerde vanaf 1811 de vrederechter.
In Loenen, toen hoofdplaats van een kan
ton, was er dus ook zo’n vrederechter. Voor 
het geval hij niet aanwezig was, werden er 
twee plaatsvervangers benoemd. Het lijkt 
wellicht vreemd dat een juridisch onge
schoolde huisschilder een aanstelling kon 
hebben als rechter, maar dat was in die tijd 
nog zeer gebruikelijk. Daarbij moet bedacht 
worden dat dit soort rechtspraak voor 1811 
uitsluitend door buren werd verricht en dat 
het meestal zaken betrof waar men met ge
zond verstand en kennis van de plaatselijke 
omstandigheden wel tot aanvaardbare op- 
los-singen kon komen. Ook de vrederechter 
zelf hoefde overigens geen jurist te zijn, wel

Inkwartieringsbevel uit 
1810, getekend door 
J, van Veeren, vrederechter 
in Loenen
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werd hij geacht recht te spreken volgens de 
wet en niet uitsluitend op grond van rede
lijkheid en billijkheid.'®’ Zo werd dit ambt 
behalve door juristen ook uitgeoefend door 
taalkundigen, medici, theologen, schrijvers, 
militairen, kooplieden, enzovoort.”’ 
Vrederechters en ook hun plaatsvervangers 
werden door de koning voor het leven 
benoemd, zij werden per zitting betaald.
Er moet overigens geen overdreven voor
stelling gemaakt worden van de werkbelas
ting van deze gerechten. Het aantal zaken 
waar ze mee te maken kregen was vrij ge
ring, in Loenen minder dan 100 per jaar (dat 
was relatief veel), waarvan verreweg de 
meeste dan nog het afgeven van verklarin
gen, eedafleggingen en dergelijke betroffen. 
De plaatsvervangers kwamen maar spora
disch in actie. Edema komt nog wel met 
een zekere regelmaat voor in de rechterlijke 
verslagen,®” met name in de tijd dat de vre
derechter zelf vanwege sterfgevallen in zijn 
gezin in 1826 en 1833 niet goed aan zijn 
rechterlijke werk toekwam. De andere 
plaatsvervanger, Jan Volkmaars,®®’ kwam 
slechts enkele keren in actie bij het opstel
len van gerechtelijke verklaringen.

Kennelijk had Edema zich goed op de 
hoogte gesteld van de manier waarop zijn 
voorganger Van Veeren het ambt van vrede
rechter uitoefende. In de bewaard gebleven 
uitspraken zijn geen opvallende verschillen 
te zien. Typerend voor de rechtspraak in 
deze tijd is overigens wel het veelvuldig ge
bruik van de eed als bewijsmiddel. Vaak 
was er geen ander bewijs beschikbaar, als 
een van de partijen dan zijn verklaring onder

Handtekeningen van 
Hendrik Edema, de eerste 
uitzijn jongere jaren en de 

tweede uitzijn iatere ieven.

ede wilde bevestigen, won hij het proces. 
Het was dus van groot belang welke van de 
partijen van de rechter de gelegenheid 
kreeg om de eed af te leggen.

Bij de overgang van Vredegerecht naar 
Kantongerecht konden ook de vervangend 
rechters in functie blijven, van Edema zijn 
echter geen uitspraken uit die tijd bekend.

Kerkelijk ambtsdrager
Van een beetje notabele burger werd ook 
verwacht dat hij beschikbaar was voor het 
kerkelijk werk. Het kerkelijk werk wil zeggen 
het vervullen van een functie in de toenmali
ge Gereformeerde, later Hervormde 
Gemeente, verreweg de grootste religieuze 
groepering in Loenen. Deze kerkelijke ge
meente omvatte in 1821 precies 1260 zie
len, waaronder 560 lidmaten,”’ terwijl de 
gemeente Loenen slechts ongeveer 1000 
inwoners telde. Leden van de gemeente 
kwamen ook uit de omgeving van Loenen, 
zoals Mijnden en Loenersloot. Hendrik 
Edema doorliep in de kerkelijke gemeente 
ook alle kerkelijke functies die gemeentele
den kunnen vervullen. Zo was hij in 1793 al 
op jonge leeftijd diaken (belast met kerkelij
ke armenzorg), later werd hij ouderling (be
last met de geestelijke zorg naast de predi
kant), kerkvoogd (belast met de materiële 
zaken van de kerkelijke gemeente) en nota
bel (toezichthouder op de kerkvoogden). 
Hoewel de Hervormde Kerk sinds de 
Bataafse Republiek geen staatskerk meer 
was, is het opvallend dat de twee laatste 
groepen, dus degenen die zich met het geld 
en de kerkelijke goederen beheerden, nog 
jarenlang door de provinciale overheid 
werden benoemd.

Besluit
De periode van het werkzame leven van 
Hendrik Edema overziend, is het opvallend 
dat na de radicale omwenteling in het jaar 
1795 over het algemeen dezelfde groep 
mensen de dienst bleef uitmaken in het 
dorp. Dit ondanks de grote veranderingen 
op staatkundig gebied. Het was geen 
kwestie van kleine (dorps-) tegenover grote 
(lands-)politiek, ook landelijk bleek er vanuit 
1820 vijfentwintig jaar terugziend eigenlijk 
weinig aan de personele invulling van het
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bestuur veranderd te zijn. Kennelijk stelde 
men het meer op prijs dat er weer enige 
economische ontwikkeling kwam dan dat 
er afgerekend werd met politieke tegen
standers.
Wat betreft de figuur Hendrik Edema kan 
niet gezegd worden dat hij een imponerend 
bestuurder was, zoals dat van burgemees
ter Sanderson wel gezegd kan worden.
Ook op zakelijk gebied heeft hij, afgezien 
van de naam van zijn achterkleindochter 
Koosje voor het bekende restaurant, geen 
blijvende sporen achtergelaten zoals dat bij 
vrederechter Jan van Veeren wel het geval 
was. Wel kan worden opgemerkt dat hij er 
financieel niet slecht uitgesprongen is.
Mede dankzij het werk voor het gemeente
bestuur. De vraag is of dit ten koste ging 
van collega’s. Zo kwam er eind 1845 bij het 
gemeentebestuur een verzoek binnen van 
schildersbaas J. Vorderhake die na vele ja- 
ren ook wel eens een opdracht van het ge
meentebestuur wilde krijgen. Mensen zoals 
Hendrik Edema zijn als de bassen in een 
orkest: je merkt ze nauwelijks op, maar als 
ze zouden ontbreken dan zou het geluid 
toch heel anders zijn.

Wim van Schalk

NOTEN:

1. De twee eerder verschenen artikelen zijn te vinden in 
de Vechtkroniek van april 2008, nummer 28 
(Vrederechter Jan van Veeren) en van april 2009, 
nummer 30 (Gemeentebestuur van Loenen ten tijde 
van burgemeester Sanderson).

2. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te 
Breukelen (RHCW), Archivalia kerspel Loenen, nr.
94.

3. Idem, nrs. 95 en 97.
4. Zoals geciteerd door dr. S. van der Linde in 1000 

jaar Dorpsleven aan de Vecht, biz. 177, de originele 
bron heb ik helaas niet kunnen vinden.
5) HUA (Het Utrechts Archief), Archief 
Dorpsgerechten Loenen Stichts, inv. nr. 1153.

6. RHCW, Archief gemeente Loenen 1819-1943,
Kohier van de patentplichtigen 1826, inv. nr.528.

7. RHCW, Archief Loenen Kronenburg 1817-1818, 
Kohier van de patentplichtigen, inv. nr. 41 en Loenen 
Nieuwersluis 1817-1818, inv. nr. 48.

8. Zo verdwenen in de eerste decennia van de 19e 
eeuw de buitenplaatsen/villa’s Onderhoek, Jonger- 
hoek, Westerklip, Wallestein, Loenen, Kronenburg, 
Driehoven, Beereveld, Ruijgenhoff en Lixboa.

9. Hier zijn gegevens gebruikt uit de Personele Omslag 
voor Buitengewone Lasten voor het jaar 1813: 
RHCW, Archief gemeente Loenen 1811 -1817, inv. 
nr24.

10. HUA, Archief notarissen in Utrecht tot 1896, toegang 
34-1, inv. nr. 2398.

11. Later bleek dat dit niet zo’n succesvolle belegging 
was: bij zijn overlijden was de waarde ervan nog 
maar f 11.600

12. Hieraan werd een eind gemaakt door een nieuwe 
staatsgreep onder leiding van de reeds eerder ge
noemde Daendels op 12 juni 1798.

13. Zie voor de familie Sanderson: Vechtkroniek van 
april 2009, nummer 30, pag. 11 e.v.

14. Loenen was toen verdeeld in twee gerechten: 
Loenen-Nieuwersluis: verreweg het grootste deel en 
Loenen-Kronenburg: globaal de omgeving van de 
kerk, de brug en het kasteel Kronenburg.

