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De manufacturenwinkel van Tollenaar 

Op deze foto uit 1914 zien we Cathatina van 
den Velden, de vrouw van Willem Tollenaar. 
Op haar arm zit Willem Vries (12 nov. 1912 -
31 mrt. 1944), staande dochter Marretje (16 
sep. 1909 - 3 jan. 2003) en staande zoon Lode-
wijk (24 nov.1910 - 28 mei 1982). Willem en 
Catharina kwamen op 16 december 1913 van 
Bussum naar Loenen. Hier betrokken zij het 
pand wijk BIO, waar zij zowel woonden als een 
winkel dreven. Dit pand is later afgebroken. In 
het nieuwe pand, nu Dorpsstraat 43, is de 
dépendance van apotheek Breukelen gevestigd. 
De vorige bewoner van het pand was Jacob 
Ortel geweest. Deze had hier vanaf het begin 
van de 20ste eeuw een winkel waarin hij zijn 
eigen gemaakte suikerballen verkocht. Deze 
ballen maakte hij in een schuur op stenen voet, 
die nu nog staat in de Smidsgang. Achter het 
huis stond een pruimenboom. De tuin was 
afgesloten met een hek, waarachter zich een 
plaatsje bevond, dat hoorde bij de ballenbakke-
rij van Ortel. Daar stond een hok voor de 

hondenkar van Ortel en zijn twee honden, 
waarmee hij zijn suikerballen uitventte. Zijn 
nering verkocht hij later aan Frans Verwoerd, 
die al van jongs af aan werkzaam was geweest in 
de ballenbakkerij. 

Willem en Catharina Tollenaar beleefden druk
ke jaren in Loenen, want naast het voeren van 
een manufacturenwinkel, zouden er nog vijf 
kinderen geboren worden. In het voorjaar van 
1928 verhuisde het gezin naat de Merelstraat 
in Hilversum. De schuur werd op 6 november 
1931 verkocht aan Frank Mooij, die hem in 
gebruik nam als werkplaats voor zijn meubel-
stoffeerderij, matrassen- en markiezenmakerij. 
Ook maakte hij glas- en overgordijnen, rolgor
dijnen en verduisteringsgordijnen (met name in 
de tweede wereldoorlog, ten tijde van de Duitse 
bezetting, maakte Mooij veel van die verduiste
ringsgordijnen). Tot circa 1946 repareerde 
Mooij ook paarden tuigen (zgn. zadelmakerij). 

Willem Mooij 


