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VAN EEN SMID, EEN THEATER, EEN NIEUWE BRUG EN EEN HISTORISCH BESTUUR
Met deze 49ste Vechtkroniek gaat de HKL zijn 24ste jaar in.
Dat is lang voor een Historische Kring, maar weer kort als
we het vergelijken met de eeuwviering die smederij Niessen
uit Vreeland dit jaar viert! U leest alles over de geschiedenis van dit letterlijk ‘eeuw’enoude familiebedrijf. Een ander
ambacht staat centraal in het artikel van Aleid Smid over
de kaasmarkt in Loenen, die hier maar kort heeft bestaan.
Desondanks levert de markt mooie informatie en prachtig
beeldmateriaal op. Samen met Stannie Verster schreef Aleid
over het in de jaren ‘60 zeer bekende theater Mickery in
Loenersloot. Sander Griﬃoen verhaalt ons over het ‘Nieuws
uit Loenen’ dat zijn vaders bedrijf, ‘H. Griﬃoen’s fourage en
kunstmesthandel’ enige jaren uitgaf. Over de bouw van het
Loenense postkantoor in 1883 schreef Mieke Kennis een
beeldend verhaal. Een iets latere fase van Loenen komt aan
bod in het interview met de nu 92-jarige Annie Visser. Ons
nieuwe redactielid Wilma de Kruijter-Zandstra schreef over
de brug in Nieuwersluis. Door haar werk op het Regionaal
Archief RHC Vecht en Venen kreeg zij net op tijd voor dit
nummer een serie prachtige foto’s van de vervanging van de
brug in handen. Felicitaties ten slotte voor ons redactielid
Wim van Schaik, die afgelopen januari promoveerde op
Utrechtse dorpsbesturen tussen 1780 en1830. Zijn proefschrift heeft hij ingekort en bewerkt tot twee lezenswaardige artikelen. Veel leesplezier!
Namens de redactie, Juliette Jonker - Duynstee

100 jaar smederij Niessen - Renee Bink en Juliette Jonker-Duynstee
Het korte leven van de Loenense kaasmarkt
- Aleid Smid
Postkantoor opgeleverd zonder grendels en luiken
- Mieke Kennis en Willem Mooij
Het Nieuws uit Loenen (en nog wat)
- Sander Griﬃoen
Aan het woord: Annie Visser
- Riek Arink en Aleid Smid
Utrechtse dorpsbesturen in 1780-1830
- Wim van Schaik
Het Nigtevechtse dorpsbestuur in 1820-1830
- Wim van Schaik
Het Mickery theater in Loenersloot - Stanny Verster en Aleid Smid
Een nieuwe brug in Nieuwersluis
- Wilma de Kruijter-Zandstra en Willem Mooij
Uit het Archief
Achterpagina: De Loenense Dam vereniging
- Willem Mooij
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100 jaar smederij Niessen
IN VREELAND
Renee Bink en Juliette Jonker - Duynstee

Je moet het ijzer smeden als het heet is.
Daarom komt er nu, in deze Vechtkroniek, een artikel over smederij Niessen.
Want dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat de eerste Niessen eigenaar werd
van de smederij aan de Ruiterstraat 4 in
Vreeland.
De smidse zelf is waarschijnlijk meer dan
200 jaar oud. Overigens was het niet de
enige smederij die Vreeland rijk was. Op
Duinkerken was er ook nog één. Maar de
smid was dan ook een onontbeerlijke vakman in het dorp. Hij besloeg de paarden,
repareerde kachels en ﬁetsen, lapte pannen, maakte gereedschap en smeedwerk
van muurankers tot pronkhekken. In dit
artikel wordt het ‘geheim van de smid’
ontrafeld.

Een lange Niessen traditie
Maar smeden komen er nog veel langer
voor in de familie Niessen. Grondlegger
van de smidsfamilie was Arnoldus Niessen (1740-1810) die in Buren werkzaam
was als smid, winkelier, koopman en
rentmeester van het gasthuis. Zijn voor-

vaderen woonden ook in Buren. De naam
Niessen komt vermoedelijk voort uit de
oorspronkelijke naam Nies. Hier werd
‘sen’ achter geplaatst, als in ‘zoon van’ (dit
gebeurde veel vaker, denk aan de namen
Jansen of Pietersen). Ook zijn zoon Arnoldus Niessen (1787 - 1865) oefende
het smidsvak uit te Buren. Diens zoon
Dionisius Johannes Ulrich Niessen (1818
- 1903), zette het smidsvak voort, maar
dan in ‘Op de berg’ (Soesterberg). Hij had
veel werk doordat het Nederlandse leger
hier gevestigd was. Later verhuisde hij
eerst naar Harmelen en later naar Vleuten. De zoon van Dionisius Niessen, Arnoldus Niessen werd in 1850 geboren in
Soest en ging met zijn vader in 1880 mee
naar Vleuten waar hij Meestersmid werd.
Hij kreeg negen kinderen, waarvan er vijf
smid zouden worden: Dionisius Johannes
in de Meern, Cornelis in Zuilen, Arnoldus
in Woerden, Willem in Vleuten en Antonie in Vreeland. Vader Arnoldus heeft tot
1921 het smidsambacht in Vleuten uitgeoefend, waarna eerst zoon Willem en
daarna diens zoon Dion de smederij zouden voortzetten.

Kwitantie van de
overname door
Anton Niessen van
de inventaris van
smid Th. Blom d.d.
23 februari 1918.
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Anton Niessen aan het
werk in de smederij in
2015. Hier smeedt hij
de letter V die bovenop
het Vreeland 750monument prijkt.

De smederij aan de
Ruiterstraat 6 in 1962.
Een kunstmest strooier
staat klaar voor
reparatie.

Start in Vreeland
Antonie Niessen (1891-1933) kwam in
1918 in Vreeland terecht. Hij ging samen
met zijn vrouw Maria Leeman wonen en
werken aan de Ruiterstraat 4-6. In nr. 6,
een 18de-eeuws pand, zat al eeuwen een
smederij.
Wie hier in de 18de eeuw smid was is niet
bekend. Eind 18de of begin 19de eeuw
zat smid Mansveld er. In de kadastrale
atlas van 1832 staat de ‘weduwe Abraham
Mansveld, smederes’ als eigenaresse vermeld. De tuin liep toen helemaal door tot
aan de Voorstraat en de Vecht. Hierna is
een smid Moritz vermeld. In 1882 waren
vader en zoon Thomas en Maarten Blom
vanuit Nieuwkoop naar Vreeland gekomen als smid. Maarten maakte in de smederij ook krulschaatsen, waarvan één paar
zelfs is opgenomen in het Schaatsmuseum
in Hindeloopen.
In 1918 kwam Antonie Niessen hier als
meesterknecht in dienst en nam even later de smederij over. Bijgaande kwitantie
van ‘Th. Blom, Mr. Smid en handel in rijwielen’ bewijst dat hij ﬂ. 2000,- betaalde
voor de overname van gereedschap en
materialen. Grof, hoef- en kachelsmederij

A. Niessen was een feit. In 1923 kreeg Antonie vergunning om een elektrisch aangedreven as aan te leggen en zo ijzer beter
te kunnen bewerken.
Het echtpaar Niesssen-Leeman kreeg vijf
zonen waarvan er maar één smid werd:
Arnoldus Niessen (geb. 1920). Dat is ‘de
oude smid’ die veel Vreelanders nog gekend hebben en die in 2012 is overleden.
Toen Arnold 13 was overleed zijn vader.
Hij was in brand gevlogen bij het repareren van een benzinelamp die de dag ervoor, bij het blussen van een brand door
hooibroei bij Dirk Zeldenrijk in het Hoekerland, niet gewerkt had. Ondanks zijn
sprong in de Vecht om de brand op zijn
lijf te blussen overleed Antonie (Toon)
drie dagen later aan de gevolgen van
‘blaren’ op zijn longen. De jonge Arnold
moest dus op zeer jonge leeftijd als oudste zoon de smederij overnemen. Hij ging
van school om samen met een knecht
het bedrijf voort te zetten, er moest immers brood op de plank komen voor zijn
moeder en zijn broertjes. Dat de smederij de naam ‘Weduwe Niessen’ bleef dragen blijkt uit de advertentie op p.6 uit
1945. We zien mooi de toenmalige werkzaamheden van de smederij: ‘electrische
smederij, lasch- en snij inrichting’. Later
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trouwde Arnold zijn buurmeisje Marretje
van Zalingen met wie hij negen kinderen
kreeg. Hier begint het verhaal van de huidige smid, Anton Niessen (geb. 1949), die
het vak van zijn vader leerde en jarenlang
met hem samenwerkte.

Vreeland vijftig jaar geleden
Arnold bezat een diploma ‘Rijks Gediplomeerd Hoefsmid’. Zo besloeg hij de Friese
paarden van Rijtuigenverhuur Korthage,
de ezels van schilder W.G. van de Hulst, de
Lippizaner paarden van het circus Dijkstra, de boerenpaarden van boerderijen
uit de buurt en later ook de `luxe manege
paarden’. Ook besloeg hij renpaarden met
een speciaal hoefbeslag. Daarnaast verrichte hij reparatiewerk. Zandbaggeraar
Blankevoort (vanuit het Hoekerland) was
een goede klant. De bakken waarin zand
werd getransporteerd werden aan de gemeentelijke loswal (hoek RuiterstraatVoorstraat) en achter de schuur van
Molenveld (de oude brandweergarage in
de Ruiterstraat) in de oude Vecht gerepareerd en gelast. Ook maakte en repareerde
hij siersmeedwerk en was hij Gazelle ﬁetsenmaker.
De negen kinderen van Arnoldus en Marretje (roepnaam Arnold en Map) sliepen
in stapelbedden op zolder. Vooral de vijf
jongens waren nauw betrokken bij de
smederij omdat het een bedrijf ‘aan huis’
was. Regelmatig moesten er ﬂessen propaangas naar afgelegen boerderijen in het
Hoekerland gebracht worden of kachels
opgehaald om schoongemaakt te worden. Dat gebeurde dan achterop de ﬁets of
voor in de bakﬁets. Paarden die beslagen
waren, werden terug gebracht en dat ging
heen op de rug van het paard zonder zadel
met alleen een halster en terug te voet. Natuurlijk ging er ook wel eens wat mis: een
paard vastgebonden aan een bank voor de
smederij was ergens van geschrokken en
sloeg met de bank en al op hol. Gelukkig
waren er in die tijd nog geen geparkeerde
auto’s en was er, behalve aan de bank, geen

schade. De paarden werden eerst binnen
beslagen in de travalje (hoefstal, achter de
twee rechter deuren), later in een buiten
geplaatste hoefstal. Op de plek van die
oude hoefstal ligt nu een betonnen plaat
met daarnaast nog de oude molensteen,
waar de wielbanden van de rijtuigen verwisseld werden.
De kinderen Niessen gingen tegenover
hun huis naar de lagere school en konden
in hun klaslokaal de geur van het beslaan
van de paarden ruiken. Nog maar vijftig
jaar geleden was de wereld in Vreeland zo
overzichtelijk en klein.

Verandering van het vak
Maar Arnold Niessen (de oude smid) ging
met zijn tijd mee: De werkpaarden kwamen tot de jaren ’60 naar de smederij om
beslagen te worden. Met de opkomst van
de tractoren ontwikkelde Arnold zich tot
reizend hoefsmid met een specialisme
in orthopedisch hoefbeslag (voor moeilijke hoeven, zeg maar). Kachels werden
cv installaties, er kwamen ﬁetsenmakers,
nieuwe pannen kocht je bij de Blokker en

Een bakﬁets vol met
buurkinderen: Jan
(bovenaan), Arnold
(rechts van hem),
Dirk (links voorin)
en Elsbeth (kijkt
achterom) Niessen;
Noor van Zalingen
(met vlechtjes) van
de schilder die naast
de smederij woonde;
Ankie en Roland Boelhouwer (met bril) van
de Voorstraat. Rechts
staat Lies Schoonhoven. de huishoudster
van Sluyter, de
eigenaar van het huis
Vrederust, voormalig
postkantoor, op de
achtergrond.
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Advertentie uit 1945.

Nico Zeldenrijk houdt
zijn paard vast terwijl
Arnold Niessen de
hoeﬁjzers vervangt.

dus ontwikkelden vader en zoon Niessen
een groot vakmanschap in de restauratie van hekwerken en andere smeedijzeren ornamenten. Zo werkten zij aan het
siersmeedwerk van het Centraal Station te
Amsterdam en aan de hekken van Wallestein en Vegtlust in Loenen. Het repareren
van ﬁetsen verdween meer en meer naar
de achtergrond. In 1963 werd een loods
aangebouwd. Zes jaar later werd het linker
raam vervangen door een grotere etalageruit. Hier zat lang daarvoor de ﬁetsenafdeling naast de smederij.
Arnold kreeg voor zijn verdiensten voor
de lokale bevolking en verenigingen een
ridderorde in 1975.
Na het overlijden van zijn vader zette
Anton de smederij alleen voort. Hij wilde geen hoefsmid worden en heeft zich
beziggehouden met smeedwerk, licht
constructie werk, kachels, gas en waterinstallatiewerk. Later maakte en repareerde
hij buitenlantaarns en hekwerken e.d.

en verrichtte veel werkzaamheden in de
bouw met Aannemer J. Boonzaaijer. Zo
restaureerde Anton de hekwerken van het
perron van station Haarlem, de hekken
nabij het Sperwerveld en die van de begraafplaats Abcoude. Brugbeslag maakte
hij bij slot Loenersloot en in Hilversum,
hij werkte mee aan de waterstoep van de
buitenplaats Hertenveld te Maarssen (ankerwerk en lood gieten van de hardstenen stoep e.d.) en aan diverse oude stalen
spoorbruggen in het hele land. In Vreeland is een heel bijzonder project van zijn
hand te zien: de gesmede V van het 750
jaar Vreeland monument bij het voormalig kasteelterrein.

Toekomst van de smederij
De huidige smid Anton Niessen werkt
nog steeds maar er is helaas geen opvolger. Het vuur in de smederij brandt nog
maar voor hoelang? Het huis is een monument dus aan het straatbeeld zal niet
veel veranderen. De laatste generatie kinderen Niessen is opgegroeid aan de Ruiterstraat in Vreeland. 100 Jaar lang is de
naam Niessen verbonden geweest aan de
smederij en was die naam een begrip in
Vreeland.
Met dank aan Jan Niessen
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HET KORTE LEVEN VAN DE

Loenense Kaasmarkt
Aleid Smid

Zoals zoveel plattelandsgemeenten in de
jaren ’20 van de vorige eeuw was Loenen
aan de Vecht een agrarische gemeenschap
met melkvee, varkens en akkerbouw. Loenense boeren trokken wekelijks naar omliggende plaatsen waar markten werden
gehouden om hun producten te verkopen.
Een van die plaatsen was Breukelen, waar
een bloeiende kaas- en varkensmarkt een
feit was. Een groot aantal boeren, middenstanders en inwoners van Loenen zag die
bloei met lede ogen aan en wilde ook graag
in eigen gemeente een (ﬁnancieel) graantje
meepikken.
Zo stond op 14 februari 1922 voor het
eerst bij de ‘Loenensche Middenstandsvereeniging’ de oprichting van een wekelijkse
kaas- en varkensmarkt in Loenen op de
agenda.