15. RHCW, Archief gemeente Loenen-Kronenburg 
1817-1819, inv. nr. 35.

16. RHCW, Archief gemeente Loenen 1819-1943, inv. 
nr. 1.

17. RHCW, Archief Loenen-Kronenburg, inv. nr. 49.
18. Om een idee te geven om welke bedrag het ging: op 

de gemeentebegroting voor 1826 was hien/oor een 
bedrag uitgetrokken van 30 gulden.

19. Vanaf 1827 bestond er wel een voorkeur voor juris
ten, maar pas vanaf 1877 was het een vereiste.

20. Dapperen, De vrederechter in Nederland 1811- 
1838, biz. 99

21. HUA, Archief Vredegerecht en Rechtbank van 
Enkele Politie Loenen, inv. nrs. 1,4, 6, 7,11,14,16 
en 19.

22. Deze boeiende figuur was van beroep bakker en ver
volgens grondeigenaar, daarnaast lange tijd ge
meenteraadslid en wethouder en vanaf september 
1846 tot zijn overlijden in 1850 burgemeester.

23. RHCW, Archief Hervormde Gemeente Loenen, 
doos 102.
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Uit het archief

Vrye Paardemerkt
TOT

L O E N E N,
In de Hooge Heerlijkheyd van

CRONENBURG.
EN doet een yder weten,
dat op den

tot Loe-
nen in de Hooge Heerlijkheyd 

van CRONENBURG, gehouden zal 
werden een Vrye Taardemerkt, en datdaer 
toe aan een yder verleent is vry Acces en Reces, 
voor den tyd van Veertien Dagen, ingaande 
acht Dagen voor, en eyndigende acht Dagen 
na den voorfz. Eerften Dag van de Merkt, 
alles ia conformite van de opene Brieven van 
Odroy by de Ed:Groot Mogende Heeren Staten 
van Holland enWeft-VHes land verleent.

Ztmt
t'Amfictdaat, hyJ.Kanyngnlerg, Boekm t>qpcrop'tWater, iodcLooumaa

Aankondiging van de paardenmarkt te 
Loenen (in Loenen-Hollands gerecht), 
eerste helft achtiende eeuw.

De datum van de markt moest nog 
ingevuld worden.
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OVERWEGWACHTER ZAG BETREKKELIJK VOLDOENDE

Ezelwagentje ontsnapt ternauwernood 
aan passerende stoomtrein

Het was een van de laatste mooie dagen in 
september 1903. Het weerbericht in het 
Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad 
meldde de volgende dag, dat de tempera
tuur 19.5 graden was geweest." Prima weer 
om met de kinderen een ritje te maken in de 
ezelwagen. Wat een vrolijke zaterdagmid
dag had moeten worden, werd echter een 
traumatische ervaring. Geheel overstuur 
kwamen de twee jonge dienstmeisjes en 
de kinderen van de Loenense fabrikant 
Ameschot thuis; ze waren op de overweg 
bijna overreden door de stoomtrein naar 
Amsterdam!

Het relaas van het bijna-ongeluk ging als 
een lopend vuurtje door het dorp. Op last 
van “den Heer Burgemeester van Loenen”, 
W.J. Doude van Troostwijk,^’ begon 
Theodorus van Rooijen, gemeenteveld
wachter van Loenen en onbezoldigd rijks
veldwachter, op maandag al een onder
zoek. Van Rooijen kweet zich nauwgezet 
van zijn taak en schreef een uitgebreid pro- 
ces-verbaal: “Dat er geruchten liepen in 
onze gemeente als zou Zaterdagmiddag 
den 19de September des namiddags ruim 
drie ure aan den overweg van de Staats
spoorweg, aan den TerAascheweg te 
Nieuwersluis, gemeente Loenen, bij het 
passeeren van eenen sneltrein, die daar 
voorbij stoomde, een ezel met wagen, 
waarin gezeten waren twee meisjes met 
eenige jonge kinderen, bijna door dien 
trein haast waren verpletterd.”

Beenderzwart
De familie Ameschot woonde op Beek en 
Hoff, het huidige gemeentehuis. In het 
boekje ‘Beek en Hoff, van buitenplaats tot 
gemeentehuis’, dat E. Munnig Schmidt in 
1995 schreef, staat een foto van drie jonge 
meisjes in spierwitte jurkjes, twee met een 
strik in het haar. Deze foto is enkele jaren na

het ‘bijna-ongeluk’ gemaakt. In 1903 waren 
Elise, Cato en Marie Ameschot veel jonger. 
De veldwachter noteerde: Catharina Maria 
oud 7 jaar, Elisabeth Henrica oud 5 jaar, en 
Maria Henriëtte oud 3 jaar. In de wagen zat 
ook Pietertje Neeltje Kruseman, oud 7 jaar. 
B.J. Kruseman, de opa van Pietertje Neeltje 
was de buurman van de familie Ameschot. 
Zijn in 1883 overleden firmant, Henricus 
Johannes Tijssen woonde op Beek en Hoff 
en vestigde daar al in1822 een beender- 
branderij. Kruseman woonde zelf in 
Hooprust, het huidige Dorpsstraat 98. 
Michel Joseph Ameschot kocht het huis 
Beek en Hoff in 1898.’”Zelf was hij fabrikant 
van teerprodukten in Amsterdam.
De fabriek in beenderzwart en mineraal- 
blauw van Kruseman stond destijds nog 
op het oorspronkelijke terrein van Beek en 
Hoff. Door de opkomst van sythetische 
kleurstoffen verminderde de omzet en in 
1910 verhuisde de fabriek naar de overtuin. 
In 1918 betekende het overlijden van 
Kruseman ook het einde van de fabriek.

De meisjes Ameschot 
enkele jaren later in de 
tuin van Beek en Hoff. 
(Familiearchief Van 

Westrop).
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Afsluitboom
De verontwaardiging van vader Ameschot 
en opa Kruseman zai burgemeester Doude 
van Troostwijk, die op Sterreschans woon
de, zeker aangespoord hebben snel een 
onderzoek te laten doen. Wellicht speelde 
zijn betrokkenheid bij de spoorweg ook 
mee en verder ook dat het zo’n beetje op 
het land van zijn voorvader was gebeurd, 
met alleen het kanaal er tussen.'**
In ieder geval trad de veldwachter doortas
tend op bij zijn onderzoek. Hij hoorde als 
eerste “Adriana de Koning, oud 20 jaren en 
haar zusje Alida de Koning, oud 17 jaar, bei
de dienstbode bij den Heer Ameschot.”
Het oudste meisje verklaarde, dat ze de 
trein zagen aankomen, op het moment dat 
ze met de ezelwagen op de overweg waren. 
Van Rooijen; “Zij maakten zich erg bang, 
spoorden den ezel aan om van dien over
weg af te komen en juist hadden zij de over
weg verlaten of de sneltrein snelde langs de 
rails hun voorbij. Hadden zij ook eene ver
traging op die overweg gekregen, hetzij 
door koppigheid van de ezel, allen zouden 
verpletterd zijn geweest. ” Volgens Adriana 
was de afsluitboom aan de Ter Aascheweg 
niet neergelaten. “Was dat zo geweest dan 
had zij niet op de overweg kunnen komen. ” 
De afsluitboom aan de kanaalzijde was wel 
dicht en werd door overwegwachter Van 
Ginkel voor haar geopend. Ook haar zusje

Alida, de jongere dienstbode, verklaarde 
dat zij erg bang was geweest: “Het minste 
tegenspoed, ais zij dit hadden gekregen, 
waren zij verpletterd geworden. ” Welke 
bomen wel en niet gesloten waren, kon 
zij zich niet met zekerheid herinneren.

Infratekeningen
De overweg in de Ter Aaseweg is de hele 
twintigste eeuw berucht gebleven. Pas door 
het aanleggen van een tunnel onder het 
spoor is de situatie verbeterd. Echter ook 
drastisch veranderd en slechts met moeite 
kunnen op die plek sporen uit 1903 worden 
teruggevonden. Op infratekeningen in het 
archief van de Nederlandse Spoorwegen**' 
is te zien, dat in 1903 langs de Ter 
Aascheweg de Stadswetering liep, met een 
duiker onder het spoor door. Deze wetering 
werd in de dertiende eeuw voor vervoer 
naar Amsterdam gegraven en was de eer
ste verbinding tussen de Vecht en de Aa. 
Het stuk van de Vecht naar het kanaal ligt 
nog vrijwel onveranderd tussen de buiten
plaatsen Over Holland en Sterreschans. 
Recht ertegenover bij het spoor kan zo 
de plaats van de oude overweg worden 
bepaald.

Bij de overweg stond in 1903 een dubbele 
wegwachterswoning.®'Dat was een vrij 
sober gebouwtje, niet zo frivool als de

De Dorpsstraat met op de 
achtergrond huize 

'Hooprust', het huidige 
Dorpsstraat 98, met rechts 

de fabrieksgebouwen en 
links het oude koetshuis, 
dat een verdieping hoger 
was dan heden. Links het 

hek van de overtuin van 
BeekenHoff.

