
Frank Mooij in het Cremerhuis 

Reclameposter van 
de zaak aan de 

Postkantoorstraat, 
jaren dertig 

(coll. W. Mooij) 

Frank Mooij was een bekende middenstander 
in Loenen, die een belangrijke rol vervulde in 
het dorpsleven van Loenen in de eerste helft 
van de 20ste eeuw. 
Dit keer beperken wij ons tot een van de pan
den waarin hij zijn winkel had: het Cremerhuis, 
destijds Dorpsstraat B 59, nu nummer 68. 

Mooij (1903-1974) begon in Loenen een zaak 
voor behangerij, stoffeerderij, complete meu
bilering en verkoop van bedden, matrassen en 
ledikanten. Zijn winkel bevond zich in de 
Postkantoorstraat, nu Bredestraat (pand Oog
contact). Zijn werkplaats bevond zich in de 
schuur achter het huidige Dorpsstraat 43, 
v/elke zich aan de Smidsgang bevond, en dus 
letterlijk om de hoek van zijn winkel-woonhuis 
was.1) Niet alleen door middel van borden 
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tegen zijn voorgevel aan maakte Mooij recla
me voor zijn zaak, ook zijn Iransportfiets was 
met reclame gesierd (zie foto). In 1935 ver
huisde hij met zijn gezin naar het Cremerhuis, 
dat hij huurde van bakker J.J. Knaven. 
Om zijn nieuwe zaak ook in dit pand aan de 
buitenkant goed herkenbaar te maken, vroeg 
hij in maart 1935 toestemming aan burge
meester en wethouders van Loenen om "hem 
wederom vergunning te willen verleenen om 
dezelfde reclameborden te mogen ophangen, 
dezelfde afmetingen als aan het pand Post
kantoorstraat, de hoogte van bevestiging aan 
het nieuwe pand is echter aanmerkelijk hoger, 
dus kan dit geen bezwaar opleveren. 
Hopende dat U mijn verzoek zult willen inwilli
gen, Hoogachtend, Frank Mooij". 
Het college won advies in, nog niet bij een 
welstandscommissie, maar destijds bij 
gemeenteopzichter H. Boers. 
Deze adviseerde het college "de adressant, 
in het belang zijner zaak de gevraagde ver
gunning te verleenen". 
En zodoende ontving Mooij op 1 mei 1935 
een brief van de gemeente waarin hem 
toestemming werd verleend "tot het doen 
aanbrengen van twee reclameborden aan den 
voorgevel van het door u bewoonde perceel, 
plaatselijk gemerkt B 59". 
Het resultaat ziet u op bijgaande foto, ook uit 
1935. In de deuropening staat links Marretje 
Tollenaar (1909-2003), sinds 8 september 
1930 echtgenote van Mooij. 
Haar zus Clasina staat naast haar. Zij zou van 
28 november 1935 tot 31 maart 1939 als 
dienstbode in dienst zijn, waarna zij naar 
Hilversum verhuisde. 

Bij de grote driewielige bestel- en bakfiets, 
een carrier geheten, staan de twee bedienden: 
links Jan van Dommelen (geb. 1922), rechts 
Jeen Griffioen (1916-1987). 
Van Dommelen werkte maar kort in de zaak. 
Later zou hij werkzaam zijn als kruideniers
bediende, chauffeur en landarbeider, om in 
1955 naar Canada te emigreren. 
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Briefhoofd van een factuur van de winkel, 
circa 1940. (coll. W. Mooij) 

Griffioen werkte van september 1931 tot 
maart 1938 bij Mooij en ging daarna in Hilver
sum werken. Hij zou in 1940 trouwen met 
Mina Leferink (Rijssen 1916) en in 's Grave-
land gaan wonen. In januari 1939 verhuisde 
Mooij naar de Grutterstraat 7. In eerste instan
tie huurde hij dit pand voor f 32,50 er maand. 
Op deze locatie zou hij de komende jaren zijn 
gerenommeerde zaak voortzetten en menig 
huis en buitenplaats voorzien van vloerbedek
king, behang of meubilair. 

Willem Mooij 
Juliette Jonker-Duynstee 

NOOT: 

1) Zie ook Mooij, W., 'De manufacturenwinkel van Tolle

naar', Vechtkroniek 20, mei 2004, p. 40. 

De transportfiets 
van Mooij met 
reclame voor zijn 
zaak in de 
Postkantoorstraat, 
telefoonnummer 44. 
Het jongetje met de 
kruiwagen is zijn 
zoon Willem (coll. W. 
Mooij) 

Foto uit 1935 van 
het bedrijf in de 
nieuwe locatie, het 
Cremerhuis. 
(coll. W. Mooij) 

23 