Het bestuur van de vereniging stuurt vervolgens op 7 maart 1922 vol goede moed
een verzoek aan het gemeentebestuur van
Loenen (ondertekend door hun voorzitter
G. Molsbergen, aangevuld met een lijst van
65 handtekeningen van belanghebbenden
en burgers) om deze markt ook daadwerkelijk te kunnen starten.
Al vrij snel na ontvangst van de brief van
de Middenstandsvereniging, namelijk op
14 maart 1922, beslist de vergadering van
burgemeester (E.A.H.A.van de Velde) en
de wethouders Mr. E. van Beusekom en J.
van Dijk om de Raad voor te stellen niet in
te gaan op dit verzoek, omdat men van mening is dat een markt als deze geen levensvatbaarheid heeft, gezien de aanwezigheid
van de vele markten in de omgeving.

Overzicht van de
kaasmarkt in actie
op het Kerkplein.
(Coll. W. Mooij)
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Burgemeester en Wethouders besluiten dus
in de komende gemeenteraadsvergadering
het verzoek niet te zullen ondersteunen.
De andere gemeenteraadsleden, de heren J.
Pos, P. Post, W. C. Pos en J. G. van Weerdenburg gaan akkoord.
Tijdens de bespreking van de brief in de gemeenteraadsvergadering op 11 april 1922
ontstaat echter een geheel andere situatie.
Gemeenteraadslid J. Pos wil nog even terug
komen op het besluit van B&W en gelooft
bij nader inzien toch, dat de oprichting van
deze markt zeer in het belang kan zijn van
de gemeente. Hij zou het in ieder geval willen proberen, daar er toch geen noemenswaardige kosten aan verbonden zijn. Ook
W. C. Pos juicht de komst van deze markt
toe. De enige criticaster is wethouder J. van
Dijk. Hij blijft vinden dat deze markt hier
geen levensvatbaarheid zal hebben, het een
lijdensweg zal worden, wat hij de Gemeente Loenen wil besparen. Bovendien, bepleit
hij, ontbreken er ook handtekeningen van
de kaashandelaren op de lijst.
Dan brengt de voorzitter het besluit tot oprichting van een kaas- en varkensmarkt in
de gemeente Loenen in stemming. De heer
J. van Dijk stemt tegen, maar met meerderheid van stemmen wordt vervolgens de oprichting van een kaas- en varkensmarkt in
Loenen toch nog een feit.

Aangevoerde kazen
bij de waag van
Van Setten.
(Coll. W. Mooij)

Na dit genomen gemeenteraadsbesluit
gaan de burgemeester en wethouders
voortvarend aan het werk. De Middenstandvereniging ontvangt op 20 april 1922
het bericht dat de gemeenteraad besloten
heeft tot instelling van de markt behoudens
goedkeuring van de Gedeputeerde Staten
van de Provincie Utrecht.
Op diezelfde dag stuurt de gemeente ook
een brief aan de gedeputeerde staten van de
provincie met de boodschap dat er besloten is voortaan een kaas- en varkensmarkt
in de Gemeente Loenen te houden op elke
Dinsdag van de week van ’s ochtends 8 uur
tot ’s middags 1 uur.
Opvallend genoeg wordt het besluit voor
de markt afgegeven voor dezelfde dag en
tijd als waarop de huidige markt in Loenen
nog steeds wordt gehouden. Toeval?
De Loenense markt lijkt dus een feit, maar
dan ontstaan er donkere wolken vanuit de
provincie. Allereerst verdaagt het provinciebestuur haar besluit tot nader order en
stelt de Gemeente Loenen op de hoogte
van een aantal bezwaarschriften, ingediend
door de toenmalige Gemeente Breukelen
-Nijenrode. Het starten van een markt in
Loenen wordt daar gezien als een bedreiging voor de eigen markt, speciﬁek voor de
eigen kaasmarkt.
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Opvallend in het geheel is dat behalve uit
de Gemeente Breukelen-Nijenrode geen
bezwaarschriften van andere gemeenten
worden ontvangen.
Dit laatste argument beschrijft het gemeentebestuur van Loenen in een gevraagde reactie aan de provincie door middel van een
glansrijk betoog. Verder wordt gesteld dat
de gemeente Loenen zeer gunstig gelegen
is voor het vervoer van kaas en varkens per
spoorlijn door de directe aanwezigheid van
het station Nieuwersluis.
De provincie zwicht niet en besluit op 11
juli 1922 een akkoord te geven voor het
houden van een wekelijkse varkensmarkt,
maar niet voor een kaasmarkt. Verdere toelichting van dit besluit ontbreekt.
Daarop besluit de gemeenteraad van Loenen op 28 augustus 1922 dat het houden
van alleen een varkensmarkt geen zin heeft
en het raadsbesluit voor het houden van
een kaas- en varkensmarkt wordt ingetrokken. Drie jaar blijft het stil.

1925
Omdat de Loenensche Middenstandsvereeniging in al die jaren nog steeds van
mening is dat een kaasmarkt voor de gemeente Loenen van grote waarde is, neemt
het bestuur opnieuw het voortouw met een
brief op 13 augustus 1925 aan het gemeentebestuur van de gemeente Loenen aan de
Vecht. Het verzoek is nu directer en korter
dan in 1922 en wordt ondersteund door
een nieuwe handtekeningenlijst, nu met 52
namen.
Wat opvalt is dat er nu geen sprake meer
is van een varkensmarkt. De reden hiervoor is in de archieven van de gemeente
niet meer terug te vinden. Net als in 1922
wordt het verzoek zeer snel daarna, althans
voor hedendaagse begrippen, in de raadsvergadering van 20 augustus 1925 behandeld. Met algemene stemmen wordt het
voorstel tot oprichting van een kaasmarkt
aangenomen en weer wordt besloten de
markt te houden op de dinsdag van iedere

week, van 8 uur ’s ochtends tot 1 uur in de
middag. Ook gaat er twee dagen later weer
een brief naar de Gedeputeerde Staten van
Utrecht, met het verzoek dit besluit van de
Raad van de gemeente goed te keuren. Ook
de argumenten van de gemeenteraad om
te komen tot een positieve besluitvorming
worden bijgevoegd. Op diezelfde dag wordt
ook de Loenensche Middenstandsvereeniging ingelicht over het raadsbesluit en het
schrijven aan de Provincie. Het wordt nu
wachten op een deﬁnitieve toestemming.
De provincie komt een week na deze brief,
op 1 september, in actie en stuurt een
schrijven naar alle gemeentes in de provincie Utrecht, waarin ze melding maken van
het besluit en aangeven eventuele bezwaren binnen 20 dagen in te dienen.
Al op 10 september informeert Gedeputeerde Staten van Utrecht b & w van Loenen, dat een beslissing op hun verzoek
wordt aangehouden. Aanleiding is de reeds
ontvangen bezwaren tegen de op te richten
kaasmarkt door met name Breukelen en
Vinkeveen. De gemeente Loenen mag direct op de bezwaren reageren.
Door de heer Molsbergen, lid van de gemeenteraad en tevens mede indiener van
het verzoek voor de oprichting van een
kaasmarkt, wordt op 28 september 1925
tijdens de gemeenteraadsvergadering een
gepassioneerde uiteenzetting tegen de bezwaren van Breukelen en Vinkeveen gegeven. Hij leest zijn vijf bladzijden lange brief
voor.
Enkele historisch interessante maar ook
humoristische citaten:
• Breukelen beweert dat daar ter plaatste sedert meer dan 40 jaren een kaasmarkt is,
die steeds in bloei toe neemt en dat deze de
enige belangrijke kaasmarkt in de Vechtstreek genoemd mag worden. Dit is juist en
omdat dit zo juist is hoop ik dat Gedeputeerde Staten het besluit van de Raad van
Loenen zal bekrachtigen. En wel om redenen dat Breukelen als zijnde de enige bloei-
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Kaas werd ook per
schip aangevoerd en
gelost achter
Dorpsstraat 80,
bij Van Setten.
(Coll. W. Mooij)

ende kaasmarkt der Vechtstreek, toch niet
de enige behoeft te blijven. Ik wens Breukelen een steeds groeien van haar kaasmarkt
toe, maar wens ter zelfde tijd dat de gemeente Loenen een niet minder bloeiende
kaasmarkt in de toekomst zal bezitten. En
dit kan, omdat de mogelijkheid bestaat.
• Breukelen heeft aangekocht de buitenplaats Boom en Bosch mede om een gedeelte daarvan te bestemmen voor de
Breukelse kaasmarkt. Ik vind dat de Raad
van Breukelen bestaat uit pientere jongens,
maar ik geloof dat wij in Loenen ook pienter mogen zijn en opkomen voor onze Loenense belangen, welke belangen voor ons
zeker gelegen zijn in het instellen van een
markt, om datgene wat in onze onmiddellijke omgeving wordt geproduceerd, ook bij
ons te doen verkopen. Voor Loenen, welke
plaats zich niet leent voor industrie, is een
bloeiende kaasmarkt van een nog groter
levensbelang dan voor Breukelen.
• Ik wijs erop dat indien Breukelen het juist
inziet en een kaasmarkt te Loenen een
zeer twijfelachtige zaak is, Breukelen niets
heeft te vrezen daar dan binnen korten
tijd de kaasmarkt te Loenen zal sterven

aan een wrede dood. Breukelen zal dus
haar kaasmarkt gezien haar eigen verklaring zien leven en ook zien blijven. Maar
dat neemt niet weg dat de gemeente Loenen op mag komen voor haar belang, het
belang dat zij niet zo twijfelachtig beziet
als Breukelen. Door vrees is nog nooit iets
tot stand gebracht.
Tijdens diezelfde vergadering van b & w
wordt besloten advies omtrent deze ontwikkelingen in te winnen bij de heren
Nauta en Pit, advocaten en procureurs te
Utrecht. Deze heren schrijven vervolgens
een helder onderbouwd betoog in het
voordeel van de Gemeente Loenen. Deze
brief wordt, na goedkeuring door en ondertekening van B & W van Loenen op 6
oktober 1925 onder nr. 1/294 verstuurd
aan Gedeputeerde Staten van Utrecht.
Vol vertrouwen dat het deze keer allemaal
goedkomt met de kaasmarkt in Loenen zit
het gemeentebestuur niet stil en probeert
de Nederlandse Spoorwegen te overtuigen
dat vanwege de aanstaande start van de
kaasmarkt te Loenen de treinenloop Rotterdam - Gouda –Nieuwersluis - Amsterdam moet worden aangepast. Dit ten behoeve van de aanvoer en afvoer van kaas
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en boeren. Op dat moment stoppen twee
keer per dag treinen bij het Station Nieuwersluis in de richting Gouda, via Breukelen naar Harmelen. De eerste ’s ochtends
om 08.37, de tweede ‘s middags om 16.54
(respectievelijk de treinen No. 244 en 254).
Maar de in omgekeerde richting stoppen
de treinen 245 en 255 niet in Nieuwersluis
en dat is precies wat het gemeentebestuur
wil bereiken.
Als extra argumenten merkt de gemeenteraad op dat sinds de opening van de lijn
Nieuwersluis - Uithoorn, het reizigersverkeer via het station Nieuwersluis zeer is
toegenomen en de reizigers door de aanpassing ook een snellere verbinding krijgen met de wereldsteden Amsterdam en
Rotterdam. Verder meldt hij dat er zowel
‘s zomers als ’s winters grote voordelen zijn
voor liefhebbers van water- en ijssport in
de Loosdrechtse Plassen en het Gooi om
vanuit Rotterdam, Gouda en Woerden een
rechtstreekse verbinding te hebben met
station Nieuwersluis, dat de aangewezen
stopplaats is voor de gehele streek.

Eindelijk goedkeuring
En dan is het op 24 november 1925 eindelijk zover en wordt door de Gedeputeerde
Staten van Utrecht ingevolge artikel 195
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van de Gemeentewet goedkeuring verleend voor de oprichting van een kaasmarkt te Loenen. De brief komt bij de gemeente op 30 november 1925 binnen.
Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering
op 1 december 1925 geeft de Gemeente
Loenen akkoord aan de Middenstandsvereniging de kaasmarkt te starten op 8
december 1925. Voor de Middenstandsvereniging is dat allemaal te snel, zij willen
liever starten op 20 april 1926. In de tussentijd wordt daarom een voorbereidingscommissie ingesteld met leden namens de
gemeente en de vereniging. Verder wordt
gevraagd aan het college van kerkvoogden
om het kerkplein op de dinsdagen te mogen gebruiken en worden politiemaatregelen in gang gezet.
Alles lijkt ineens mee te zitten. De kerkvoogdij geeft toestemming voor het plaatsen van de kaaswagens op de dinsdagen,
op voorwaarde dat het plein na de markten
weer schoon en netjes wordt opgeleverd.
Een ﬁnanciële bijdrage wordt niet gevraagd. En ook de Nederlandse Spoorwegen reageren positief en zullen de treinen
245 en 255 van Rotterdam naar Amsterdam ingaande de zomerregeling op 15 mei

Boeren en handelaren
bij een kar vol kazen.
(Coll. W. Mooij)
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1926 ook laten stoppen in Nieuwersluis.
De gemeenteraad besluit zelfs op 18 januari 1926 een krediet uit de gemeentekas ter
beschikking te stellen van ﬂ. 1.000,- voor de
opstartkosten. Verder wordt afgesproken
voorlopig geen marktgeld te heﬀen. Sterker
nog, er wordt afgesproken om premies te
betalen met het doel zoveel mogelijk kaasverkopers naar de markt te trekken. De
premies werden afhankelijk van de aangevoerde hoeveelheid kilo’s kaas bepaald en
variëren tussen de ﬂ. 5,- en ﬂ. 25,-.
Voor het regelen van ﬁnanciële zaken en
het betalen van premies, wordt een speciale
commissie in het leven geroepen.
Niets staat er meer in de weg om de kaasmarkt daadwerkelijk het levenslicht te laten zien. Ook personeel wordt aangesteld.
Als eerste meldt Dhr. J. Spaans zich, bodeconciërge van de Gemeente Loenen, om op
te mogen treden als tijdelijk marktmeester.
Het college stemt in, net als met het verzoek van gemeentearbeider L. Appel, die
zich graag opwerpt als marktknecht. Bij
zijn aanstelling stelt de gemeente echter
wel nadrukkelijk, dat naast het uitvoeren
van deze functie het ophalen van as– en
vuilnis later op die dag als te doen gebrui-

Van bovenaf is goed
te zien hoe enorm
druk bezocht de
kaasmarkt was.
(Coll. W. Mooij)

kelijk plaats heeft. Een extra service wordt
ook aangeboden: bij het station Nieuwersluis staat een auto gereed om de kaaskopers naar de markt te vervoeren. Deze auto
mocht zelfs gratis –zonder tol te betalenover de brug !