(Familiearchief Van 
Westrop)
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een paar meter verderop staan. In de wo
ninkjes vlak langs het spoor, huisden twee 
gezinnen. Aan de ene kant overwegwachter 
Willem Graafland,®’ met zijn vrouw Elisabeth 
Bouthoorn en zes kinderen, van wie de 
oudste in 1903 elf jaar oud was.
In de andere helft van het gebouwtje woon
de overwegwachter Ellis van Ginkel met 
vrouw en kinderen. Van Ginkel werd gebo
ren in Maarn op 22 september 1843.
Hij was vanaf 17 september 1874 in dienst 
bij de Nederlandsche Rhijnspoorweg- 
Maatschappij (NRS).®’ Op 5 december 1876 
werd hij in die functie beëdigd in het kan
tongerecht te Woerden. Uit de personeels
kaarten’®’ van de Staatsspoorwegen blijkt 
dat hij in 1890 overgenomen werd van de 
NRS. Van Ginkel was voor de Staatsspoor
wegen zeven dagen per week werkzaam. 
Achtereenvolgens op verschillende posten 
in de regio als seinwachter en wegwerker/- 
hulpwachter. Zijn bezoldiging bij de Staats- 
poorwegen was eerst 1,15 later 1,30 gulden 
per week. In de periode van 1874 tot en 
met 1887 kregen hij en zijn vrouw Evertje 
Doest op de standplaatsen Laag Nieuw
koop en Harmelen in totaal dertien kinde
ren, van wie er vier op jonge leeftijd

wachter op de wachtpost aan de weg naar 
Ter Aa met het recht op een dienstwoning 
voor de huurprijs van 10 cent. In datzelfde 
jaar, op 15 februari, trouwde hij ook voor de 
tweede keer, met Cornelia Beloo, weduwe 
van Teunis de Bruijn.

Getuigen
Na het horen van de beide dienstmeisjes 
trok veldwachter Van Rooijen naar de over
weg. Daar sprak hij met diverse getuigen. 
Eerst met overwegwegwachter Van Ginkel, 
die op de bewuste zaterdagmiddag dienst 
deed. Voor de ezelwagen de overweg over 
ging, had hij het sein ontvangen dat snel- 
■trein 66, die circa 3.01 uur te Breukelen 
was, in aantocht was. Hij had gemeend dat 
die ezelwagen nog tijd genoeg had de over
weg te passeren. De afsluitbomen waren 
beide nog niet door hem neergelaten. Hij 
deed zulks nooit of hij moest de trein “van 
de hoek zien aankomen. ” Op de vraag van 
de veldwachter waar die hoek was, wees 
hij naar: “de boerderij van De Graaf te 
Breukelen”. Van Ginkel zei: “Als ik daar de 
spoor"> zie, iaat ik de bomen neer, eerder 
niet. ” Verder verklaarde Van Ginkel: “dat de 
ezelwagen een heel eind over de overweg

Infratekening van “na 
1890’’ van de situatie bij de 
wachtpost aan de weg naar 
TerAa (km. 20.490 aan de 
spooriijn Amsterdam 
Weesperpoort-Utrecht). 
Langs het spoor zijn de 
dubbele wegwachterswo- 
ning en het kloksein ingete

kend. (Het Utrechts Archief, 
toegang 939, inv. nr. 153).
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was, vooraleer de sneltrein dat gedeelte 
passeerde. ” Hij wees de afstand en na 
meting door de veldwachter bleek het 
9 meter te zijn. Ook hoorde Van Rooijen Jan 
Berkelaar, oud 25 jaar, pontwachter aan het 
Merwedekanaal. Deze verklaarde dat hij 
juist uit zijn woning, 12 meter van de over
weg, kwam toen de sneltrein voorbijkwam. 
De pontwachter zag dat de ezelwagen op 
dat moment van de overweg af was. De an
dere overwegwachter, Willem Graafland, 
werd niet officieel gehoord. Deze collega 
van Van Ginkel, deelde de veldwachter ech
ter ‘in vertrouwen mede’; “Als er geenen 
verordeningen gemaakt worden met Van 
Ginkel, kunnen doden te vreezen zijn. ”

Kloksein
De spoorwegwet van 1859 schreef voor, 
dat hoofdspoorwegen over de gehele leng
te bij naderende treinen afgesloten moesten 
zijn, dus ook bij openbare overwegen. Dat 
betekende dat er veel personeel nodig was 
om al deze overwegen te bewaken. De 
wachters woonden met hun gezinnen vlak 
bij de overweg. Doorgaans deden ook hun 
vrouwen dienst. De overwegwachters wer
den voor de komst van een trein gewaar
schuwd door een kloksein, de overwegklok. 
Zij wisten dan dat ze de hekken moesten 
sluiten. Behalve bij overwegen stonden dit 
soort klokken ook op de perrons, om de 
treinen aan te kondigen. De klokseinen wa
ren voorzien van een mechanisch slagwerk.

dat elektrisch op afstand in werking werd 
gesteld.’^’Op het goed hoorbare sein moest 
de overwegwachter de spoorbomen slui
ten. Overwegwachter Ellis Van Ginkel sloot 
de bomen echter niet als hij het - luide - 
sein hoorde, maar pas als hij de trein zag 
aankomen. Hij vertrouwde op zijn ogen.

Oogheelkundig advies
Het spoorwegpersoneel werd regelmatig 
gekeurd. Op de personeelskaart van Van 
Ginkel staat met sierlijke letters vermeld;
27 Juli 1885, oogheelkundige professor 
Donders,’®' conclusie; “voldoende”.
Twee keuringen werden gedaan door pro
fessor Snellen op 10 mei 1889 en 10 
Oktober 1893, beide keren met als conclu
sie; “betrekkelijk voldoende”. De laatste 
keuring was 7 november 1898 door 
H. Snellen jr., met als hetzelfde resultaat; 
“betrekkelijk voldoende”. In 1903 had, 
volgens schema, de volgende keuring 
plaats moeten vinden. Maar daarover 
is geen einduitslag gevonden.

Hoewel Van Ginkel het goed had gezien, 
dat de ezelwagen toen de trein passeerde 
van de overweg af was, zijn de kinderen wel 
enorm geschrokken van de naderende en 
langsdenderende stoomtrein. Bij de veront
waardigde reacties in Loenen kan ook mee
gespeeld hebben, dat de notabelen in 1903 
niet zo’n hoge pet op hadden van het per
soneel van de spoorwegen. Begin dat jaar

De “dubbele wachterswo- 
ning langs den spoorweg 

Amsterdam-Utrecht en 
Utrecht-Rotterdam’’ uit 

1871. Deze woning is op 4 
plaatsen langs de lijn 

Amsterdam-Utrecht ge

bouwd: te weten bij 
Loenersloot (km. 16.023), 

Nieuwersluis (km. 20.494), 
de Kantonnaleweg tussen 
Utrecht en Maarssen (km.

29.5) en bij de 
Lageweidsche dijkte 

Utrecht (km. 32.940). Geen 

van deze woningen bestaat 
nog. (Het Utrechts Archief, 

tekening 6890 van toegang 
959).



was het land in rep en roer door de Spoor
wegstaking"’ De leus “Gansch het rader
werk staat stil, als uw machtige arm dat 
wil”,'’” werd weliswaar niet helemaal be
waarheid, maar de gevolgen waren toch 
ingrijpend. Een groot deel van de stakende 
spoorwegbeambten werd ontslagen.'®’

Ellis van Ginkel had in het voorjaar van 1903 
zijn baan behouden, maar na zijn blunder 
met de ezelwagen werd hij “ten spoedigste 
uitzijn functie ontheven”. Van Ginkel, die 
drie dagen na het voorval, op 22 septem
ber, de leeftijd van 60 jaar bereikte, werd 
voor zeven dagen per week weer in zijn 
oude functie van spoorwegwerker aange
steld met de aantekening: “Onder afstand 
van rechten, naast bezoidiging een toelage 
van 1,55 gulden per week voor verschil in 
woninghuur.” Hij moest blijkbaar, nu hij 
geen wegwachter meer was, zijn dienstwo
ning verlaten. Op 1 januari 1909 werd hij op 
verzoek eervol ontslagen wegens het berei
ken van de leeftijd van 65 jaar met een pen
sioen ten laste van de Staat der 
Nederlanden. Ellis van Ginkel overleed op 
22 maart 1915 in Loenersloot.

Mater Dei
De zusjes Ameschot speelden intussen in 
de tuin van Beek en Hoff, in de orangerie.

bij het pauwenhok, bij het eendenhok, dat 
in de sloot bij de molen stond, of rond het 
doopvont uit de kerk. Dat werd in 1910 uit 
de Vecht gevist en stond lange tijd in de tuin 
van Beek en Hoff.’”>
De meisjes groeiden op tot deftige jonge
dames. Marie Henriette, de jongste van het 
drietal, die in 1903 drie jaar was, ging in het 
klooster. Haar werden in 1936 na de dood 
van haar vader Beek en Hoff en de huizen 
aan Oud Over toegewezen. Daar zij als reli
gieuze geen bezit kon hebben, schonk zij 
haar erfenis aan de Congregatie van 
Heythuisen van de zusters Franciscanes
sen. Die besloten er een klooster van te 
maken: Mater Dei. In dat klooster waren 
de laatste dertig jaar oudere nonnen 
gehuisvest, die in Loenen van hun 
oude dag konden genieten.