De start
De eerste kaasmarkt wordt geopend op
dinsdag 4 mei 1926 om 09.00 uur met het
luiden van een bel door Burgemeester Van
de Velde op het Kerkplein van Loenen. Ten
aanzien van het houden van de markt gold
ook een heuse politieverordening waarbij
Artikel III c noemenswaardig is:
“Alle ter markt aangevoerde kaas moet met
kleden zijn bedekt. Het is verboden kaas
voor de aanvang van den markt te ontbloten, te betasten of te boren, onder welk voorwendsel dan ook. Het juiste ogenblik van
den aanvang van de markt wordt aangegeven door het uurwerk, dat zich bevindt in
den gemeentetoren”.
De kaas kan op drie plekken worden gewogen: Bij weduwe Mur aan de Dorpsstraat
2, in het pakhuis van kruidenier Van Setten, Dorpsstraat 80 en bij A. Leeuwenhoek,
in de stalling tegenover het ‘Raadhuis van
Kronenburg’.
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Ook wordt het kasboek die dag geopend.
Inkomsten: ﬂ. 640,50 bestaande uit bijdragen van participanten en de Middenstandsvereniging en ﬂ. 110,50 aan inkomsten van advertenties.
Aan de kostenkant vallen een aantal zaken
op: aan marktmeester Spaans en zijn, ondertussen twee marktknechten, wordt ﬂ.
1,- p.p. loon betaald per markt.
Die dag wordt betaald aan de verkopers
welke de meeste kilo’s kaas aanvoeren: 1: P.
Vendrig uit Nigtevecht (ﬂ. 15,-), 2: R. Doornenbal uit Woerden (ﬂ. 10,-) en 3: D. Brouwer uit Loenen, Slootdijk (ﬂ. 5,-).
Op 26 mei 1926 wordt een rekening van
ﬂ. 114,- van sigarenwinkelier G. Limburg
betaald voor de levering gedurende de
maand mei 1926 van 57 kistjes sigaren van
ﬂ. 2,- per kistje. (Deze sigaren werden uitgereikt aan elke verkoper van kaas op de
kaasmarkt). En op 31 mei 1926 worden er
bij de sigarenwinkel van de heer H. de Ruiter 56 kistjes van ﬂ. 2,- per stuk aangekocht
alsmede 1 kistje sigaren voor de verkoper
die van het verste punt moest komen en
een kistje sigaren om rond te delen tijdens
de lunch. Afgaande op een bewaard gebleven overzicht uit juni 1926 werd de aangevoerde kaas gewogen en betrof die maand
27.126 kg.
In dat jaar is verder door b & w en de gemeenteraad niet meer gesproken over de
kaasmarkt, althans er is in het archief niets
meer terug te vinden.
Pas op 17 maart 1927 wordt er in de gemeenteraad weer over de kaasmarkt gesproken en dan ook nog eens in een spoedeisende vergadering. Het gaat niet goed
met de kaasmarkt. Kaashandelaren blijven
weg vanwege een concurrerende markt op
dinsdag in Bodegraven. Omdat er ’s woensdags ook een kaasmarkt wordt gehouden
in Woerden, is het voorstel in het vervolg
in Loenen de markt op donderdag te organiseren. Bij raadsbesluit van 17 maart
1927 wordt besloten met ingang van half
april 1927 de kaasmarkt nu op donderdag

te houden. Ook wordt besloten de veehouders in het vervolg ter vergadering op te
roepen, met het doel hun medewerking
aan de markt te verkrijgen.
Hier stopt de ambtelijke informatie. In het
kasboek kunnen we vinden dat de markt
38 keer heeft plaatsgevonden en op 27 oktober 1927 stopt met een positief saldo van
ﬂ. 99,39. De Loenense kaasmarkt heeft dus
maar een kort leven gehad. Opmerkelijk is,
dat de kaasmarkt die met veel energie en
overtuiging is begonnen, als een nachtkaars uitging toen men, zeer waarschijnlijk,
tot de conclusie kwam dat de concurrentie
moordend was en er dus geen sprake meer
was van een levensvatbare markt in Loenen.
Sterker nog, het lijkt erop dat verleende
vergunningen formeel nog steeds bestaan
en er in Loenen vandaag de dag nog steeds
een kaasmarkt mag worden gehouden…
Met dank aan de documentatie van C.
Krijnen, het Regionaal Historisch Centrum
Vecht en Venen in Breukelen en onderzoek
door Willem Mooij.
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De kaaswaag uit
Breukelen, zoals die
nu tentoongesteld is
in het R.H.C. Vecht
en Venen. (Foto:
Maarten Bootsma)
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DIEFSTAL OF INBRAAK KOMT IN DEZE STREEK NIMMER VOOR

Postkantoor opgeleverd
zonder grendels en luiken
Mieke Kennis en Willem Mooij

Het Post- en
Telegraafkantoor
rond 1900. De
oorspronkelijke luiken
zijn verdwenen. De
duimen12 in de
kozijnen zijn wel te
zien. Het wapenbord
dat op de voorgevel
was aangebracht
is tegenwoordig
spoorloos.
(Coll. W. Mooij)

Het voormalige postkantoor in de Bredestraat in Loenen is een opvallend gebouw. Het werd in 1882 in de eclectische
stijl1 gebouwd. In de gevel van rood metselwerk zien we een verhoogd risaliet2, siermetselwerk en hardstenen pilasters op de
hoeken. Maar binnen in dit mooie bouwwerk had de ene gootsteen geen afvoer, bij
de andere zat de afvoer aan de hoogste kant
zodat het water niet afvloeide, de steenkolen moesten in de hangkast bewaard worden, muren waren ‘in natuurstaat gebleven’
en het loket was te klein om een pakketje
door te geven. Geen wonder dat postdirecteur Van Diermen een brief op poten naar
de minister stuurde.

Nadat de eerste postdirecteur was benoemd in 1850 duurde het even voordat de
posterijen in Loenen ook een oﬃcieel kantoor kregen. A.J.Teljer3, die vanuit zijn apotheek werkte, werd in 1863 opgevolgd door
Barthold Johan Herweijer, die naast zijn
ambtelijk werk een verdienstelijk amateur
kunstschilder was. Hij wordt vermeld in
Scheen4 en via internet zijn bij veilinghuizen enkele schilderijen van hem te vinden,
vooral schepen en havengezichten. In 1870
vertrok hij naar Den Helder en de jaren
daarna waren er in Loenen tijdelijke waarnemers. Het postkantoor was in die periode in bestaande panden gevestigd, onder
andere in Soeterust, ook wel genoemd de
Hoge Stoep.
Naar aanleiding van ‘eene missive5 van den
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid’ besloot het gemeentebestuur in 1882
een nieuw Post- en Telegraafkantoor annex directeurswoning te bouwen op een
stuk grond van de gemeente. Totale kosten
van de aanbesteding ﬂ.12.543.-, inclusief
ﬂ.571,50 voor de architect en ﬂ.550,- voor
W. van der Oord6, de 21-jarige bouwkundige, die van juli 1882 tot en met maart
1883 opzichter was. Het gebouw werd vervolgens voor telkens 10 jaar verhuurd aan
het Rijk voor een jaarlijkse huurprijs van
6% van de bouwkosten. In de eerste jaren
was die huur ﬂ.720,- per jaar.

Meerwerk
Bestek en voorwaarden voor deze aanbesteding besloegen 23 pagina’s. Metsel- en
timmerwerk, evenals loodgieters- en stu-
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kadoorswerk werden uitgebreid omschreven. Artikel nr. 13, de Slotbepaling, luidde:
“Het gebruik van sterken drank is bij dit
werk verboden.” Architect was A. F. van
Wijngaarden, stadsarchitect te Medemblik.
Aannemers waren Jan Bemelman en Willem de Heer uit Nieuwe Niedorp, ook uit
de kop van Noord-Holland, die met hun
inschrijving 400 gulden onder de begroting
zaten. Tegenvaller was achteraf de extra rekening van ﬂ.130,99. Het betrof meerwerk:
aanbrengen van bredere loden hoekkepers7, stroken lood langs de boeiplanken8,
het afdak dekken met zink, de muur langs
het erf een meter langer metselen en voor
de gevel langs de stoep een gemetselde rollaag aanbrengen.

Inspectie
Op 5 april 1883 werd Geurt van Diermen
aangesteld als postdirecteur en hij betrok
de bovenwoning. Een paar dagen later
kreeg hij inspectie. Naar aanleiding van
‘door Zijne Hooggeleerde Heer Lijninspecteur’ gemaakte opmerkingen schreef Van
Diermen vervolgens een brief naar Den
Haag om ‘den onvoldoende toestand van
het door de Gemeente alhier verstrekte gebouw’ onder aandacht van de minister te
brengen.
Het was een lange lijst met klachten:
- De voorraad steenkolen voor kantoorgebruik wordt bewaard in een hangkast
in de bestellerskamer, omdat er geen
schuurtje of bergplaats voor brandstoffen gevonden wordt. Ook voor de woning
ontbreekt zo’n bergplaats.
- De handwagen voor het pakketvervoer
moet elders geborgen worden, zodat het
toezicht daarop onvolledig wordt.
- In de bestellerskamer bevindt zich een
pomp met gootsteen, maar daaraan is
geen afvoerbuis voor het water. Het water
moet in een emmer worden opgevangen
en daarna in de goot aan de straat worden
gebracht, want een waterlozing op het erf
ontbreekt.

- De muur boven de gootsteen is in zijn
natuurstaat gebleven, n.l. cement zonder
enige bedekking. Het onderste gedeelte
der muren van het privaat is eveneens
onafgewerkt.
- Het loket is aan de kant van het publiek
niet voorzien van een klep of vooruitstekende rand, zodat het publiek daar niets
kan deponeren. Het deurtje waar ook
pakketten door moeten is slechts 24 cm.
breed en 40 cm. hoog.
- De gootsteen in de keuken ligt aan de zijde waar de afvoerbuis is aangebracht het
hoogst zodat het water niet kan afvloeien.
- De muren onder de keukenschoorsteen
zijn onafgewerkt.
- Alle ramen zijn zonder blinden.
Ook de inspecteur deed in Den Haag verslag van zijn bevindingen en de minister
reageerde door de gemeente op 22 april
kort en bondig aan te schrijven: “Er is gebleken dat er behoefte is aan bergplaats
voor brandstoﬀen, blinden voor de ramen,
schuifgrendels en vastzethaken op de buitendeuren.” De inspecteur had nog aan de

Plattegrond benedenverdieping met indeling van het kantoor.
(Coll. COMM.)

16 Vechtkroniek mei 2018
Ontwerptekening
van een Postbus met
gietijzeren frontstuk.
Dit model werd in
Loenen geplaatst. De
bus kon binnen, in
het kantoor, geleegd
worden. Hiervoor
werd achter de bus
een Brievenkast
gemaakt in de houten
lambrisering. (Coll
COMM.)
lijst van Van Diermen toegevoegd “de wenschelijkheid de deur in de vestibule om te
zetten.” En de minister verzocht ook het
loket, “dat geheel afwijkt van de detailtekening” aan te passen. Hij besloot: “In een en
ander zal alsnog moeten worden voorzien.
De in gebruikstelling is door mij op 1 juni
bepaald.”

Gelukstelegram,
(Coll. W. Mooij)

Fel protest
Loenen reageerde 17 mei met een brief van
drie kantjes en protesteerde daarin hevig.
Blijkbaar rekende architect Van Wijngaarden9 er op dat kolenopslag in een kast af-

doende zou zijn, net als in de door hem
ontworpen en goedgekeurde postkantoren
in Medemblik en Winkel10. Wat betreft de
opmerking over de blinden wilden B&W
“niet ontveinzen dat dit zeer bevreemdend
voorkomt. Het bestek is immers vorig jaar
tweemaal goedgekeurd. Alsnog aanbrengen van blinden zal met grote kosten gepaard gaan, omdat de kozijnen daar niet
voor zijn ingericht.” En in Winkel en Medemblik zaten immers ook geen blinden
aan het kantoor.
Maar ze hadden een nog sterker argument:
“Ook voor de veiligheid is het aanbrengen
van blinden niet zozeer nodig. In deze en
omliggende gemeenten langs de Vecht
wordt nimmer van onveiligheid vernomen.
Diefstal of inbraak komt in deze streek,
waar talrijke buitenplaatsen geïsoleerd en
verspreid liggen, nimmer voor. Daarbij is
het nieuwe gebouw gelegen in het midden der bebouwde kom, grenzend aan het
Gemeentehuis, tevens woning van de veldwachter. Terwijl vlak tegenover het Postkantoor een stalhouderij is, waar nog tot
laat in de nacht en reeds ’s morgens vroeg
personen aanwezig zijn.”
Wat betreft het aanbrengen van schuifgrendels en vastzethaken beloofde de
gemeente dat dit in orde zou komen, en
ook naar de inrichting van het loket werd
gekeken. Maar de omzetting van de vestibuledeur ging hen te ver. “De inkomende
persoon zou dan dadelijk bij de lessenaar
staan, waar een ander een telegram staat te
schrijven, iets dat zeer onvrij is en bovendien deze aan tocht blootstellen. Wij kunnen derhalve de wenselijkheid hiervan niet
inzien.”
Desalniettemin betaalde de gemeente in
juli een rekening van de Loenense timmerman Krook.11 Alle ramen beneden
waren door hem van luiken voorzien. Bij
de bovenramen aan de achterkant van het
gebouw kwamen aan de buitenkant jaloezieën. Verder stonden op de rekening ‘diverente Zaken’, zoals het schuivend maken
van ramen en aanbrengen van grendels.
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Inclusief het schilderwerk en smidswerk
kwam de klus op ﬂ.141,83.
Met enige vertraging kon het nieuwe Posten Telegraafkantoor met ingang van 16 juli
1883 in gebruik worden gesteld.

Geen uitzicht
Was het toen naar tevredenheid? Perfect
was het niet, zoals blijkt uit een advertentie
uit 1903 in De Post en Telegraafwereld. Er
werd een nieuwe directeur gezocht, jaarwedde ﬂ. 1.600,- en vrije woning. Bij de gegevens over de functie staat: Goed onderhouden gemeentegebouw. Ruim, luchtig en
doelmatig kantoorlokaal met 2 ramen aan
de straatzijde. De woning bevat beneden
alleen keuken en vochtige niet grote kelder.
Boven vijf kamers en op de mooie zolder
een dienstbodekamertje. Kleine tuin. De
woning is droog, maar slecht gelegen tegenover een stal, geen uitzicht. Naast gegevens
over werktijden wordt een opsomming
gegeven van kerken en scholen in Loenen.
Het fraaie dorp telt 1407 inwoners. En tot
slot “Leven gewoon. Klimaat is dat van een
polderland. Voor ongehuwde klerken niet
veel kamers met pension beschikbaar. Voor
gehuwden in de regel geen huis open.”
Het kantoor voorzag echter voor Loenen en
omstreken in een behoefte. Mensen uit de
wijde omgeving kwamen gedurende meer
dan honderd jaar naar het postkantoor om
een telegram te sturen, te telefoneren of
BRONNEN:
RHC Vecht en Venen 1024 Gemeente Loenen.
Documenten van Bureau Geschiedschrijving van het PTT-museum,
nu COMM, Museum voor Communicatie te Den Haag.
Utrechts Archief archiefnummer 316 PTT, inspectie en kantoren.

NOTEN:
1 Een eclectisch bouwwerk heeft kenmerken uit verschillende
stijlen om een schilderachtig eﬀect te bereiken.
2 Een risaliet is het gedeelte van een gevel dat naar voren uitspringt.
3 Vechtkroniek 48, november 2017.
4 Pieter Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars
1750-1950, standaardwerk over kunst.
5 Missive = brief.

Het pand van
het voormalige
postkantoor. (Foto:
Rijksmonumenten)
een rekening via de giro te betalen. Ook
kwamen ze met hun spaarbankboekje, de
kinderen vaak met hun volle spaarpot van
de Zilvervloot, met 10% rente. In duidelijk
handschrift werd dan het gestorte of opgenomen spaargeld ingeschreven, in cijfers
én letters, en van de nodige stempels voorzien. Al die bezoekers gaven altijd drukte
in de Bredestraat, die door veel inwoners
werd aangeduid als de ‘Postkantoorstraat’.
Nog steeds is het voormalige Post- en Telegraafkantoor een markant gebouw en
staat het op de ‘lijst industrieel erfgoed’ in
het beschermd dorpsgezicht van Loenen.
Maar door de privatisering van de PTT
eind jaren 80 en de daaropvolgende afstoting van panden ging de oorspronkelijke
maatschappelijke functie verloren.
6 Willem van der Oord, geb. 1861 te Wognum, was later opzichter
van Drechterland, een voormalig waterschap in West-Friesland..
7 Een hoekkeper is de schuine naad in een dak, waar delen met
dakpannen elkaar onder een hoek raken.
8 Boeiplanken vormen het opstaande deel van de goot.
9 A.T. van Wijngaarden, geb. 1819, was van 1845 tot 1895 gemeenteopzichter in Medemblik. Hij heeft daarnaast veel gebouwen in Noord-Holland ontworpen, vooral kerken. Hij was
bevriend met Pierre Cuypers, de architect van het Rijksmuseum
en Centraal Station in Amsterdam. Onder leiding van Cuypers
werd kasteel Radboud in Medemblik gerestaureerd.
10 Beide gebouwen zijn gesloopt. In Medemblik werd in 1910 een
nieuw postkantoor gebouwd.
11 Timmerman Adrianus Krook woonde in Loenen, huis B7, Dorpsstraat 44.
12 Duimen zijn de haken waaraan een luik wordt opgehangen.
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Het Nieuws uit Loenen
(EN NOG WAT)
Sander Griﬃoen

Zijn er nog mensen die weten dat er een
Nieuws uit Loenen heeft bestaan? Heel
weinigen vermoed ik. Er is ook bijna niets
van terug te vinden.
Mijn vader, Hendrik Griﬃoen (1902-1969)
gaf dit blad uit. Eerst heette het H. Griﬃoen’s Nieuws; het werd voortgezet onder
de weidse titel Nieuws uit Loenen. Hoe
lang bestond het? Ik durf het niet te zeggen. Verscheen het eenmaal per maand?
Afgaande op de koppen (zie afbeeldingen)
moet dat wel zo geweest zijn. Vermoedelijk
deelde alles wat er aan herinnerde het lot
van veel van het archief en belandde het in
de papierversnipperaar bij de sluiting van
het kantoor (rond 1975).1
Het blad bestond meestal uit een dubbel
katern (acht pagina’s). Het werd verspreid
in een brede kring rond Loenen. Ofschoon
het ook buiten de klantenkring werd verspreid, was het toch niet een reclameblad,
maar eerder een middel voor klantenbinding. De doelgroep vormden de klanten
van ‘H. Griﬃoens Fourage en Kunstmest-

Twee koppen van
Nieuws uit Loenen

handel’ (later ‘Vulcaan Loenen’) – dat waren er in de bloeitijd een twaalf honderd,
verspreid over een gebied van Huizen tot
Leimuiden, van de Diemer Zeedijk tot achter Tienhoven. Een wezenlijk onderdeel
van de klantenbinding was de voorlichting
– Nieuws uit Loenen was hiervoor maar
één kanaal: op de bijgaande foto zien we
hem op één van de regelmatige voorlichtingsavonden die hij ook voor zijn klanten
organiseerde.
Veel van de inhoud bestond uit foto’s van
koeien en zeugen, met hun trotse eigenaars, die mede dankzij het krachtvoer van
de ﬁrma zich bij keuringen en competities
gunstig hadden onderscheiden. Daarnaast
verzorgde Dr. L.S. Dijkstra uit Vreeland een
rubriek over voeding voor dier en mens. Er
waren verder mededelingen over excursies.
Tot verontrusting van de commissarissen
(het familiebedrijf was al voor de oorlog
een naamloze vennootschap geworden)
organiseerde mijn vader de ene excursie na
de andere. Voor de oorlog beperkte hij zich
tot één- of tweedaagse excursies, bijv. naar
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de Duitse kalimijnen, na de oorlog werden
het vier- of vijfdaagse reizen. De uiterste
grens lag in Noord Italië. Verder kon niet,
want op zondag werd niet gereisd.
Er was ook een terugkerend item waarover
ik het nu wil hebben. Onder de boerenbevolking leefde waardering voor alles wat
rijmde. De liefde voor rijm, want zo ver
ging het hier en daar, vormde ongetwijfeld
een gezonken cultuurgoed van de rederijkerstijd. Met enige regelmaat verscheen
er dus een gedicht in ons blad. Dat werkte
zo. Elke zaterdag bezocht mijn vader de
graanbeurs op het Utrechtse Mariaplein
(nu een disco). Vlak bij de ingang was de
stand van de tekstdichter Jaap Mijderwijk
(1911-1965) uit De Meern. Hij stond er
vlak achter een groot beeld van Mercurius.
Het meest imposante aan het beeld vond ik
dat het van een afstandje scheen te zweven,
omringd als het was door wolken van sigarenrook. Men kon bij Mijderwijk bij het
binnenkomen een onderwerp opgeven en
bij vertrek het gedicht kant en klaar overhandigd krijgen. Zo ging het met een gedicht over een belevenis van mij uit het jaar
1954 dat op pagina 20 is afgebeeld.
Voor een goed begrip eerst nog dit. Kunstmest werd per schip aangevoerd . Dat was
de reden waarom mijn vader in 1928, op
26-jarige leeftijd, met geleend geld, de
zaak vanuit Baambrugge naar Loenen
verplaatste, en het herenhuis HoopRust
(nu Dorpsstraat 82) kocht met het daarnaast gelegen terrein, juist ten zuiden van
de overtuin van Beek en Hoﬀ In die tuin
verrees een pakhuis dat even groot als lelijk
was. Op de foto, zie volgende bladzijde, het
pakhuis kort na de bouw. De tweede component van het bedrijf, naast de kunstmest,
was de ‘fourage’, het veevoeder. Vanaf eind
jaren ’40 (schat ik) werd dit per vrachtauto
bij Calvé Delft opgehaald.
Zo ook op die dag in de herfst van 1954 dat
ik met de vrachtauto mee mocht. Het was

wat we noemden ‘een rooms-katholieke
zondag’, mogelijk de gedenkdag van een
heilige. Hoe dat ook zij, de chauﬀeur had
vrijaf. In plaats van hem reed pakhuisbaas
Gerrit Mooij. Op de terugweg niet ver van
Den Haag stond een jonge dame te liften.
Baas Mooij stopte, met de beste bedoelingen: laat dat duidelijk zijn. Ik verhuisde
naar de zakken, achterop. Even later stopte
de vrachtauto met een ruk op een drukke
straat. Ik zag Mooij, gesticulerend naar het
achteropkomend verkeer, een vijftig meter
of zo teruglopen om iets op te rapen. Even
later zag ik wat het was: zijn kunstgebit!
Wat wil het geval? Er werd toentertijd nog
veel gepruimd. De gebruiker spoog op gezette tijden een straal donkerbruin pruimtabaksap uit. Er waren er die de reputatie
hadden vanaf een afstand in een kwispedoor te kunnen spugen zonder dat er onderweg iets van het goedje verloren ging.
De reguliere chauﬀeurs op deze vrachtwagen waren duidelijk niet van dat kaliber,
getuige de korst van pruimtabaksap rond
een slijtgaatje in de vloer, pal voor de stoel
van de chauﬀeur, dat voor dit doel werd gebruikt. U begrijpt het al. Toen baas Mooij
een conversatie met de jonge dame wilde
beginnen, viel zijn gebit uit zijn mond en
belandde via dat gat op straat. Mijn vader
genoot van het verhaal en op de eerstvolgende zaterdag dichtte Jaap Mijderwijk

Een voorlichtingsavond,
waarbij onder andere
ook een ﬁlm werd vertoond. Vermoedelijk
vond deze avond plaats
in café Schuurman aan
de markt in Breukelen.
De middelste persoon
is H. Griﬃoen. (Foto:
Fotograﬁe G. de Graaf,
Breukelen)
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Het in 1928 gebouwde
pakhuis in de Dorpsstraat, gefotografeerd
vlak na de bouw.

Het gedicht ‘Sander
naar Calvé’ door
Jaap Mijderwijk.

‘Sander naar Calvé’.
Het is aan dit gedicht te danken dat er iets
van een Nieuws uit Loenen is bewaard. Het
blad stond in ons gezin niet hoog genoteerd. Mijn vader verdroeg dit in lijdzaamheid, maar eens werden we gewaar hoe
zeer hij aan het blad hechtte. Op een zomerse dag besloten mijn ouders het er eens
van te nemen. De auto werd volgestouwd
met de talrijke kinderschaar, en even later
waren we op weg maar het strand van …
Muiderberg. Dat was mooi dichtbij en je
hoefde als ouder niet alsmaar op de kinderen te letten want de badgasten moesten
lang waden alvorens kopje onder te gaan.
Welnu, het gezin streek neer in een zandkuil. En daar vonden we … een Nieuws uit
Loenen. Het stond voor mijn vader vast dat
een klant daar in alle rust de inhoud ervan
op zich had laten inwerken. Wij kinderen
(en vermoedelijk ook onze moeder) meenden dat het als pakpapier had gediend …
Nu nog even over een zijeﬀect van zijn publicitaire arbeid. Al hoewel er thuis zelfs
niet één fototoestel te vinden was, had hij al
vroeg de betekenis van foto en ﬁlm begrepen. Heel wat keer vergezelde Joop Lamme
hem naar keuringen enz. Vooral met diens
voorganger, Bakkum, bestond een hechte
band. Uit erkentelijkheid voor voedsel
dat hij tijdens de hongerwinter ontving,
schonk hij ons de serie foto’s over Loenen
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rond de bevrijdingsdag.3 Aan hem is ook
de hier afgedrukte foto met de bokkenwagen te danken. U ziet Piet van der Paauw
bij zijn bokkenkar, klaar voor de verkleedoptocht tijdens het bevrijdingsfeest in mei
1945. Het was meen ik één dag na de oﬃciële bevrijdingsoptocht. Mijn zus Martha
was de bruid en ik de bruidegom. Onze
oudste zussen Riet en Aag hadden voor de
aankleding gezorgd. We wonnen de tweede
prijs, een pak havermout. De foto werd tegenover ons huis genomen, met de muur

van Beek en Hoﬀ op de achtergrond.
Nieuws uit Loenen verdween geruisloos in
de jaren ‘60. De naamloze vennootschap
werd een vijftal jaren na mijn vaders pensionering (1968) ontbonden. HoopRust ging
in particuliere handen over. In 1980 werd
het pakhuis afgebroken. Op de plek verrees
een complexje van bejaardenwoningen.
Hiermee was een einde gekomen aan honderdvijftig jaar industriële en commerciële
bedrijvigheid in dat deel van het dorp.4

BRONNEN:

of vijf volledige kopieën van de serie gemaakt.
4 J. Boerstra, ‘150 jaar industrie Beek en Hoﬀ ’, Vechtkroniek, december 1995, 3-8. De enige fout die ik in dit voortreﬀelijke artikel kon
ontdekken, is dat de Utrechtse Kunstmesthandel NV genoemd wordt
als de eerste naam die de zaak als NV voerde (p. 8). De Utrechtse
Kunstmesthandel speelde een andere rol. Het was de beheersmaatschappij van de Vulcaan (die zelf tot het imperium van ThyssenBornemisza behoorde); hier waren de aandelen ondergebracht
(afgezien van wat mijn vader verworven had). In het kantoor op een
steenworp afstand van de graanbeurs zetelden de commissarissen
die met argusogen mijn vaders eigenzinnigheden volgden.

1 Het persoonlijk archief van mijn vader is wel bewaard gebleven.
2 In 1928 heette het daar nog Moleneinde. NB!: HoopRust was het
sterfhuis van de bekende tekenaar/schilder P.J. Lutgers (Lutgens)
(1808-1874).
3 Gepubliceerd in ‘Tussen ‘goed’ en ‘fout’, Vechtkroniek 2, mei 1995,
3-10. Vermoedelijk werd hierbij gebruik gemaakt van de serie die in
bezit was van Joop Lamme, waarvan een deel al in zijn Vijftig jaren
Loenenaren (2e druk 1989) was afgedrukt. Op een enkele na stammen alle foto’s van p. 58 tot 76 van dat boek uit deze serie. Hetzelfde
geldt voor de afbeelding op de voorplaat. Bakkum had meen ik vier
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Sander en zijn zus
Martha Griﬃoen als
bruid en bruidegom in
de bokkenwagen van
Piet van der Paauw, bij
de bevrijdingsoptocht
in mei 1945.
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AAN HET WOORD

Annie Visser
Riek Arink en Aleid Smid

Op een koude avond in oktober 2007
werden Riek Arink en Aleid Smid van de
interview-werkgroep hartelijk ontvangen met koﬃe en koekjes in het knusse
en schoongepoetste huisje van de toen
82-jarige Annie Visser. Haar huis, vlakbij de brug, ademde de sfeer van vroeger
en was nog in originele staat. Opvallend
in het huis waren de wandschilderingen
en vele wanden met geschilderde glazen
tegeltjes. Hieronder een verslag van het
toen gehouden interview.
Wie waren uw ouders?
Mijn vader was Piet Visser, geboren op
12 juni 1886 in Loenen, mijn moeder
Hermina Bruinink, geboren in Hardenberg op 15 april 1880. Zij trouwden op 16
augustus 1923. Ik was enigst kind. Vader
overleed op 29 maart 1958, moeder op 9
maart 1968.

Annie Visser in 2018.

Hoe kan het dat je geboren bent in
Loosdrecht, nooit verhuisd bent en
toch je leven lang in Loenen woont?