In 1992 werd de gemeente Loenen eigenaar 
van Beek en Hoff. Na een grondige verbou
wing werd het geschikt gemaakt als ge
meentehuis.'®’ Het doopvont stond inmid
dels al weer in de kerk. Dat hadden de 
kloosterzusters terug gegeven.

Mieke Kennis

Dankzij de oplettendheid van Willem Mooij, 
die het proces-verbaal uit het archief haalde.

Kloksein, buitenkanten 
binnenwerk. De kiokseinen 
waren voorzien van een 
mechanisch slagwerk, dat 
elektrisch op afstand in 
werking werd gesteld. Het 
neerdrukken van de sein- 
sleutel in het station van 
vertrek bracht de klepels in 

het klokwerk van het vol
gende station in beweging. 
Vijf dubbelslagen lieten 
weten dat er een trein 
in aantocht was.

Personeelskaart van Ellis 
van Ginkel. (Het Utrechts 
Archief, Archief 
Nederlandse spoorwegen).

NAAM en VOORNAMEN.

Pewit*e«ftHi^lfui»er

Geboren den te

Gehuwd den . - Hertfouwd den

"Weduwnaar .den ................................ Aantal kinderen ^ ^ ^

Kennis in het lezen, scd|r|jveo en rekent^^^ 

Kennis van talen...

B«ib«kkiBgea Termld vóér de iaciieaalirediiig l»(| de MaaiaehappIJ s

1*. bij andere S{«x)rwegen: ..................

2*. als burger;................................................... ............................ ^.
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NOTEN:

1. De krant verscheen in 1903 zeven dagen per week. 
Het weerbericht meldde geen voorspelling zoals nu, 
maar de gegevens van de vorige dag, volgens op
gaaf van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut.

2. W. J. Doude van Troostwijk was burgemeester van 4 
mei 1886 tot 1909. Hij woonde op Sterreschans en 
bezat ook de boerderij daartegenover, waarop een 
pachter zat.

3. Ameschot kocht naast Beek en Hoff diverse panden 
en grond in de regio, zoais Siotzicht in Vreeiand, 
Vrederust, het Kasteeitje en Leeuwendijk in de 
Dorpsstraat in Loenen, 9 woningen aan Oud Over en 
4.5 ha weiiand, genaamd Hoefijzer, waarop later de 
woonwijk van die naam is verrezen.

4. De familie Doude van Troostwijk was vanaf het begin 
betrokken bij de spoorweg. In 1842 verkocht H. J. 
Doude van Troostwijk een deel van zijn grond voor 
het station Nieuwersluis aan de toenmalige 
Rijnspoorwegmaatschappij. In de acte werd opge
nomen dat alle treinen in Nieuwersluis moesten 
stoppen. In 1916 werd dit recht voor 100.000 gulden 
gewijzigd in een beperkt aantal treinen en in 1953 
deed de laatste trein Nieuwersluis aan, na betaling 
van nog eens een ton door NS.

5. Het Utrechts Archief: infratekening van “na 1890” 
(toegang 939, inv. nr. 153, van de situatie bij de 
wachtpost aan de weg naarTer Aa (km. 20.490 aan 
de spoorlijn Amsterdam Weesperpoort-Utrecht),

6. Het Utrechts Archief: tekening 6890 van toegang 
959 toont een “dubbele wachterswoning langs den 
spoorweg Amsterdam-Utrecht en Utrecht- 
Rotterdam” uit 1871. Deze woning is op vier plaat
sen langs de lijn Amsterdam-Utrecht gebouwd; te 
weten bij Loenersloot (km. 16.023), Nieuwersluis 
(km. 20.494), de Kantonnaleweg tussen Utrecht en 
Maarssen (km. 29.5) en bij de Lageweidsche dijk te 
Utrecht (km. 32.940). Geen van deze woningen be
staat nog.

7. Een neoclassicistische stijl, die nu nog bekend staat 
als de ‘waterstaatstijl’.

8. Willem Graafland (1863-1908) was eerst boerenar
beider. Sinds 1891 beëdigd en in dienst van de 
spoorwegen.

9. De NRS, Nederlandsche Rhijnspoora/eg-Maat- 
schappij, is opgericht op 3 juli 1845 in Utrecht en is 
de rechtsopvolger van de Rijn Spoorweg (RS) die de 
Rhijnspoorweg (Amsterdam - Utrecht - Arnhem) 
heeft aangelegd (geopend tussen 1843 en 1845). In 
1890 is de NRS overgenomen door de Nederlandse 
Staat, die de exploitatie in handen gaf van de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

10. Personeelskaarten van de spoorwegen staan op mi
crofiche in het Utrechts Archief.

11. Van GinkeI’s benaming van de spoortrein. Letterlijk 
overgenomen uit het proces verbaal.

12. Uit “De Elektrotechnische School, Deel IV, De 
Zwakstroomtechniek” door Ir. C.L. van der Bilt. NV 
Uitgevers Maatschappij v/h Van Mantegem & De 
Does, Amsterdam (Vierde druk, circa 1925).
Zie voor meer info over klokseinen ook 
http://www.nicospilt.com/ovenwegklok.htm

13. De Nederlandse hoogleraar geneeskunde en fysiolo
gie Franciscus Cornells Donders kreeg in 1920 een 
kolossaal monument op het Janskerkhof in Utrecht. 
Hij werd vooral bekend door zijn onderzoek naar 
oogafwijkingen zoals ver- en bijziendheid. Door zijn 
inspanning werd correctie met behulp van brillen 
mogelijk. In 1852 werd Donders hoogleraar oogheel
kunde te Utrecht. In 1858 richtte Donders met 
Herman Snellen het eerste ziekenhuis speciaal voor 
oogheelkunde op. Dit Nederlands Gasthuis voor 
Ooglijders maakt tegenwoordig onderdeel uit van 
het Universitair Medisch Centrum (UMC) van de 
Universiteit Utrecht in de Uithof

14. De arbeiders staakten in 1903 voor het recht om zich 
bij een vakbond aan te sluiten. De omvang en het 
succes van de eerste spoora/egstakingen verraste 
vriend en vijand. De socialistische voorman Troelstra 
schreef trots ‘Gansch het raderwerk staat stil, als uw 
machtige arm het wil.’ Tegelijkertijd riep de staking 
bij de bezittende klasse in Nederland het schrikbeeld 
op van een dreigende sociale omwenteling. Er ont
stond een hysterische reactie. De meeste kranten 
eisten van de regering dat ze hard zou optreden. Dat 
deed het kabinet van Abraham Kuyper door middel 
van de worgwetten, die stakingen verboden.

15. Vooral bekend door de prent van Albert Hahn .
16. De staking werd bij de spoorwegen de kop in ge

drukt door het leger en de ‘Bonden van Orde’. Bij de 
spoorwegen werden in reactie op de stakingsacties 
volgens sommige bronnen 2000 arbeiders ontsla
gen, volgens andere bronnen wel 3000 tot 5000.
10 procent van de werknemers bij de Staatsspoor
wegen (SS) en de Hollandsche Ijzeren Spoorweg- 
Maatschappij (HIJSM) raakte zijn baan kwijt.

17. Het doopvont van de grote kerk in Loenen werd tij
dens de Beeldenstorm in 1566 in de Vecht gesme
ten en kwam bij baggerwerkzaamheden in 1910 
weer boven water.

18. Bron: E Munnig Schmidt in ‘Beek en Hoff, van bui
tenplaats tot gemeentehuis’, uitgave gemeentebe
stuur van Loenen 1995.
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IN GESPREK MET A.W. NIEKERK

Kruidenier in Loenen

Twee keer heeft A.W.(Ton) Niekerk uitge- 
breid gesproken over het leven van een 
kruidenier in Loenen: in 1998 met Piet 
Bakker en Sief Griffioen en in 2009 met 
Hilde de Haan en Aleid Smid.

Jeugd
Ton Niekerk is het tweede kind uit een ge
zin met vijf kinderen: drie jongens en twee 
meisjes. Zijn ouders waren Jan Niekerk uit 
Doorn en Tonia Hendrika van Beek uit 
Driebergen.

“Mijn ouders woonden en werkten in 
Doorn. Vader Jan is altijd kruidenier van 
beroep geweest. Ervaring werd alieen in 
de praktijk opgedaan; er waren geen op
leidingen. Hij heeft de praktijk geleerd bij 
de allerbeste kruidenier in Doorn: Van 
Setten. Men kwam overal vandaan om bij 
die winkel onder andere thee te kopen.
Die thee werd zelf gemêleerd (gemengd). 
Mijn vader had een goede smaak dus die 
moest het resultaat voorproeven. Al doen
de leerde men. Ons gezin heeft zich in 
1917 gevestigd in Loenen. In datzelfde 
jaar 1917 werd ik op 8 juli geboren.
Mijn vader heeft na vestiging in Loenen 
eerst twee jaar gewerkt bij kruidenier Van 
Setten in de Dorpsstraat. Toen kwam de 
kruidenierswinkel van de familie N.J. Sars 
(het huidige pand Brugstraat 18) te koop. 
De heer Revius kocht de zaak ten behoe
ve van onze familie. De heer Revius was 
leraar van beroep en woonde in het aan
grenzende pand Oud Over hoek Brug
straat (nu bewoond door de familie 
Didden).”