Ik werd op 23 juli 1925 in het Diaconessenhuis in Utrecht geboren als Anna
Elisabeth Visser, mijn ouders woonden
aan Oud Over. Tot 1952 hoorde de Oud
Over-kant van de brug niet bij de Gemeente Loenen. Ik woon mijn hele leven
al in dit huis aan de Brugstraat nummer
13. Toen we nog bij de Gemeente Loosdrecht hoorden hadden we ook een andere straatnaam en een ander huisnummer.
Het heette toen Oud Over B36 als ik me
niet vergis. Als ik naar de andere kant van
de brug loop, zeg ik ook nog steeds dat ik
naar Loenen ga. Pas sinds 1952 hoorde
Oud Over bij de Gemeente Loenen.
Ons huis is gebouwd eind 18de eeuw. Ik
heb een heerlijk huis. Een voor- en achterkamer, een keuken en bijkeuken, een
tuin aan de Vecht en boven de vliering en
2 slaapkamers. Van die slaapkamers maak
ik geen gebruik meer, die heb ik helemaal
in stijl gehouden van toen m’n ouders nog
leefden. De ouderlijke slaapkamer is met
een gordijn afgescheiden van mijn meisjeskamer. Zo was het vroeger en zo is het
nog steeds.
Sinds 1968 woon ik hier alleen en ik heb
verder ook geen familie meer. Mensen
uit Loenen weten dat ik altijd graag buiten kom en graag wandel met een hond.
Ik heb altijd huisdieren gehad, heb ook
nooit anders gekend dan een leven met
huisdieren. Op de oude foto met mijn ouders staat, als je goed kijkt ook ons zwarte
hondje Fanny! Vanaf het moment dat ik
alleen woon, heb ik ook altijd honden gehad. Mijn laatste hond heette Timmy, die
kwam uit het asiel van Crailo. Nu heb ik
een leenhond, want als je ouder wordt is
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een eigen hond toch een hele zorg. Met
Tonio, de leenhond, maak ik als het kan
dagelijks lange wandelingen: eerst de brug
over naar Loenen, dan de Dorpsstraat in,
dan langs slager Bram van den Berg voor
een stukje worst, dan via de molen naar
de Vreelandseweg; op het Karrepad halen
we een koekje, dan via de dokter, het Gemeentehuis, de Dorpsstraat helemaal uit,
het Jaagpad op en via de Cronenburgerbrug weer naar huis.
Waar ben je op school geweest
en hoe was je jeugd?
Ik ben op school geweest in Oud Over,
waar later de Gebroeders Verwoerd hun
zaak vestigden. Het was een hele leuke
schooltijd en ik herinner me Meester Van
Meurs en juﬀrouw van Deelen nog heel
goed. De school was niet zo groot: twee
lokalen voor alle kinderen tot en met de
zevende klas. In elk lokaal stonden vier
rijen banken. Ik heb een ﬁjne schooltijd
gehad. Wel ben ik vroeger veel ziek geweest, maar ondanks dat heb ik een heerlijke jeugd gehad.
Bij ons in huis was muziek altijd erg belangrijk. De liefde voor klassieke muziek
is er met de paplepel ingegoten. Vroeger
had ik een kindergrammofoon en luisterde naar klassieke muziek, zoals Beethoven, Verdi of Händel. Het enige dat ik
jammer vond was dat m’n moeder altijd
zo bezorgd was. Dat krijg je als je enigst
kind bent. Op school hadden we elk jaar
een schoolreisje. Het reisje dat ik me nog
heel goed herinner van toen ik al wat ouder was, ging per bus richting Rotterdam,
naar de Waalhaven. Spannend en een heel
end weg.
Welke banen heb je gehad?
Ik heb geen vervolgopleiding gedaan. Na
mijn lagere schooltijd heb ik naaien geleerd van Juﬀrouw Fook. Er was toen geen
mogelijkheid voor mij om een vervolgopleiding te doen, we hadden het nl. niet zo
breed. Van september tot maart was het

een hele dobber om rond te komen en
ook ik moest geld verdienen. Als het wel
eens een periode slecht ging, werden we
wel met spullen en eten door mensen geholpen. Ik ben dus wel heel erg zuinig opgevoed en er zijn mensen die zeggen dat
ik nog steeds te zuinig ben.
Ik heb in Hilversum en Loenen in de huishouding gewerkt. ‘s Morgens ging ik met
de bus naar Hilversum via Loosdrecht.
Ook heb ik nog lang in de huishouding
op Vegtlust gewerkt. Daar was toen de
schrijfmachinefabriek Klaassen gevestigd.
Door dat werken in huishoudingen heb ik
echt geleerd om alles netjes en schoon te
houden en daar ook veel plezier in te hebben. Misschien zijn deze ervaringen uit
de tijd van toen wel de reden dat ik nog
steeds alle dagen mijn huishouding zelf
doe en nog steeds heel graag werk.
Wat deden je ouders voor de kost?
Vader had een eigen schildersbedrijf, hij
werkte met z’n broer. Daarnaast was hij
ook amateur kunstschilder. Dat kun je
wel zien in mijn huis, hij was altijd met
schilderen bezig. Hij maakte schilderijen
en geschilderde lijsten en muurtegels.
Werken deed m’n vader op de plek waar
later onder meer een ﬁetsenzaak kwam.
Hier aan huis werd verf verkocht (menie,
peut en grondverf). Moeder en ik hielpen ook mee en als de verfblikken met

Vader en moeder
Visser met hun dochter
Annie in 1925.
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gen. Als dank voor zijn werk kreeg hij
voor zijn hele leven een gratis zitplaats in
de kerk aangeboden, waarvoor je in die
tijd nog moest betalen.

Vader en moeder
Visser met Annie in
het midden en hondje
Fanny, circa 1927.

Annie Visser met
hondje Fanny.

papiertjes erop klaar stonden, regelde ik
het wanneer mensen de bestelling kwamen afhalen. Ook was hij –van 1923 tot
1929 orgeltrapper. Toen er een elektrische
luchtaanvoer kwam is hij eervol ontsla-

Zijn je ouders hier overleden?
Ja, ze zijn beiden het huis uitgedragen.
Mijn vader overleed als eerste, in 1958
op 77-jarige leeftijd. Daarna ben ik 10
jaar lang alleen met m’n moeder geweest.
Toen mijn moeder uiteindelijk ook slechter werd heb ik een tijd lang halve dagen
moeten werken om voor haar te kunnen
zorgen. Mijn moeder heeft een lang ziekbed gehad en is uiteindelijk, net als mijn
vader, blind geworden. In die tijd konden
ze daar nog niks aan doen. Ik heb ook last
van mijn ogen gehad, maar mij kunnen
ze nu helpen. Daar ben ik heel dankbaar
voor, want ik heb gemerkt aan mijn ouders hoe moeilijk blindheid te verdragen
is en dat het moeilijk accepteren is als je
niet meer op herstel kunt hopen.
Nadat mijn moeder overleden is heeft dominee van Putten me heel goed geholpen.
Hij zei steeds dat ik voor me zelf moest
opkomen en voor mezelf dingen mocht
wensen. Ik kreeg een keer een erfenis van
honderd gulden omdat een tante in Den
Haag was overleden. Ik durfde er niets van
te kopen, maar m’n mooiste wens was een
eigen ﬁets te hebben. De dominee heeft er
alles aan gedaan dat ik die ﬁets ging kopen, helemaal voor mezelf. En ik ben er
nog steeds heel erg blij mee, want hij is er
nog en ik ben er zuinig op.
Is het leven in de Brugstraat veranderd?
Vroeger waren er veel meer winkels en
bedrijven aan deze kant van de Brugstraat. Je had kruidenier Niekerk, bakker
Vermolen, het schildersbedrijf van mijn
vader en onze buren, de familie Dolman,
die bloemenmanden en kransen voor de
verkoop in Loenen maakten.
Ton Niekerk (inmiddels overleden, red.)
had eerst een gewone kruidenierszaak.
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Later werd het de Centra. De drie jongens
en de twee meisjes uit het gezin werkten
allemaal mee en het was altijd gezellig.
In maart 1951 is de zaak van mijn vader
overgedaan aan Engbert van Oort sr.
Hoe werden de feestdagen gevierd
in de Brugstraat?
Feesten in de Brugstraat was geweldig,
veel uitbundiger dan nu en je deed het
met z’n allen. Mijn vader heeft nog ooit
eens een erepoort gemaakt samen met
Jan Niekerk (de vader van Ton). Dat was
in 1923 tijdens de viering van het 25-jarig
regeringsjubileum van Wilhelmina.
Vroeger was er het Loosdrechtse fanfarekorps Oud Over en er was een hele actieve
buurtvereniging. We mochten op Koninginnedag meedoen aan spelletjes. Dan
gingen we met het muziekkorps mee naar
het weiland van Cronenburg. Je moest
uitkijken dat je niet tot je enkels in de
koeienvlaaien wegzakte, maar we deden
allerhande spelletjes zoals zaklopen en
vlaggetjes steken in een stoof.
Niet alleen de feestdagen maar ook het

dagelijkse leven aan de Brugstraat was anders. Je was alle dagen aan huis en er was
altijd wat te beleven in de straat. Nu zijn
alle bewoners overdag weg naar hun werk,
maar vroeger was je veel meer buiten en
zaten we met de stoelen aan de deur. Een
televisie bestond toen niet en dus deed je
veel meer dingen samen. We luisterden
natuurlijk wel naar de radio, naar mooie
muziek. Ik heb me vroeger nooit verveeld
en dat doe ik nu ook niet.

Klassenfoto met Annie
Visser op bovenste rij,
tweede van rechts.
Bovenste rij, derde
van links Meester
P.A. van Meurs.
Het spannende schoolreisje naar Rotterdam.
Annie Visser staande rij
vierde van links.
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men had Mur, van het transportbedrijf,
veertien dagen voor de bevrijding een
vrachtboot in de Vecht gelegd.
Ik weet nog, toen die boot er lag, schilderde mijn vader een leuk versje op een bord:
Veertien dagen voor Bevrijding
zei de Duitser: “Weg die brug”
En ze is toen afgebroken,
ach, komt zij nog wel terug?
Ja, nu is ze weer herrezen.
Ieder deed aan d’opbouw mee,
En al is ze nu iets kleiner,
men is dankbaar en tevree.
Meneer Herman de Ruiter (ambtenaar
van de Gemeente Loenen) zorgde uiteindelijk voor een smalle brug (loopbrug)
zodat je weer in Loenen kon komen.

In 1923 werd deze erepoort gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum
van koningin Wilhelmina. Vader Niekerk had hem getimmerd, Piet Visser beschilderde de
poort. Vijfde van links Annie Visser, zesde van links haar vader Piet Visser, meest rechtse
jongen in wit matrozenpak Ton Niekerk en vlak daarachter vader Niekerk. De andere
kindjes in matrozenpakjes zijn ook kinderen Niekerk. De twee dames op links zijn mevrouw
Scheenhart en mevrouw Roemburg. Helemaal rechts staan twee kinderen Vriens.
De schuur op de achtergrond is ingestort in 1928. De schuur diende o.a. als centraal punt
voor de samenkomst van stroomdraden voor de Oud Over en de Brugstraat. De stroomdraden werden op grote afstanden geleid via porseleinen isolatoren. Tijdens de strenge
winter van 1928 kwamen er aan de stroomdraden zoveel ijspegels te hangen en waren de
isolatoren dermate verzwaard door ijs, dat de schuur bezweek onder dit gewicht.
(Bron: Ton Niekerk in 2008)

Hoe kwam je tijdens de oorlog
aan de andere kant van de brug?
De Duitsers dicteerden in de oorlog wat
je moest doen. Zo moest mijn vader nummerborden van motorﬁetsen schilderen.
Ook wilden de Duitsers de brug met
koorden in de oorlog vernielen, maar als
de bevolking ‘m zelf sloopte dan werd íe
niet opgeblazen. Iedereen hielp mee met
slopen en de onderdelen lagen verspreid
door de straat. Om aan de overkant te ko-

Vroeger moest je trouwens tol betalen
als je over de brug wilde, dat kostte toen
1 cent. Mijn ouders hadden een abonnement voor een half jaar en dat kostte 4
gulden.
Was de Cronenburgerbrug
er toen nog niet?
Nee, in mijn prille jeugd was deze brug de
enige of je moest via Nieuwersluis. Pas in
1934 kwam de Cronenburgerbrug. Ik kan
me nog herinneren dat de Bloklaan ofﬁcieel werd aangelegd. Dat was eerst een
zandpad, een karrenpad.
Waren je ouders kerkelijk gezind?
Ja, m’n vader was orgeltrapper, toen J.F.
Tierie (bekende componist van veel kinderliedjes) organist was in de kerk. Het
was destijds vaak heel koud in de kerk en
ze dronken samen brandewijn om warm
te blijven. Ik heb ook belijdenis gedaan en
geloof nog zeker, maar ik durf niet meer
naar de kerk. Als ik in de kerk kom, krijg
ik gelijk weer herinneringen aan die goede oude tijd van vroeger en zie en hoor ik
mijn vader. Die confrontatie is te emotioneel en kan ik niet aan. Ik ben er met de

Vechtkroniek mei 2018

kerstdagen in 2006 weer sinds heel lang
geweest. Dat vond ik toen toch wel erg
ﬁjn. Heb een cd gekregen bij de uitgang
en dat veroorzaakte eigenlijk dat ik sindsdien weer heel graag luister naar muziek.
Ik heb een cd-speler aangeschaft en geniet
elke dag van prachtige klassieke muziek:
Beethoven, het Slavenkoor van Verdi, het
Largo van Händel.
Je woont je hele leven al aan de Vecht.
Is de rivier en het gebruik van de
rivier veranderd?
Ja, de rivier is veranderd en ook het gebruik. Vroeger was er veel meer vrachtverkeer dan nu. We woonden toen ook
echt aan een inham van de Vecht waar
later het terras van de ﬁrma Vriens kwam.
De biervaten kwamen aan per schip. Ook
lag de Rijkspolitie in deze inham in het
schuitenhuis. Dat was een gezellige tijd,
zo 30 – 40 jaar geleden. Ik heb zelf veel
met een roeiboot gevaren op de Vecht. Je
kon een bootje huren aan de brug. Ik ben
ook wel eens door de sluis gegaan met een
rondvaartboot. De Vecht was toen veel ruwer. Elk jaar stroomde de rivier soms wel
meerdere keren over. (N.b. Dit gebeurde
gemiddeld zo’n vier keer per jaar. Het
overlopen van de Vecht kwam deels door

De ondergelopen Brugstraat in november 1928. Op de foto Piet
Visser achteraan in de rij, voor hem Ton Niekerk als jongetje.
Rechts van hem Arie Valkenburg jr. Op het plankier staan
verder, van achteren naar voren: vader Niekerk, Nees Dolman,
Arie Valkenburg en Henk van der Made (later directeur van de
Middenstandsbank). Prattenburg houdt zijn ﬁets vast. Uit het
raam kijken moeder Niekerk en dochter Teunis toe. Dit pand
deed vroeger dienst als de plaatselijke kruidenier ‘De Centra’.
Rechts de schilderszaak van Piet Visser. Deze zaak werd later
overgedragen aan Van Oort, die aldaar tot 2005 in zijn winkel
verf- en verfattributen verkocht. Ook voor zijn eigen kleurmengsels kwam men van heinde en verre. Loenens groen -voor de
deuren- was een typisch product van Van Oort). Sinds 2005 is
Van Oort gestopt. In het pand kwam eerst een ﬁetsenwinkel,
later Schumacher Kleur en Interieur en nu is er Van Rooijen
Kleur & Interieur gevestigd.

het gebrek aan sluizen op dat moment en
anderzijds door een sloot die in de Brugstraat was gegraven voor de watervoorziening. Deze sloot liep vanaf Vriens (waar
toen ook de politieboot lag), haaks langs
de winkel van Piet Visser (later Van Oort)
parallel aan de Brugstraat tot het hoekhuis met de Oud Over. Later is de sloot
door de Gemeente gedempt.)
Dan kregen we planken in ons huis en
was de hele benedenverdieping kletsnat.
Ook op straat lagen planken om zelf maar
droog te blijven. Sinds het gemaal in Mui-
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De nieuwe brug in
de jaren vijftig.

den er kwam, mede door toedoen van Mr
N. Kappeyne van de Coppello, is het leven
aan de Vecht een stuk makkelijker geworden.
Praat je nog wel eens met mensen uit het
dorp over de goede oude tijd?
Praten over de goede ouwe tijd doe ik
graag. Ben op het Dameszangkoor geweest van dirigent Van Mourik. Dat koor
heette ‘Zang veredelt’. Ook was er een
mannenkoor onder de naam ‘Apollo’. We
zongen met de kerst in de kerk kerstcantates. We oefenden in de Lichtkring of in de
Huishoudschool aan de Vreelandseweg.
We gingen ook naar concoursen. Verder
was ik ook lid van de Meisjesvereniging
‘Bid en Werk’, die geleid werd door wijkzuster Bea van de Hoeven. Het was een
prachtige tijd. Toch kan ik nog met weinig
mensen over de goede oude tijd praten.
De meeste van mijn vroegere vriendinnen
uit het dorp zitten tegenwoordig in een
verzorgingstehuis of zijn overleden. En
dat is toch wel apart want ik woon nog gewoon in mijn eigen huis. Alleen met overbuurman Ton Niekerk kan ik nog praten
over vroeger toen het allemaal nog anders
was in de Brugstraat.

Nog even terug naar de muziek.
Ken je nog liedjes uit die goeie ouwe tijd?
Ik houd nog steeds heel erg van muziek.
Muziek en zingen houden me er bovenop.
Uit de tijd van vroeger ken ik nog wel een
lied. Uit volle borst zingt Annie ‘Klein vogelijn op groene tak’:
Klein vogelijn op groene tak
wat zingt g’ een lustig lied.
Wij hebben in ons hele boek
zo’n vrolijk wijsje niet.
Ach, zeg ons, zeg ons aardig beest
wie toch uw meester is geweest
ach, zeg ons, zeg ons aardig beest
wie toch uw meester is geweest.......
Een laatste vraag Annie.
Heb je nog een droom?
Mijn droom? Nog heel lang in goede gezondheid aan de Brugstraat blijven wonen!
Annie staat op en geeft ons een uitgebreide rondleiding door haar kleine maar
sfeervolle huis. Hier en daar lijkt het wel
een museum waar je een prima indruk
krijgt van het leven uit vervlogen tijden.
En die indruk geeft dit interview hopelijk
ook!
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Utrechtse dorpsbesturen
IN DE TURBULENTE JAREN 1780-18301
Wim van Schaik

De invloed van de vroegere dorpsbesturen wordt vaak niet hoog ingeschat. Een
stereotiep beeld is dat het ging om een
aantal van de rijkste inwoners, over het
algemeen boeren, zij waren in het dorp
geboren en getogen en protestant. Hun
functie was om, onder de hoede van de
ambachtsheer, de provinciale verordeningen uit te voeren. Dit artikel beoogt de
vraag te beantwoorden of dit wel klopt. Er
is gekozen voor een van de politiek meest
tumultueuze perioden uit onze geschiedenis.

Onvrede
Zowel de stand van zaken in de economie
als de Nederlandse machtspositie op het
wereldtoneel waren in de jaren 1780 geen
schim meer van wat zij in de Gouden Eeuw
geweest waren. Tijdens de, voor Nederland
kansloos verlopen, Vierde Engelse Oorlog
(1780-1784) richtte de onvrede zich met
name op de stadhouder. In dit geval was dat
Willem V, volgens veel bronnen een vriendelijke maar weinig doortastende bestuurder, die wel een veel grotere macht had dan
zijn voorgangers. Deze macht was ten koste
gegaan van degenen die het voorheen in de
provincies voor het zeggen hadden: de ridderschappen en de stadsbesturen.2 De provincies konden steeds minder hun eigen
beleid bepalen en waren steeds meer afhankelijk van de ‘hofkliek’ in Den Haag. De regenten die niet tot de aanhang van Willem
V behoorden en de stadsbesturen vonden
elkaar en vormden de kern van een nieuwe
oppositionele beweging: de patriotten. Herstel van oude rechten en privileges, meer
lokale autonomie en zeggenschap voor de
burgers, dat waren hun eisen.

Wat er van de idealen terecht kwam
De eerste poging van de Patriotten om de
macht over te nemen werd in 1787 met geweld door Pruisische troepen onderdrukt.3
Veel patriotten, die zich nu Bataven gingen
noemen, weken uit naar Frankrijk. Daar
gingen zij, samen met Fransen en vluchtelingen uit andere landen, verder met
het smeden van revolutionaire plannen.
In 1795 kregen zij een nieuwe kans. In de
strenge winter van dat jaar trok het Franse
leger, waarvan ook een Bataafs Legioen

Willem V, kopergravure
door Reinier Vinkeles,
1779. (Coll. HUA, cat.
nr. 32013)
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Gezicht op de Neude
te Utrecht met de
vrijheidsboom en twee
altaren ter gelegenheid
van de viering van de
overwinning van de
Franse troepen in 1796.
Anonieme litho. (Coll.
HUA, cat. nr. 39578)

deel uitmaakte, over de rivieren en nam
de macht over. In de meeste plaatsen werd
door zogeheten Comités Revolutionairs
het oude bestuur afgezet en, al dan niet via
verkiezingen, een nieuw bestuur benoemd.
Het resultaat, de Bataafse Republiek, bracht
echter niet de gewenste terugkeer naar de
oude gezagsverhoudingen.
Meer lokale autonomie, het eerste patriotse ideaal, sneuvelde al in de grondwet
van 1798. De departementen en gemeenten werden niet meer dan administratieve
lichamen, ondergeschikt aan het (centrale)
Uitvoerend Bewind. Positief was wel dat

deze grondwet een aantal democratische
verworvenheden kende, zoals een aantal
grondrechten en het kiesrecht. Helaas bleef
het niet bij deze grondwet, maar werd zij
gevolgd door grondwetten in 1801, 1805,
1806, 1810, 1814 en 1815. Deze leidden tot
een steeds minder democratisch en steeds
meer centralistisch bestuur door achtereenvolgens: het Staatsbewind (1801-1805),
Raadspensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck (1805), koning Lodewijk Bonaparte (1806-1810), keizer Napoleon Bonaparte (1811-1813) en soeverein vorst/
koning Willem I (vanaf 1813). In plaats van
het gewenste herstel van plaatselijke zeggenschap door plaatselijke besturen was
het tegendeel bereikt: een centralistisch bestuur door een autocratische koning. Voor
de zeggenschap van de besturen van de
provincies en de steden was de situatie dus
eerder verslechterd dan verbeterd. Hoe zat
dat op het platteland?

Het platteland
De dorpsbesturen bestonden uit een
schout als vertegenwoordiger van de ambachtsheer4 en een aantal schepenen als
vertegenwoordigers van de inwoners. Werden zij ook meegesleurd in de maalstroom
van veranderingen? Wie waren zij, waren
zij in staat om een eigen beleid te voeren en
in hoeverre was de situatie omstreeks 1830,
na alle ontwikkelingen, anders dan voor
1795? Voor 1795 waren er in Utrecht ongeveer 130 plattelandsgerechten, zij waren
de voorlopers van de tegenwoordige gemeenten. Daarvan werden er voor het onderzoek waarop dit artikel gebaseerd is vijf
uitgekozen, te weten: Amerongen, Lopik,
Maarssen, Soest en Westbroek. Zowel geograﬁsch als qua bevolkingsaantal, middelen van bestaan en religieuze samenstelling
levert dat een behoorlijke spreiding over de
provincie op. Van deze plaatsen werd aan
de hand van verslagen en correspondentie van schout en schepenen getracht een
beeld te krijgen van de samenstelling van
de besturen en het beleid dat zij voerden.
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Willem I, litho door
H.J. Backer, 1838 (Coll.
HUA, cat.nr. 28812)

Bestuurders en hun beleid
Rijk, boer, protestant, autochtoon. Er zullen wel dorpen geweest zijn waarvoor dat
opging, maar het is zeker geen algemeen
beeld. Eerst iets over de schouten. Dat
waren een soort beroepsbestuurders: op
grond van een overeenkomst die zij sloten
met een of meerdere ambachtsheren namen zij het voorzitterschap van het plaatselijk bestuur op zich. Vaak deden ze dat in
een aantal dorpen tegelijk en werd het ook
gecombineerd met een ander beroep, met
name een combinatie met het notariaat
kwam vaak voor. De schepenen maakten
meestal deel uit van de ‘gezeten burgerij’,
dus de wat grotere boeren en ambachtsbazen, maar zeker niet de rijksten van het
dorp. Daarnaast was er ook voor iets minder gesitueerden zoals de schoolmeester,
de chirurgijn of een kleine winkelier, op
grond van hun kwaliteiten, vaak ruimte
in het bestuur. In plaatsen als Lopik, Soest
en Westbroek waren de meeste schepenen

boer, maar in minder agrarische gemeenschappen als Amerongen en vooral Maarssen werd de dienst uitgemaakt door ambachtsbazen en handelaren. Het belijden
van de gereformeerde religie was wel min
of meer verplicht, maar in plaatsen met
een rooms-katholieke meerderheid, zoals
Soest en Maarssenbroek, kwamen ook zij
aan bod. Voor wat betreft de herkomst van
de schepenen bleken bijna overal ‘import’
bestuurders deel van het bestuur uit te maken, in Lopik vormden zij zelfs de meerderheid. Voor wat betreft het beleid had
ieder dorpsbestuur zijn eigen prioriteiten,
die het ook zelfstandig redelijk vorm kon
geven. Zo was (brand)veiligheid overal een
belangrijk punt, dat betekende echter niet
dat ieder dorp ook over een brandweer beschikte. Ook ten aanzien van provinciale
verordeningen, zoals de verplichting om
een burgerbewapening te organiseren in
1784, waren er dorpsbesturen die er voor
kozen dat domweg niet te doen.
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gen. Voor wat betreft het gevoerde beleid
waren de verschillen klein: minder accent
op onderwerpen zoals openbare orde en
veiligheid en de kerk, meer aandacht voor
algemeen bestuur, handel en verkeer en
onderwijs. Evenals voor 1795 slaagden
de gemeentebesturen er nog steeds in om
hun eigen beleid prioriteit te geven boven
hetgeen van bovenaf werd opgelegd. Een
duidelijk voorbeeld daarvan is dat de zogenoemde ‘broodzetting’, een belangrijk
voorschrift uit 1826 om de kwaliteit en
de prijs van het brood te controleren, in
dorpen als Soest en Breukelen pas in 1843
werd ingevoerd.
In de meeste plaatsen
vergaderde het bestuur
in een plaatselijk
logement, maar in
Amerongen beschikte
men in 1788 over een
eigen Raadhuis.
(Prent: Jan Bulthuis.
Coll. HUA cat. nr.
200351)

Daarmee vergeleken vertoont de situatie in
deze dorpen in de jaren 1820 een opmerkelijke continuïteit. De bestuurders die in
1795 werden ontslagen kwamen al in 1802,
als zij dat wilden, weer op het pluche. De
sociale laag waaruit de bestuurders, die
inmiddels raadsleden en wethouders waren gaan heten, in 1830 afkomstig waren
verschilde nauwelijks van die in 1780. Een
belangrijk verschil was wel dat de nieuwe
bestuurders aan hogere (ﬁscale) welstandseisen moesten voldoen, waardoor er voor
de minder gesitueerden nauwelijks ruimte
over bleef. Een ander verschil was dat de
schout, die sinds 1825 burgemeester heette,
een grotere stem in het beleid had gekre-

Kortom: zowel voor wat betreft de samenstelling en als het vermogen om een eigen
beleid te voeren was er bij de dorpsbesturen sprake van een opmerkelijke continuïteit en dat is, gezien de enorme veranderingen in die tijd, toch wel bijzonder.

NOTEN:

3 De aanleiding daarvoor was de aanhouding van prinses Wilhelmina, de echtgenote van Willem V, door een patriotse eenheid bij
Goejanverwellesluis. Dit incident wekte de woede op van haar
broer, de koning van Pruisen, die zijn troepen op Nederland af
stuurde.
4 Tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden bestuurden
gewesten zoals Holland, Utrecht en Zeeland de dorpen meestal
niet zelf. Het bestuur, bestaande uit de bevoegdheid om recht te
spreken en ambtenaren te benoemen, werd doorgaans verkocht
aan particulieren: de ambachtsheren. Na hun afschaﬃng in 1795
kregen zij in de jaren na 1801 de meeste van hun bevoegdheden
weer terug.

1 Dit artikel is een samenvatting van mijn proefschrift In de maat
en uit de pas, Utrechtse dorpsbesturen 1780-1830, dat ik op 10
januari j.l. aan de Universiteit Utrecht verdedigde.
2 De machtsverschuiving van de Staten van de gewesten naar de
stadhouder was ontstaan toen de sinds het overlijden van Willem
III in 1702 stadhouderloos gebleven gewesten in 1747, tijdens de
moeilijke omstandigheden in verband met de Oostenrijkse successieoorlog, een beroep deden op de Friese stadhouder om deze
functie ook in hun gewesten op zich te nemen. Deze Willem IV
overleed al in 1751 en werd opgevolgd door zijn toen 3-jarige
zoon: Willem V. Behalve stadhouder over alle zeven gewesten, een
functie die erfelijk geworden was, was hij ook opperbevelhebber.
Daardoor had hij het recht om, naast zeer veel provincie- en stadsbestuurders ook de oﬃcieren te benoemen.
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Het Nigtevechtse dorpsbestuur
IN DE PERIODE 1820 – 1830
Wim van Schaik

In hoeverre waren de stereotypen van de
vroegere dorpsbesturen: boer, behoorlijk
op leeftijd, rijk, in het dorp geboren en getogen en protestant en hun werkzaamheden: het door hogerhand verordonneerde
beleid volgzaam uitvoeren van toepassing
op Nigtevecht?

Het gemeentebestuur:
wie waren zij?
Nigtevecht, Telde in 1825 een bevolking
van 372 zielen, waarvan 284 Hervormd, 36
Luthers, 50 Rooms-katholiek en 2 Joods. In
1818 werd het losgemaakt van Ankeveen en
Nederhorst den Berg, waar het sinds 1812
een gemeente mee had gevormd. Schout,
secretaris en ontvanger werd Johannes Sanderson (Utrecht 1778-Loenen 1846), die
naast zijn notariskantoor in Loenen onder
andere ook schout was van Kortenhoef,
Loenen, Loenersloot en Nederhorst den
Berg. Behalve de schout, die vanaf 1825
burgemeester genoemd werd, bestond het
gemeentebestuur uit een aantal raadsleden
als vertegenwoordigers van de bevolking.
Zij werden overigens niet door de bevolking
gekozen, maar benoemd door de Provinciale
Staten.