Schooltijd
“Ik heb acht klassen lagere school gehad. 
Normaal waren er zes leerjaren. Door de 
school zijn er twee jaren ‘aangeplakt’ om
dat ik, met nog twee jongens en meisjes, 
te jong was om al van school te gaan.

De lagere school stond aan Oud Over. 
Vóór de school stond het huis waarin 
meester Kern woonde.
Langs de weg liep een sloot, vanaf de 
‘Berenschuur’ bij de groenboerderij van 
Van Voorthuijsen, langs Oud Over.
Over een bruggetje liep je dan naar 
school. De ‘Berenschuur’ was een aan de 
weg staande schuur waarin de beer (man
netjesvarken) stond; de boeren uit de om
geving kwamen daar naartoe om hun zeu
gen te iaten dekken. De schuur staat er al 
lang niet meer.
In het schoolgebouw werd later de open
bare kleuterschool ‘Klimop’ gevestigd (te 
voren Dorpsstraat 70) en nog weer later 
was hierin bakkerij Otten actief. Het pand 
is gesloopt. Op die plek bevindt zich nu 
het bedrijf van Verweerd.”

Werk
“Toen ik op 13-jarige leeftijd van school 
kwam moest ik meewerken in de kruide
nierszaak. Twee keer per week ging ik op 
de fiets alle klanten langs om deze ‘te ho
ren’. Dit betekende de bestellingen opne
men in een boekje, deze bestellingen

Ton Niekerk in 2010.
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klaarmaken in de winkel en vervolgens 
per fiets de bestellingen thuisbrengen.
De wijk richting Bloklaan/Mijndensedijk 
leverde redelijk goed geld op, maar de 
andere kant op (Oud Over met ‘De Glas
hut’) was moeilijk door de armoede die in 
dat gedeelte heerste. Ik werd dus eigenlijk 
vanaf de schoolbanken kruidenier.
Eerst bij mijn vader in de zaak; later nam 
ik de zaak over.
Het fietsen ging niet altijd even makkelijk. 
De wegen waren erg smal. Maar als er net 
een vrachtauto langskwam, dan kon je de 
vrachtauto vastpakken en je mee laten 
trekken. De wagens konden toch niet har
der rijden dan 40 km per uur. Langs de 
Rijksstraatweg, richting Breukelen, ston
den aan weerszijden grote zware iepenbo
men. Als het regende kwam je droog over 
omdat de bomen de weg overkapten.”

Meewerken verplicht
“We werden niet gevraagd of we mee wil
den werken in de winkel, je kwam van 
school en dan moest je gewoon werken. 
Ons gezinsleven met de kruidenierswinkel 
werd vroeger gekenmerkt door weinig 
geld en hard werken. Mijn broer moest 
ook meewerken in de zaak. Mijn vader 
had hem graag in de winkel gehouden,

maar toen hij ergens anders ging werken, 
was ik aan de beurt om te helpen.
Mijn vader had me het liefst op de weg, 
want hij vond dat ik goed kon verkopen. 
Mooi voorbeeld daarvoor was het verhaal 
uit een Sinterklaasperiode. We verkochten 
speculaasjes, die inkoop 98 cent per pond 
waren. Zowel mijn broer als ik kregen 
5 cent bij een verkochte pond. Ik verdien
de een paar leuke centen bij en mijn broer 
kreeg maar 2 centen.

Ik heb nog steeds geen spijt van wat ik al
lemaal vroeger gedaan heb, maar eigenlijk 
had ik automonteur willen worden.
Als ik maar even vrij was, zat ik bij Spijker 
aan de Mijndensedijk. Maar ja, je had 
vroeger geen keus, vaders wil was wet en 
financieel moest het ook allemaal maar 
kunnen. Dat gold ook voor mijn zuster, zij 
kon heel goed leren en ze heeft haar hele 
leven mijn vader verweten dat zij van hem 
niet door mocht leren, maar dat kon niet, 
er was geen geld voor.
Overigens werd mijn broer Teunis even
eens kruidenier (Hilversum/Groenekan), 
mijn broer Hendrik is in de oorlog naar 
Duitsland gegaan en in contact gekomen 
met zijn Russische vrouw. Hij werd bakker 
en later gemeentebode in Loenen.

Koninginnefeest 
31 augustus 1922. 

Ton was toen 5 jaar en 
trekt de wagen waarin 

zijn broer Teunis zit.
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Mijn middenstandsdiploma en vakdiploma 
heb ik veel later gehaald omdat die papie
ren toen verplicht werden.”

‘Kruidenleren’ vroeger
“Kruidenleren was heel anders dan nu.
In principe was je vrij in de producten die 
je kocht en verkocht. Je kon zelf de beste 
grossiers zoeken, ’s Avonds kwamen er 
grossiers aan de deur rond 19.00 uur, dan 
gingen ze met m’n vader een potje klaver
jassen en dan trokken ze weer verder.
Zij kwamen eerst met paard en wagen, 
later op de fiets en nog later met een auto. 
We kochten meestal producten van 
Helmers uit Weesp en later de Utrechtse 
Handelsmaatschappij, die later overging 
naar de Centra. En verder waren er alle
maal kleine venters die andere waren 
brachten: zemen, sponzen, leren lappen. 
Boter betrokken we van de Insulinde in 
Breukelen en die werd gebracht door 
oude Jan Griffioen met paard en wagen. 
Het grote verschil met nu is ook dat er 
vroeger bijna niets verpakt was. Alles 
verkochten we los. De grossier leverde 
vroeger onder andere bruine bonen in een 
papieren zak. Die bonen werden dan 
geschud om te beoordelen of ze wel 
voldoende droog waren. Vader nam dan 
twee bruine bonen in de mond om te oor
delen of ze vers waren. Als je namelijk een 
oude bruine boon ‘zwavelt’, dus er mee

Ton Niekerk met zijn fiets 
op de brug over de Vecht, 
1930.

knoeit, dan lijkt ‘ie ook weer nieuw.
Door te proeven kon mijn vader de 
versheid controleren. Als er mee geknoeid 
was, ging in je mond de zwavel eraf en 
dan was de boon weer oud. 
Kruidenierwinkels hadden vroeger veel 
laatjes en schappen en daar zat bijvoor
beeld peper en nootmuskaat in, maar ook 
drie soorten koffie of balen met honderd 
pond suiker of rijst en zeeppoeder of gly- 
cerinezeep. Stroop stond onder de toon
bank net als de speciale bak voor zout. 
Groente verkochten we niet. Iedereen had 
wel een eigen tuin om zelf te verbouwen, 
dus groente verkopen was niet nodig. 
Kruidenier zijn was in mijn tijd vakwerk. 
Veel producten werden door de kruidenier 
zelf bewerkt en verpakt. Warenkennis was 
essentieel. Het mêleren van thee en in fei
te het hele kruideniersvak, heb ik van mijn 
vader geleerd. In de huidige tijd is deze 
vakbekwaamheid verdwenen. Alles wordt 
fabrieksmatig samengesteld en komt 
verpakt in de winkels. De verkoper heeft 
nu geen band meer met het product dat 
in de verpakking zit.”

Bijzondere producten
“Een speciaal product waarvoor de men
sen in onze winkel kwamen, was de heer
lijke sprits uit Zutphen. Mijn vader kocht 
dan twaalf blikken en die kwamen hier 
per trein. Ook kwamen er mensen en
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De kruidenierswinkel van 
N. J. Sars op Oud Over, 

het huidige pand 
Brugstraat 18, in 1919 

overgenomen door 
Jan Niekerk (1892-1982), 

de vader van Ton. 
Coil.: W. Mooij

bedrijven uit bijvoorbeeld Doorn of Zeist 
naar ons voor de thee of de koffie die we 
zelf nog mengden.
De ervaring van mijn vader in het zelf 
mêleren van thee kwam goed van pas.
Als kruidenier betrok hij onder andere thee 
via enkele koffiebranders uit Hilversum. 
Toen mijn vader aangaf dat die thee slecht 
was hebben de betreffende firma’s mijn 
vader gevraagd om de juiste melange te 
maken.Later werd dit mengen overgeno
men door Douwe Egberts.
Mevrouw Wittert van Hoogland, vroegere 
bewoonster van ‘Nieuw Kronenburg’
(hoek Bloklaan/Rijksstraatweg), liet na 
verhuizing naar Frankrijk elke maand door 
haar chauffeur nog thee bij ons halen.”

Onbekende producten
“Vroeger hadden we in de winkel een bak 
met fijn zand, een bak met krijtwit, een 
bak met Brusselse aarde en een bak met 
marmerslijp of marmerwis.
Fijn zand werd als een soort slijpsel ge
bruikt voor het schuren van messen en 
vorken. Je had een speciale houten plank 
en daar ging je met fijn zand dan je stalen 
bestek op schuren. Krijtwit was nodig om 
de muren te witten. Brusselse aarde werd 
gebruikt voor vochtwering in de kelders 
van de woningen. Marmerslijp of marmer
wis was keihard spul om het marmer mee 
te polijsten. In de grote huizen moesten de

werkmeisjes de marmeren vloeren poet
sen met een dikke jute zak met marmer
slijp. Later kwam de VIM op de markt 
waarmee de marmervloer werd gedaan.
In de gang bij Kappeijne van de Coppello 
(Oud Over) stond een prachtig staand 
horloge. De leeuwenpootjes van die klok 
waren spierwit van de gebruikte VIM.
Dat was nooit gebeurd als ze marmerslijp 
waren blijven gebruiken.”

‘Overkanters’
“We waren ‘overkanters’, we hoorden niet 
bij Loenen. We zaten op Oud Over dat 
vroeger bij de Gemeente Loosdrecht 
hoorde. In 1952 kwamen Oud Over en de 
Mijndensedijk bij de Gemeente Loenen.
De verhouding tussen het dorp Loenen en 
‘de overkant’ (Oud Over e/o) lag vroeger 
erg moeilijk. De middenstand in beide 
delen keek elkaar nauwelijks aan.
De overkant was voor de Loenenaren in 
feite ‘de slechte kant’. In Loenen keek 
men een beetje neer op de armoedzaaiers 
in Oud Over. Er was vaak knokken tussen 
de jongens van Loenen en Oud Over, 
midden op de Vechtbrug. Menige veldslag 
is daar uitgevochten.
Op het publicatiebord dat nu bij het blokje 
huizen van ‘De Glashut’ is geplaatst, 
wordt dit buurtje min of meer bestempeld 
als een ‘asociaal achterbuurtje’, maar dat 
is naar mijn mening beslist niet zo.
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Er woonden destijds hele gewone hard 
werkende mensen. De mensen aan de 
oostkant (de Loosdrechtse kant) van de 
Vecht hadden het niet best, maar ze leef
den wel. Een leuke anekdote is, dat mijn 
vader, net na de 2 ^ wereldoorlog, in 
gesprek kwam met burgemeester van 
Swinderen (van Loosdrecht). Die zei toen 
‘je vindt het misschien gek, maar Oud 
Over wordt ooit nog een keer de Goud
kust van Loosdrecht’. Hij kreeg gelijk!

Wij hadden klanten vanaf de Alamberts- 
kade tot aan de kazerne in Nieuwersluis, 
voornamelijk dus aan de ‘Loosdrechtse’ 
kant van de Vecht; in het dorp Loenen 
zelf werd door ons nauwelijks uitgevent.
Je had in Loenen ook kruidenier Burghart, 
die was gereformeerd en dus hadden wij 
geen gereformeerde klanten. We hadden 
geluk dat Jan Sars op Loenersloot zat, 
want die was katholiek. En zo kon de situ
atie zich voordoen dat de pastoor hier in 
de winkel kwam en voor honderd gulden 
bestelde, wat toen heel erg veel geld was. 
Jan Sars was woedend dat die bestelling 
bij ons was terechtgekomen.
Daarvoor werd hij natuurlijk in de eerste 
instantie wel teruggefloten, maar later 
kwam de pastoor toch niet meer bij ons, 
maar ging naar Jan Sars.
De klandizie die je vroeger trok had dus 
niet alleen met kwaliteit van je producten 
of met klantvriendelijkheid te maken.”

Armoede
“Een kruidenierswinkel hebben was vroe
ger, toen er nog veel armoede heerste, 
ook niet altijd een pretje. Veel mensen 
hadden wel artikelen nodig, maar konden 
een onsje koffie of suiker gewoon niet 
betalen en kochten op de pof.
Mijn vader had een heel dik boek, waarin 
hij bijhield van wie hij nog geld tegoed 
had. De mannen die geen werk hadden, 
ontvingen via de Gemeente Loosdrecht 
fl. 8,60 per week en moesten daarvoor 
6 X per week gaan stempelen bij Griffioen, 
bij de Mijndense sluis. Als je overdag 
moest stempelen kon je niet werken, maar 
niet gestempeld betekende geen uitke
ring. Er was in die tijd, ik praat nu over de 
jaren ‘30, weinig werk en dat betrof veel

gezinnen met kinderen. We pasten onze 
waar daar ook op aan natuurlijk. Wij had
den toen bijvoorbeeld speciale ‘crisisbo- 
ter’. De omzet en de winst was destijds 
allemaal ‘centenwerk’. De kosten waren 
natuurlijk ook laag. Een half brood kostte 
6 cent.”

Moeilijke tijden
“Zeker in de dertiger jaren viel er niets te 
verdienen. De ‘hutters’ en ‘overkanters’ 
hadden in de crisistijd allemaal nog een 
stuk grond. Sommigen hadden ook nog 
een varkentje en een ander viste om meer 
eten op tafel te krijgen. Bij ons thuis was 
het natuurlijk ook niet breed want wij had
den veel klanten die ongewild op de pof

Nota van J. Niekerk, win

kel in kruideniers- en grut

terswaren op Oud Over 
(thans Brugstraat).
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De Centrawinkel in de 
Brugstraat in de jaren ze

stig. In de deuropening 
staat winkelmeisje Wijnie 

Hoogendoorn. Vanaf 1919 
was deze winkel eigendom 

van Jan Niekerk (1892- 
1982), die later werd op

gevolgd door zijn zoon 
Antoon Walterus (Ton) 

Niekerk.

moesten kopen. Kortom, niemand had 
het echt breed en ze deden allemaal hun 
uiterste best om het hoofd boven water 
te houden.”

Nevenwerkzaamheden 
“Veel winkeliers hadden nevenwerkzaam
heden omdat van de zaak alleen niet 
geleefd kon worden. Zo was de dochter 
van kruidenier A. Ogterop verpleegster, 
was Cornells van den Bosch naast kruide
nier ook boerenknecht, had Waterman 
ook nog een baan bij de Gemeente 
Loenen en was zijn vrouw strijkster en 
bedreven in het stijven van boordjes en 
verkocht J. B. Sliggers tevens drogisterij- 
artikelen.

Wij hadden ook verschillende bijbaantjes. 
Mijn vader functioneerde bijvoorbeeld ook 
als centraal meldpunt voor het slachten 
van vee, waaronder ook huisslachtingen 
en dood slachtvee. Op zijn melding kwam 
dan een keurmeester uit Hilversum om het 
vlees te keuren voor consumptie. Dit ge
beurde in opdracht van de Gemeente 
Loosdrecht waartoe Oud Over en ook de 
Mijndensedijk destijds behoorden.

Eén keer per halfjaar ging vader Niekerk 
op de fiets naar het Gemeentehuis Loos
drecht om ‘af te rekenen’, hij ontving dan

een beloning van circa fl. 2,00 per week. 
Ook haalde ik huur op voor de heer 
R. H. Erdmann (van de buitenplaats ‘Terra 
Nova’) bij de huisjes aan ‘De Glashut’ op 
Oud Over. De huur was resp. fl. 0,75 of 
fl. 1,25 per week, inclusief een behoorlijk 
stuk bijbehorende moesgrond.”

Krantenwijk
“Naast het kruidenierswerk nam mijn 
vader, toen ik eenmaal van school was, 
een agentschap van het ‘Algemeen 
Handelsblad’. Daar verdiende ik (dus mijn 
vader) per week fl. 11,50 mee. Het was 
geen makkie. Ik moest al om zeven minu
ten voor vijf uur op het treinstation in 
Nieuwersluis zijn om de kranten uit de 
trein te halen. Vervolgens moest ik de 
kranten bezorgen o.a. bij de buitenplaat
sen Over Holland, Sterreschans, 
Rupelmonde (aan het huis zelf en niet aan 
een buitenbus zoals nu), vervolgens via de 
oude brug in het dorp Loenen naar o.a. 
achteraan de Bloklaan. Bij ziekte van een 
andere bezorger moest ik ook de krant in 
Baambrugge en Vreeland bezorgen.
In Baambrugge moest ik dan helemaal 
naar de boerderij van Schoenmaker bij 
‘De Witte Brug’. Het Handelsblad had aan 
ons een fluit ter beschikking gesteld. 
Daarop moest je als bezorger dan fluiten 
om te laten weten dat de krant er was.
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Dan kon de heer Schoenmakers de brug 
naar beneden laten zakken om de krant 
aan te pakken.
Na mijn krantenronde kwam ik dan tussen 
half acht en acht uur terug vanuit 
Vreeland. Vanaf daar begon ik mijn ronde 
om ‘te horen’. Dat betekende dat ik bij de 
klanten langsging om hun bestelling op 
te nemen en later op de dag te bezorgen. 
Ook kwam het vaak voor als ik thuis 
kwam van de krantenwijk, dat mijn vader 
klaar stond met ‘een mooi pikkertje’ (de 
volgende klus) namelijk ook boodschap
pen bezorgen. Een grote mand vóór op 
de fiets met ruim tweehonderdenvijftig 
pond kruidenierswaren was toen normaal. 
Het ritueel van kranten ophalen in 
Nieuwersluis en bezorgen herhaalde zich 
‘s avonds. Het Handelsblad verscheen 
namelijk twee keer per dag, evenals 
‘De Telegraaf’. ‘Het Nieuws van de Dag’ 
kwam één keer per dag.”