Het bovenstaande samenvattend blijkt het
beeld hier behoorlijk af te wijken van het

In deze periode waren de raadsleden:
Naam

Beroep

Jacob Barreveld

Timmerman

Twee van deze raadsleden, Kwinkelenberg
en Tinholt, waren assessor, wethouder zouden we tegenwoordig zeggen. In dit plattelandsdorp werd de dienst niet uitgemaakt
door de boeren. Er waren 26 veehouders en
24 ambachtslieden in de gemeente, de boeren waren dus ondervertegenwoordigd in
het bestuur. De leeftijden van de bestuurders,
in 1825 respectievelijk 73, 36, 51, 68, 39 en 53
jaar, lijken aardig aan te sluiten bij die van de
volwassen dorpsbevolking. Uit het feit dat
er van de zes leden maar liefst vier geen geboren Nigtevechters waren, één kwam zelfs
uit Duitsland, blijkt dat er zeker geen sprake
was van een besloten groep. Van de bestuurders was 80% hervormd, van de ingezetenen hoorde 75% bij deze religie. Hoewel de
meesten niet bij de rijksten van het dorp
hoorden, moeten de raadsleden wel een zekere welstand hebben. Om benoembaar te
zijn moest namelijk minstens een bepaald
bedrag, vanaf 1825 dertig gulden per jaar,
aan belasting betaald te worden. Nigtevecht
was een van de plaatsen die de vrijheid nam
om van deze eis af te wijken: Ambrosius van
Groen voldeed niet aan de eis, maar werd
toch als raadslid gehandhaafd.

Geboortejaar
1752

Geboorteplaats

Godsdienst

Kortenhoef

Hervormd

Ambrosius van Groen

Metselaar

1789

Nigtevecht

R.K.(?)

Jan Kwinkelenberg

Boer

1774

Nigtevecht

Hervormd

Hendrik Otten

Boer

1757

Tienhoven

Hervormd

Gerrit Rensenbrink

Chirurgijn

1786

‘s-Graveland

Hervormd

Albert Tinholt

Bakker

1772

Emmelenkamp (Emlichheim) Hervormd
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in de aanhef genoemde stereotype. De opbouw van het bestuur was gevarieerd en
vormde zeker geen gesloten groep. Dat is
een beeld dat in meer plaatsen die aan grotere verkeerswegen lagen, zoals Maarssen en
Amerongen, voorkwam.
Nog even iets over de burgemeester. De omstandigheid dat hij min of meer een beroepsbestuurder was, zijn notariële achtergrond en
ook zijn benoeming door de koning, maakte
dat hij de spil was in het gemeentebestuur.
Waarschijnlijk had hij de gang van zaken zo
stevig in de hand dat het in 1828 niet nodig
werd gevonden om de in dat jaar overleden
raadsleden Barreveld en Otten te vervangen.

Nigtevecht, gezien over
de bevroren Vecht,
anoniem ± 1800. ( Coll.
HUA, cat. nr. 200764)

Welk beleid voerden zij?
Net als veel andere besturen voerde dat van
Nigtevecht op het gebied van de ‘eigen huishouding’ een beleid waarbij eigen keuzes
gemaakt werden. Ten behoeve van de veiligheid werd onder de inwoners een nachtwachtdienst aanbesteed en samen met Nederhorst den Berg was er een veldwachter.
Voor de ﬁnanciering van de dorpsuitgaven
was er een gedetailleerd systeem van ‘opcenten’ op de rijksbelastingen, aangevuld door
een hoofdelijke omslag, het achterstallig onderhoud van het schoolgebouw werd aangepakt, enzovoort. In het kader van dit artikel is
het echter met name interessant in hoeverre
het dorpsbestuur zijn eigen beleid vorm kon
geven, met name in aangelegenheden waar-

over door andere overheden anders werd
gedacht. Enkele van de meest opvallende in
deze periode waren de volgende.
Om te beginnen de kwestie Klein Muiden,
een gebied dat een aanzienlijk deel van het
dorp Nigtevecht omvatte maar deel uitmaakte van de Hollandse gemeente Muiden.1 Voor Nigtevecht was het uiterst vervelend dat de inwoners lasten betaalden
aan Muiden, maar een beroep deden op de
Nigtevechtse voorzieningen. Vandaar het
streven om beide gemeenschappen samen
te voegen. Dat ging niet zonder slag of stoot:
bestuurlijk overleg met Muiden leverde niets
op. In Klein Muiden ging ondertussen het
gerucht dat Nigtevecht grote schulden had,
waarvoor men ook daar zou moeten opdraaien. Dat leidde tot een rekest aan de gouverneur van Holland, waarop burgemeester
Sanderson met een aantal tegenargumenten kwam: de afstand tussen de dorpen, de
gezonde ﬁnanciële situatie van Nigtevecht,
een aantal ondertekenaars van het rekest
die inmiddels verhuisd waren en de ontdekking dat ook een aantal minderjarigen het
rekest had getekend. Dat had succes: in 1819
ging Klein Muiden over naar de provincie
Utrecht en werd met Nigtevecht verenigd.
Merkwaardig daarbij was dat de oproeping
van de lotelingen voor de nationale militie
uit Klein Muiden nog tot 1824 niet via Nigtevecht maar via Waverveen (!) liep.
Een andere zaak speelde in 1825 en betrof de
slechte staat van de weg langs de Vecht. Omdat het een provinciale weg betrof, werd eerst
een beroep gedaan op gedeputeerde staten.
Hun reactie was kort maar krachtig: Nigtevecht moest beter toezicht houden. Dat riep
natuurlijk een weerwoord op: ‘vier keer per
jaar, zonder weer en wind te ontzien’ hield
het gemeentebestuur schouw, een en ander
was ook door de provincie goedgekeurd.
Als G.S. zich dan ook wilden realiseren dat
de weg dagelijks onbruikbaar werd gereden
doordat er een zware melkwagen overheen
reed, dan zouden de Edelgrootachtbare He-
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Gezicht op Nigtevecht in
de zomer, anoniem ±
1820. (Coll. HUA, cat. nr.
206226)

ren wellicht tot een ander oordeel komen.
Door het gemeentebestuur werd vervolgens
een vergadering bijeengeroepen met de betrokken ingezetenen. De meesten stemden
voor herstel en wilden ook wel in de kosten
bijdragen. Dat zou ﬂ 1.000 opleveren, de
provincie werd een subsidie van ﬂ. 2.000 gevraagd, maar was slechts bereid om ﬂ. 1.200
bij te dragen. Ondanks herhaalde verzoeken
in 1827 en 1828 bleef het daarbij, zodat het
dorpsbestuur het tekort over alle ingezetenen moest omslaan.
Dan was er nog het geschil met de belastingontvanger. Na de verzelfstandiging van de
gemeente in 1818 wilde Nigtevecht dat hij
ook daar gedurende een dag per maand zitting zou houden. De ontvanger voelde daar
niets voor: de Nigtevechters moesten maar
naar Vreeland komen. Het resultaat van brieven die in 1819 en 1820 door het gemeentebestuur naar achtereenvolgens de gouverneur, de ambachtsheer en de controleur der
belastingen werden gezonden is niet helemaal duidelijk, er is geen bevestiging dat hij
in Nigtevecht zitting ging houden. Een aangelegenheid waarbij het gemeentebestuur
duidelijk bakzeil haalde betrof de bouw van
een brug over de Vecht. In 1825 hadden een

aantal ondernemers het initiatief genomen
om tegenover de buitenplaats Petersburg een
brug over de Vecht te bouwen. Het gemeentebestuur zag de voordelen van een betere
communicatie, maar helaas zag ambachtsheer Huijdecoper dat anders. Hij meende dat
de nodige oeverwerken de doorvaart in de
Vecht zouden belemmeren. In hoeverre hij
er zelf ook ﬁnanciële belangen bij had is niet
uitgezocht. Sanderson slaagde er niet in hem
op andere gedachten te brengen.

Besluit
In het bovenstaande bleek dat het dorpsbestuur een opmerkelijk gevarieerde samenstelling vertoonde en dat het bij de benoeming van nieuwe leden ook wel iemand
durfde voor te dragen die niet aan de welstandseis voldeed. Vervolgens bleek uit de
kleine selectie van kwesties waarmee het bestuur zich bezig hield, dat het in staat was een
eigen beleid te voeren en daarbij allerminst
volgzaam te werk ging.
NOTEN:
1 Klein Muiden had ongeveer 80 inwoners, het grensde niet aan Muiden maar was daarvan gescheiden door Weesp en Weesperkarspel.
De afstand werd door Nigtevecht geschat op twee uur gaans, terwijl
Muiden, dat andere belangen had, het op een half uur gaans hield.
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Het Mickery theater
IN LOENERSLOOT
Aleid Smid en Stanny Verster

Na de Tweede Wereldoorlog raakte de
theaterontwikkeling in Nederland in een
stroomversnelling. Allereerst werd door
een uitgebreid subsidiestelsel de oprichting van alternatieve theaters mogelijk gemaakt met als gevolg dat er, als reactie op
de normale schouwburgen, overal vestzaktheaters, zoldertheaters, keldertheaters verrezen. Het leek wel alsof iedereen die wel
een lege ruimte overhad, of dat nu in een
schuur, een kerk of een tweede huis was,
overwoog om er een theatertje of een expositieruimte van te maken. Er werden ook
nieuwe theatergezelschappen opgericht
met als belangrijkste doel: herstel van het
contact met de eigen generatie in het publiek. De vernieuwingen maakten een aanpassing in het aanbod noodzakelijk. Dat
lukte niet meteen en ook niet overal, maar
het Mickery theater in Loenersloot kan wat
dit betreft toch wel worden beschouwd als
een succes.
Het pand Rijksstraatweg 202-204
te Loenersloot, waar
het Mickery theater
gevestigd was.

Initiatiefnemer en oprichter van het Mickery theater Ritsaert ten Cate (1938-2008)
geldt als een van de belangrijkste vernieuwers van het Nederlands theater. Hij bracht
experimenteel theater en de internationale

avant-garde naar ons land, experimenteerde met de rol van het publiek en gebruikte
nieuwe media en technieken. Deze elementen zijn tot en met de dag van vandaag
een belangrijke rol blijven spelen in het hedendaagse theater.
In december 1965 opende hij zijn Mickery
Theater in een verbouwde stal van boerenhofstede Welgelegen, Rijksstraatweg
202-204 in Loenersloot, onder de rook van
Amsterdam. Op 8 december 1965 werd de
eerste voorstelling gegeven, het controversiële Als er geen zwarten bestonden moesten ze worden uitgevonden, van Johnny
Speight. Met deze spraakmakende en succesvolle voorstelling werd in één klap duidelijk gemaakt wat de beleidsmakers voor
ogen stond en welke plannen ze hadden
voor een vervolg.

Uit een bijzonder nest
Ritsaert ten Cate was de kleinzoon van
twee bijzondere opa’s: grootvader aan vaders zijde was Hendrik ten Cate (18681955), één van de laatste Twentse textielbaronnen en grootvader van moeders zijde
van de beroemde toneelacteur en regisseur
Eduard Verkade (1878-1961), die zijn blik,
net als zijn kleinzoon later, naar het buitenland richtte, en wat hij daar zag en van belang vond in Nederland introduceerde. Behalve beroemde grootvaders had Ritsaerts
moeder Carola ook een bekende moeder:
de jong gestorven actrice Enny Verkade.
Ritsaert belandde, op aanraden van zijn
vader Egbert (1904-1992) die hem graag
als werknemer in de Ten Cate textielfabriek
zou zien, in het studiejaar 1958/59 op de
universiteit van Bristol in Engeland, waar
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economie zijn hoofdvak was. Daarnaast
koos hij Spaans, ﬁlosoﬁe en Duits als bijvakken. Maar liever dan achter de boeken
zat Ritsaert in het Old Vic theater waar hij
onder andere stukken van Beckett en Pinter zag. In het voorjaar van 1959 was voor
iedereen duidelijk: in Ritsaert ten Cate
school geen industrieel.
Weer terug in Nederland keerde Ritsaert
niet terug naar Twente, maar trok hij naar
Amsterdam waar hij zich in het culturele
leven stortte. Hij zag alle nieuwe ﬁlms uit
die periode, schreef verschillende scenario’s en maakte ook een ﬁlm die echter
nooit werd vertoond.
Toneel en ﬁlm werd zijn nieuwe werkterrein. Hij deed werkervaring op bij verschillende werkgevers: in Den Haag werkte hij
als huwelijksfotograaf en deed hij foto-ontwikkelwerk voor fotograaf Willy Schuurman. Hij was camera-assistent bij een opdrachtﬁlm van Kees van Iersel en hij deed
foto- en ﬁlmwerk en trucages voor televisiespotjes bij het bedrijf Oscar Film. Vandaar kwam hij terecht bij Thijs Chanowski,
een ﬁlm- en televisieproductiebedrijf. De
tijd bij Chanowski vormde de aanloop naar
Ten Cates Mickery Theater in Loenersloot.