Altijd bereid
“Zomer en winter was ik op mijn fiets 
onderweg. Van de koude winters had ik 
geen last. Daar was gewoon geen tijd 
voor, ’t was een kwestie van doorfietsen. 
Omdat ik weinig verdiende bij mijn vader 
Was ik ook af en toe kelner in ’t Witte 
Huis in Loosdrecht.

Als wij zaten te eten en de telefoon ging 
en meester R. H. Erdmann belde voor een 
pakje roomboter dat direct gebracht 
moest worden, dan pakte moeder een 
bord, deed hem omgekeerd op mijn bord, 
zette hem op de schoorsteenmantel zodat 
het warm bleef en je kon vertrekken op 
straffe van het verlies van de klandizie.
Als je terugkwam kon je verder eten.”

Concurrentie onder de middenstand
“De concurrentie onder de middenstand 
was enorm in een dorp dat qua inwoners
aantal destijds circa 2000 inwoners telde. 
Er waren kruidenierszaken zoals Cornells 
van den Bosch, Ogterop, Albert Heijn, 
Waterman, J.B. Sliggers, T.J, Dijkstra, 
Burghart, Van Setten en bakkers (waaron
der Gerrit van Roemburg, Bertus van 
Roemburg, Piet Post, J. J. Knaven,
D. Leeflang, J. Van Angeren). En dan 
kwamen vanuit Loenersloot ook bakker 
Harwijne en uit Nieuwersluis bakker 
Westveen uitventen in Loenen. Vanuit 
Breukelen kwam ook bakkerij Lubro en 
uit Hilversum kwam zelfs De Gruyter in 
Loenen. Ook waren er nog slagers (Van 
Amerongen, Evert Bosch, R. Dalhuisen, 
Dirk Griffioen en ook enkele middenstan
ders die fijne vleeswaren verkochten: 
Limburg en mevrouw Gans)”.

Ton Niekerk verkleed als 
kelner tijdens het 
Molenkampfeest In 1937.
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Cornelia fJiekerk-Smit. Zij 
runde de winkel, haarman 

Ton was altijd onderweg.

Loenense bedrijven van weleer
“Ik weet nog veel, maar ben niet zeker of 
ik ze me allemaal nog herinner. Laten we 
een poging doen:

Dorpsstraat
In de Dorpsstraat, gerekend vanaf de 
Cronenburgherlaan, had je o.a. MUR (pak
ketdienst per auto en boot), tabakswinkel 
(Koper), slagerij van G. J. van Amerongen, 
groentewinkel (Arnold Verburg), kruidenier 
Dijkstra, melkzaak (eerst de Reuver, later 
Oskam en De Pijper), drogisterij De Hooge 
Stoep van o.a. J.Tromp (thans bewoond 
door makelaar Gerwig), kruidenier 
Sliggers (later kapperszaak Kuijf), elektri

cien/loodgieter N. Flink, bloemenwinkel 
Bos (later fotozaak Lamme), slagerij 
Bosch, Berta Morree manufacturen en 
groentewinkel V.d. Bosch.
In de huidige sigarenzaak ‘de Beurs’ zat 
vroeger café ‘De Graaf van Orleans’. Het 
pand daarvoor was een VéGé-kruidenier.
In 1937 werd het een tabakswinkel van 
Herman de Ruiter, later geleid door 
Willemijn de Ruiter en nu door Petra 
Helder. Van den Hemel, met daarachter 
een brouwerij, was gevestigd in het pand 
waarin later de slijterij van mevrouw 
Steemers zat (Dorpsstraat 23).

Grutterstraat
In de Grutterstraat had je het winkeltje 
voor touw (Ouwejan), speelgoed (Gerrit de 
Haan), bakker Leeflang, groentewinkel van 
Van Voorthuijsen, gereedschap/galante
rieën van Winkelman (later verhuisd naar 
nieuw pand aan de Rijksstraatweg op de 
plek waar nu het notariskantoor staat), 
schoenmakerij De Rooij, tabakswinkel 
(Limburg) en vleeswaren (Limburg).
Op de hoek Dorpsstraat/Brugstraat was 
bakkerij Knaven (thans Both) gevestigd, 
en vervolgens verderop in de Dorpsstraat: 
kapper de Jong, kruidenier Van Setten, 
melkzaak Postma (thans kapper Ron de 
Kogel), boekwinkel E. Spruijt (later 
Molsbergen en Van As), slagerij Dirk 
Griffioen (thans V.d. Berg), fotograaf 
Gijsbertus Middelman en de zgn. 
bewaarschool (mejuffrouw Timmerman) 
in perceel Dorpsstraat 70.

Bredestraat
In de Bredestraat stond vroeger een grote 
schuur, behorende bij het café/koetshuis 
op de hoek Rijksstraatweg/Bredestraat. In 
die schuur, de stallen van Jacobus van 
Nes, werden de paarden omgewisseld op 
de route Amsterdam/Utrecht.
De schuur is gesloopt, waarna het terrein 
jarenlang braak heeft gelegen. Op dit per
ceel is in 1931 een winkelpand met bo
venwoning verrezen waarin gevestigd 
werden drogisterij van Van Kol en schoe
nenzaak Vroon (thans zijn daar gevestigd 
DA drogisterij de Boer/Kok, opticien 
Oogkontakt en boven die winkels 
administratiekantoor Hulsman).
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Oud-Over
Links aan het begin ligt Café Pretoria, later 
Vriens. De plek waar nu op het terrein van 
Jan Dolman (voormalige zand- en grint- 
handel) drie huizen zijn gebouwd werd 
vroeger bewoond door vier a vijf gezinnen 
met elk vier of vijf kinderen. Aan de over
kant eveneens gezinnen met veel kinde
ren. Dat woonde allemaal op een kluitje. 
Waar Hennipman zat (drie kleine wonin
gen, een beetje naar achter staande) was 
vroeger de ‘ballenbakkerij’ van Middelman 
(nu Oud Over 60). Dat waren de bekende 
zwarte ballen, gemaakt van stroop en sui
ker, voor bij de koffie in plaats van suiker. 
Witte ballen waren de zogenaamde trek
bellen. Beetje in het meel gerold tegen het 
kleven. Middelman ventte ze zelf uit. Veel 
boeren maakten ze overigens zelf.

Op de buitenplaats ‘Terra Nova’ stond 
vroeger nog een café van de familie 
Dalhuisen (is gesloopt). Naderhand is op 
die plek een nieuw pand gebouwd (het 
eerste pand op ‘Terra Nova’ vanuit Loenen 
komende, thans Oud Over 152a). 
Dalhuisen heeft na de sloop van het café 
een winkeltje gekregen op de plek waar 
nu ook een nieuw gebouwde woning staat 
(vanuit Loenen komende, voorbij de 
Olashut de eerste vrijstaande woning, 
net vóór het begin van Terra Nova, thans 
Oud Over 152).
Aan Oud Over 87 zat de heer Bevers die 
met paard en wagen als een rijdende ga- 
lanteriezaak (klompen, kop- en schotels 
etc.) overal naar toe reed. Jaap Advocaat 
(huidige woning ‘t Zweetdruppeltje) 
verkocht garen en band en ventte dit 
per bakfiets rond.”

Herinneringen aan de Brugstraat van 
vroeger
“Er zijn natuurlijk veel herinneringen aan 
de Brugstraat. Je had aan het water 
Tijmen Tober met een houten been, die 
was kolenboer. Ook heeft Kees Verhoef er 
gewoond, die werkte bij het spoor. 
Daarnaast aan de Brugstraat woonden 
de twee jongens van Ruwiel, met hun zus 
Geert. Ze woonden ooit op een grote 
boerderij in Nieuwersluis maar hebben 
met de naar later bleek waardeloze

obligaties uit de tsarentijd van voor 1917 
alles verloren. Zij werden toen daggelder. 
Tegenover op nr. 13 woonde Piet Visser 
met vrouw en dochter Annie, hij had daar 
ook zijn werkplaats en daarnaast op nr. 15 
Jan Dolman en zijn vrouw. Hij had veel 
land met bloemen en aardappels.
Naast mij, in het huis waar de familie 
Didden nu woont, woonden vroeger twee 
families: aan de voorkant Rozenschoon 
met drie kinderen en achter Revius.
Al die mensen waren ook allemaal 
bedrijvig.

Een andere herinnering is dat jaarlijks de 
Vecht overliep omdat er nog geen sluis 
was in Muiden, zeg maar rond 1928.
De Brugstraat stond dan blank en de 
mensen probeerden met planken en 
allerlei zaken hun huisje en zaak droog te 
houden. Een van de creatieve oplossingen 
was dat mensen, om hun tafel en stoelen 
goed te houden, weckpotten om de poten 
deden, dan had het meubilair niet te 
lijden.

Een leuke herinnering is dat toen we bij 
Loosdrecht hoorden, kinderen die werden 
geboren aangegeven moesten worden bij 
het Gemeentehuis in Loosdrecht. En dat 
ging niet altijd gemakkelijk vanwege de af
stand (10 km lopen heen en 10 km terug). 
Jaren later liet een man (ik zal geen namen 
noemen) tijdens zijn sollicitatie aan zijn 
aanstaande baas een uittreksel uit het ge
boorteregister zien. Maar de baas keek 
vreemd op want op het uittreksel stond 
dat hij een meisje was en voor hem stond 
toch echt een heuse kerel.
En dat kwam zo. Zijn vader had, gezien de 
afstand naar het gemeentehuis, gevraagd 
aan een boer (die in de gemeenteraad zat) 
of hij zijn kind, zijn zoon, wilde aangeven. 
Dat was akkoord, maar toen de boer een
maal in het Gemeentehuis was gearri
veerd, kon hij zich niet meer herinneren of 
het om een jongen of een meisje ging.”

Eigen zaak
“Wij hebben de zaak overgenomen en 
onze kinderen zijn er ook in opgegroeid.
In mijn werk had ik één uitgangspunt: 
geen rotzooi verkopen, zodat je iedereen
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The Blue Rascals. 
V.I.n.r.: H. Mol, A. Bakker, 

J. Westveen (tei}orsax). 
Ton NIekerk (bugel), 

P. Helling, J. Dokkum (alt- 
sax), T. Bosman, F. van 

Kooten en P. van Swieten 
(piano). ZIe ook 

Vechtkronlek nummer 24 
(me! 2006), 15-21.

recht in de ogen kan blijven kijken.
De veranderingen ten opzichte van vroe
ger waren natuurlijk groot, maar daarin 
zijn we stap voor stap meegegroeid.
In 1975 zijn wij gestopt met de zaak aan 
de Brugstraat. Dat was toen al een 
Centra-winkel.
Het Centra-concern vestigde een super
markt in het nieuwe winkelpand aan de 
Rijksstraatweg. Hierin zou een ander de 
scepter gaan zwaaien. Ik was toen 58 jaar 
en wilde de nieuwe zaak niet meer volle
dig draaien. Wij zijn toen gevraagd om 
daar te komen werken, omdat men ons 
niet wilde passeren.Dat waren uitstekende 
jaren, met goed werk, zonder de last van 
de volledige verantwoording, maar het 
was wel even wennen.
We begonnen net voor de Paasdagen.
Na sluitingstijd werden alle smerige karren 
de winkel ingereden met de kreet: ‘die vin
den we dinsdag wel weer!’ Dat waren wij 
voorheen in de eigen winkel niet gewend, 
dan was het ‘s avonds na sluitingstijd 
eerst schrobben geblazen.”

middenstanders zonder de pretentie te 
hebben mliedig te zijn. De panden waarin 
die winkels waren gevestigd, zijn - na de 
vele winkelsluitingen vanaf de jaren ‘60 en 
‘70 in de 20^^^ eeuw - veelal verbouwd tot 
woonhuis en dus niet meer herkenbaar als 
(voormalig) winkelpand. De opsomming 
toont echter wel aan dat het kleine boenen 
aid Vecht, en ook de omringende dorpen, 
een breed palet aan winkels en bedrijven 
kenden.
De gesprekken met Ton Niekerk geven 
daarmee een behoorlijk beeld van de 
bedrijvigheid en omstandigheden in 
boenen in de periode vóór en direct 
na de Tweede Wereldoorlog.

Piet Bakker (interviewwerkgroep) 
Sief Griffioen (interviewwerkgroep) 

Hilde de Haan (interviewwerkgroep) 
Aleid Smid (interviewwerkgroep) 

Dorie Baecker (redactie)

Waardevol geheugen
Het verhaal van Ton Niekerk is een uitge
breide bloemlezing, recht uit zijn geheu
gen, met veel namen van winkels en
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Fake Cornells Jagt
(1932 - 2010)

Direct na de oprichting van de Historische 
Kring Gemeente Loenen in 1994 meldde 
Fake Jagt zich aan als medewerker.
Hij kwam uit de grafische wereld en had 
dus ervaring met het vervaardigen van 
drukwerk. Wij hebben zijn aanbod dank
baar aanvaard. Jagt werd bestuurslid, 
medewerker aan diverse activiteiten (zoals 
de tentoonstelling ‘5 JAAR BEZET...' in 
1995) en lid van de redactie. In die laatste 
functie is hij tot eind 2009 actief geweest 
bij het samenstellen van de Vechtkroniek 
en de Nieuwsbrief. Want van het opmaken 
van een tijdschrift (het verzorgen van de 
lay-out) had hij verstand. Bijna zestien jaar 
hebben wij geprofiteerd van zijn deskun
digheid.

Fake Jagt koos in 1946 voor het grafische 
vak en volgde toen de opleiding aan de 
vakschool voor typografie te Utrecht (nu 
het Grafisch Lyceum). Vanaf 1950 werkte 
bij bij het Utrechts Nieuwsblad in de func
ties van calculator en bedrijfsleider. 
bJa de samenvoeging van het UN met 
andere drukkerijen tot LUNOdruk 
(1981/1982) werd hij enkele jaren directeur 
®n sinds 1985 opleidingsfunctionaris.
In 1992 trad Jagt vervroegd uit; hij ging 
Zoals dat heet ‘met de VUT’. Sindsdien 
kreeg hij nog meer gelegenheid mee te 
doen in het verenigingsleven van Loenen. 
Want dat was zijn grote hobby, lekker 
bezig zijn in allerlei activiteiten in en ten 
behoeve van de Loenense gemeenschap.

Op deze plaats noemen wij de meest in 
het oog springende activiteiten van Fake 
Jagt om in herinnering te kunnen houden 
Wat hij voor de dorpsgemeenschap bete
kend heeft. Allereerst vermelden wij zijn 
betrokkenheid bij de Oranjevereniging 
Loenen. Van 1969 tot en met 1994 vervul
de Jagt daarin diverse bestuursfuncties, 
v/aarvan 12 jaar als voorzitter.

Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot 
erevoorzitter. Verder noemen we zijn lid
maatschap van toneelvereniging ZEDIT 
(Zeggen en doen is twee), zijn werk als 
regisseur bij toneelvereniging ‘Het Voet
licht’, zijn werkzaamheden voor de 
Stichting Welzijn Ouderen Loenen (SWOL) 
en zijn jarenlange optreden als Sint 
Nicolaas in Loenen. En niet te vergeten 
de medewerking van het echtpaar Jagt 
aan de jaarlijkse oliebollenactie in oktober 
en de organisatie van de seniorentochten. 
Maar er zouden nog meer activiteiten op 
te noemen zijn.

Na de oprichting van onze historische 
vereniging hadden de bestuursleden 
Maarten Bootsma en Fake Jagt in decem
ber 1994 een interview met de Gooi- en 
Eemlander. Jagt sprak toen over de bete
kenis van een historische vereniging voor 
de gemeente Loenen naast andere histori
sche organisaties als Niftarlake en de 
Lutterveld-stichting: "ik denk dat wij een 
aanvulling zijn op die organisaties, het 
gaat ons ook om anekdotes, om de din
gen dicht bij huis. Die andere organisaties 
richten zich op de Vechtstreek, wij richten 
ons speciaai op de gemeente Loenen. ”

Fake Jagt werd geboren te Ginneken op 
13 februari 1932. In de zomer van 2009 
werd hij ernstig ziek en op 23 januari 2010 
overleed hij, bijna 78 jaar oud. Wij houden 
hem in herinnering als een betrokken 
medewerker van de Historische Kring 
Gemeente Loenen, waaraan wij veel te 
danken hebben, onder meer zijn profes
sionele opmaak van ons tijdschrift de 
Vechtkroniek en de verzorging van de 
Nieuwsbrief van het bestuur.

Namens de redactie. 
Kees de Kruijter
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Molenaarszoon Niek Versloot

Op deze foto staat Nicolaas Versloot 
(1914-1967), roepnaam Niek, zoon van 
Arie Versloot, molenaar van de molen in 
de polder Mijnden, en Suzanna Maria van 
Langeraad. Op dat moment is Niek 12 jaar 
oud. Hij staat naast de molen en draagt 
klompen, die door zijn vader zijn gemaakt. 
Rechts het houten huis waarin het gezin 
van Arie Versloot woonde. U leest hierover

meer in het eerste artikel van dit tijdschrift. 
Niek Versloot werd behanger-stoffeerder. 
Hij trouwde met Trijntje Treure (1916- 
1954). Zij vestigden zich in Bergambacht 
(Hoofdstraat 44), waar hij tevens zijn 
bedrijf uitoefende. De laatste jaren van 
zijn leven was hij woonachtig in Loenen, 
vanaf 28 juni 1962 op het adres 
Mijndensedijk 12b.

Willem Mooij
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