Hofstede wordt laboratorium
voor kunstenaars
In dezelfde periode dat Ritsaert ten Cate
als productieleider en manusje van alles
voor Oscar Film en Chanowski Producties
werkte, ontving hij zijn deel van de familieerfenis en trouwde hij in 1963 met Maria
Theresia (Mik) Staverman, die tot hun huwelijk als stewardess bij de KLM werkte. De
erfenis stelde hen in staat om “Welgelegen”
te kopen. Deze boerenhofstede, die eeuwenlang was bewoond door veeboeren en
in vervallen staat verkeerde, moest grondig
worden verbouwd voordat het jonge paar
erin kon gaan wonen. Er stond hen echter
meer voor ogen dan het creëren van een
prettige woning. De hofstede zou een plek

moeten worden waarin allerlei vormen
van kunst samen zouden gaan. In een interview verklaarde het stel: “Wij willen hier
dingen gaan doen die tot nog toe elders
niet gebeurden of konden gebeuren. Wij
willen hier alle vormen van kunst combineren. Onze theater-expositiezaal moet
een laboratorium worden waar alle kunstenaars kunnen samenwerken en waar toeschouwers en bezoekers in de volle zin van
het woord kunst kunnen meebeleven.”(AD
18 november 1965)
Het kunstcentrum kreeg de naam Mickery,
een samentrekking van Miks en Ritsaerts
namen. De dagelijkse leiding kwam in handen van een driemanschap: Ritsaert ten
Cate was verantwoordelijk voor de productie, Frank Raven ontwierp de decors
en John van der Rest nam de spelleiding
op zich. Het was de bedoeling om acht à
tien voorstellingen per maand te bieden,
alle in de vorm van besloten nachtvoorstellingen, zodat acteurs die in reguliere voorstellingen optraden (vaak in Amsterdam)
na hun optreden naar Loenersloot konden komen, als acteur, of als publiek. Het
publiek moest lid worden van de Theater
Club en in 1966 kon men ook een aandeel
van honderd gulden kopen van de Mickery
N.V. te Loenersloot. In het begin ontvingen
de drie promotors hun gasten in smoking.
Bij premières werd het publiek geacht in

Ritsaert ten Cate en
Steve Austin in 1980
(Coll. Geheugen van
Nederland)
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Auteurs aan het
repeteren in het
Mickery theater
(Coll. Geheugen van
Nederland)

UNtitled pieces, show
49, d.d. 13 april
1971, met optreden
van naakte acteurs.
(Coll. Geheugen van
Nederland)

klein avondtoilet te verschijnen, terwijl in
de theaters in Amsterdam de spijkerpakken langzaam hun intrede deden.
In eerste instantie was de boerderij moeilijk
bereikbaar met openbaar vervoer. Daarom
richtte Mickery zich bij de start op autobezitters en dat waren in die tijd geslaagde en
modebewuste mensen uit het bedrijfsleven
en kunstenaars. De voorstellingen vonden
plaats in de tot theaterzaaltje verbouwde
deel waar vroeger 25 koeien stonden en
bood plaats aan maximaal 150 bezoekers.
Er waren geen traditionele stoelen, maar
door Hans Boom ontworpen zitplaatsen in

de vorm van blokken die op allerlei manieren konden worden opgesteld. Zo kon de
eerste vorm van ervarings- en locatietheater ontstaan. Publiek werd soms in het decor geplaatst of had helemaal geen zitplaats
en werd geacht door het gebouw te dwalen.
Behalve toneelvoorstellingen bood Mickery als ‘Galerie Mickery’ ook onderdak
aan exposities van beeldende kunst. Het lag
niet in de bedoeling om een gewone kunstgalerie te vestigen, maar om “de bezoeker
de gelegenheid te geven met de kunst en
de kunstenaar mee te leven in de volle zin
van het woord.” (AD 18 november 1965)
Al snel kende Mickery nog een derde initiatief: het uitgeven van biblioﬁele boeken
onder de naam ‘Mickery Books’, waarvoor
Thomas Rap als uitgever optrad. Tot slot
was er nog ‘Mickery Design’, een ontwerpbureau voor binnenhuisarchitectuur.

Nachtelijke feesten
De nachtvoorstellingen in Mickery waren
een succes. Omdat Loenersloot moeilijk
bereikbaar was per openbaar vervoer, bleven zowel de artiesten als het publiek na
de voorstelling regelmatig op de boerderij
verder feesten en logeren.
Naast toneelvoorstellingen vonden in 1966
ook poëzieavonden plaats. Het publiek
werd dan in een poëziebus van Amsterdam
naar Loenersloot vervoerd. Ook dit initiatief trok volle zalen. Onder de dichters die
optraden waren optredens van Clara Eggink, Theun de Vries, Lennaert Nijgh, Boudewijn de Groot en Remco Campert.
Intussen begonnen buurtbewoners zich
het een en ander af te vragen. Wat moesten al die auto’s in het rustige Loenersloot?
Wat kwamen die Amsterdammers doen en
dat tot diep in de nacht? Was die van buiten
onschuldig uitziende boerderij misschien
een nachtclub..?
Ondanks het succes dat Ritsaert ten Cate
had met zijn Mickery Theater, kende hij
ook tegenslag. Om zijn onafhankelijkheid
ten opzichte van zijn familie te bewijzen,
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had hij het geërfde familiekapitaal vastgezet
bij de gerenommeerde Texeira de Mattos
Bank aan de Herengracht in Amsterdam.
Toen de bank in 1966 onverwacht failliet
ging, verloor hij al zijn geld en daarmee de
ﬁnanciën om theatervoorstellingen te maken. Om wat geld in het laatje te brengen
werd Mickery enige maanden verhuurd
voor feesten, huwelijken en presentaties.
In februari van 1967 maakte verschil van
opvatting een einde aan het driekoppige
dagelijkse leiderschap van kunstcentrum
Mickery. Door het vertrek van Frank en
John werd het voor Ritsaert moeilijk om
op dezelfde manier door te gaan en besloot
hij zijn blik naar het buitenland te richten
en Engelse en Amerikaanse avant-garde
groepen te vragen in Mickery op te komen
treden. Uit die situatie is toen de overeenkomst ontstaan met het Engelse Traversetheater en later met het New-Yorkse gezelschap La Mama van Ellen Stewart. Alles
met verstrekkende gevolgen. De groepen
schopten niet alleen Nederland wakker,
ze oefenden ook een grote aantrekkingskracht uit op een groeiende groep Nederlandse toneelliefhebbers.
Door het wegvallen van het familiekapitaal
bleef het moeilijk het theater draaiende te
houden. Daarom besloot Ritsaert in 1969
om subsidie aan te vragen. Zijn aanvraag
werd van harte gesteund door zowel theatercritici als publiek en met succes want
zijn subsidieaanvraag werd positief ontvangen.
Nu de continuïteit tenminste voor enkele
jaren gewaarborgd leek, werden tal van
nieuwe activiteiten ontplooid. Een van
de initiatieven was Mickery Mokum: de
verhuizing van Mickery in 1972 van Loenersloot naar hartje Jordaan in Amsterdam
waarmee een nieuwe Mickery-periode
aanbrak.
In 1991 hield Ten Cate het, wat het Mickery Theater betreft, voor gezien. In de laatste
periode van zijn leven was hij actief als directeur van de door hem opgerichte inter-
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nationale postdoctorale opleiding DasArts
en als beeldend kunstenaar.

BRONNEN:
- Divers materiaal betreﬀende Ritsaert ten Cate uit de Collectie van
het Nederlands Theater Instituut Nederland.
- Ruud Gortzak, Het Mickerytheater gaf Loenersloot wereldfaam. Uit:
De dood van een erfgooier. (BDU Uitgevers, Barneveld, 2012)

De deel waar het
Mickery theater in
gevestigd was anno
2017.
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Een nieuwe brug
IN NIEUWERSLUIS
Wilma de Kruijter-Zandstra en Willem Mooij

De oude brug over
de Nieuwe Wetering
in Nieuwersluis, rond
1900. Uiterst rechts
huis ’t Hoekje.
(Coll. W. Mooij)

In het toeristenseizoen, als er vele pleziervaartuigen onze streek doorkruisen,
staan we regelmatig stil voor de open
brug over de Nieuwe Wetering in Nieuwersluis. Het is goed om ook eens op een
andere wijze bij deze brug stil te staan.
In 1938 was deze brug in de Rijksstraatweg namelijk hard aan vervanging toe.
Vóór de aanvang van de werkzaamheden
werd een smalle, houten noodbrug aangebracht, zodat het verkeer naar en van
Breukelen toch doorgang kon vinden.

Klapbrug in staat van verval
In de jaren ’30 van de vorige eeuw was
de brug in Nieuwersluis nog een romantische, smalle klapbrug, waar slechts één

auto of vrachtauto tegelijk over kon rijden. Door de toename van het zware verkeer was de brug in een zodanige staat
van verval geraakt, dat een geheel nieuwe
brug dringend nodig was. Hierbij moeten
we ook bedenken, dat de snelweg A 2 toen
nog niet was aangelegd en de Rijksstraatweg dus de enige verbindingsweg was tussen Utrecht en Amsterdam.
In de Telegraaf van 25 mei 1938 lezen we
het volgende: “Het woord brug is eigenlijk
niet meer van toepassing op dit wrakke
bouwsel, dat men reeds met palen heeft
moeten stutten, waardoor het verkeer te
water daar geheel gestremd is (…) De winkeliers van Nieuwersluis klaagden steen en
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been, omdat ze door het wegblijven van
de watersportliefhebbers een aardige bron
van inkomsten zagen opdrogen (…) Verrotte stukken hout vlogen soms over de weg,
wanneer auto’s over de weg bolderden.”
De gemeente Utrecht had de brug in onderhoud, dit als gevolg van een met het
Rijk getroﬀen regeling. In juni 1938 richtten B en W van Utrecht zich tot de collega’s
in Loenen met het verzoek om de noodzakelijke vergunning af te geven voor het
vervangen van de brug en de aanleg van
een noodbrug. Burgemeester W.I. Doude
van Troostwijk vroeg hierover advies aan
de gemeenteopzichter H. Boers, die in september in positieve zin adviseerde, na bestudering van de ingeleverde tekeningen
van de nieuwe brug en de hulpbrug. De
nieuwe brug, een enkelvoudige ophaalbrug
net als de bestaande, zou een rijwegbreedte
van ca 5,50 m. krijgen, en aan weerszijden
een verhoogd voetpad. De doorvaartwijdte
werd ca 3,70 m. In september werd door
B en W van Loenen de vergunning aan de
gemeente Utrecht verleend. Daarin werd
tevens opgemerkt, “dat wordt aangenomen,
dat de verkeersregeling gedurende de genoemde werkzaamheden van Uwentwege
wordt uitgevoerd”.

Smalle hulpbrug
Al in januari 1938 schreef burgemeester
Doude van Troostwijk een brief aan de
Districtscommandant van de rijksveldwacht over de regeling van het verkeer op
de Rijksstraatweg tijdens de werkzaamheden, die ongeveer vijf à zes maanden in
beslag zouden gaan nemen. In die periode moest het verkeer dus gebruik maken
van een bochtige, smalle hulpbrug, aan de
Vechtzijde. Deze brug begon bij de brugwachterswoning van Roelen (het vroegere
Gemeenlandshuis) en liep om het pand direct na de brug links heen, dat in de volksmond ’t Hoekje werd genoemd. In dit huis
was de kruidenierswinkel gevestigd van
de familie Boon, nu Rijksstraatweg 64. De
geplande hulpbrug, aan beide zijden voor-

zien van een leuning, was gedeeltelijk niet
breder dan slechts 3 m., zodat twee auto’s
elkaar niet zouden kunnen passeren en er
dus sprake zou zijn van eenrichtingsverkeer. Teneinde dit verkeer te regelen, moest
er een stoplichtinstallatie worden geplaatst,
die dag en nacht bediend zou worden door
een politieagent. De gemeente vroeg aan de
rijksveldwacht hiervoor drie man beschikbaar te stellen. Aan de kant van Breukelen
werd een verkeerspost ingericht voor de
bediening van de stoplichtinstallatie. De
burgemeester voegde eraan toe, dat de
gedetacheerden zouden kunnen worden
ondergebracht in de kazerne van de Depot-compagnie Politietroepen (zie Vechtkroniek nr 47, pag. 32).

Berichten in de pers
De nodige voorbereidende werkzaamheden voor de hulpbrug werden in gang gezet. Op 25 april 1939 deed de burgemees-
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Verkeerspost aan
de Breukelense
zijde, met daarin een
politieagent om het
eenrichtingsverkeer te
regelen. Vermoedelijk
gaat het om veldwachter Lammert de
Jong, zie Vechtkroniek
nr 48, pag. 17.
(Foto: H.W.Th. Geurtsen, Coll. RHC Vecht en
Venen)
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De oude brug is voorzien
van de aansporing om
vooral langzaam te
rijden.
De hulpbrug werd in
de Vecht, voor de waterkant van de huizen,
aangelegd. (Foto’s:
H.W.Th. Geurtsen, Coll.
RHC Vecht en Venen)

ter van Loenen een bericht uitgaan naar
het Algemeen Nederlands Persbureau, dat
de werkzaamheden eind april zouden beginnen en de oude ophaalbrug (die overigens al enige tijd niet meer geopend kon
worden vanwege de bouwvallige staat)
buiten gebruik gesteld zou worden. Aangezien de noodbrug smal en bochtig was
(lastig voor lange voertuigen!), moest het
verkeer, vanwege de stoplichtinstallatie,

rekening houden met het nodige oponthoud. Hij verzocht het ANP “een mededeling van deze inhoud aan de pers te doen
uitgaan, met tevens het verzoek aan het
zware verkeer, dat niet noodzakelijk van
deze route gebruik behoefde te maken, om
van Amsterdam naar Utrecht en vice versa
zo veel mogelijk over het Gooi te rijden.”
Eén en ander werd aan alle dagbladen
verzonden en tevens bekend gemaakt via
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de radio. De burgemeester reageerde enkele dagen later om het ANP te bedanken:
“Het feit dat u bedoeld bericht nog tevens
per radio deed uitzenden, werd door mij
zeer op prijs gesteld.”
De werkzaamheden aan de brug in de
Rijksstraatweg in Nieuwersluis konden
beginnen. Na enkele maanden kon de
nieuwe brug in gebruik worden genomen.
Deze brug doet nog steeds dienst en heeft
in het recente verleden nog een onderhoudsbeurt gehad. Kennelijk is de brug
nog steeds in goede staat.

De nieuwe brug is eind september 1939 klaar!
(Foto: H.W.Th. Geurtsen, Coll. RHC Vecht en Venen)

BRONNEN:
Gemeentearchief Loenen, 1819-1943, inv. nr. 716.

Uit het Archief
HET WAS NIET ALTIJD PAIS EN VREE
LANGS DE VECHT IN DE 17DE EEUW…
Sijtgen Aerts, weduwe van wijlen Gijsbert
Aerts, in zijn leven schout tot Loosdrecht,
om getuigenis te geven ten verzoeke van
de maarschalk van het Nederkwartier. Zij
verklaart 44 jaren oud te zijn en dat zij 7
of 8 weken te voren omtrent zeven uur ‘s
avonds stenen tegen haar deur en door
haar ruiten gegooid zijn. Toen zij ging
kijken wie dat gedaan had werd er nog
een steen door de glazen geworpen. Zij
zag een persoon staan naast de deur van
haar buurman Hendrick Raep en deze
ging Hendricks’s poort binnen zonder

dat Sijtgen in staat was hem te herkennen.
Zij heeft toen aangeklopt bij Hendrick en
vroeg hem of er iemand zijn huis binnen
gekomen was en of zij wisten wie haar ruiten had ingegooid, Hendrick wilde daar
niet veel van weten en zei: “Wat zegt gij,
dat ik ze ingegooid heb?” Sijtgen ontkende
dat maar Hendrik en zijn vrouw bejegenden haar met veel quade redenen. Sijtgen
verklaart verder niets meer van de zaak
gehoord te hebben.
Dorpsgerecht Loenen 1140, Civiel rol f. 31v: 06-06-1636
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De Loenense damvereniging
Willem Mooij

(Coll. W. Mooij)

Op deze groepsfoto uit 1960 zien we
het Kampioensteam van de Loenense
Damvereniging LDV, jaar 1959-1960. Voor
velen van u zullen deze namen bekend in

de oren klinken en zullen de gezichten
herinneringen oproepen.
Op de achterste rij v.l.n.r. Frans Baar, Joop
van Slooten, voorzitter Frank Mooij, C.F.A.
van Stam, W.J. Soede, A. van Voorthuijsen,
D. Minnee sr., W. Griﬃoen. Middenrij: H.
Van Asselt en L. De Jong. Voorste rij: C.P.
de Kruijﬀ, P. Fakkeldij en M. Scheepmaker.
Burgemeester W.I. Doude van Troostwijk
(links op de foto), beschermheer van LDV
op bezoek bij de damvereniging. Voorzitter
Frank Mooij noteert zijn zet. Rechts met
sigaar Lammert de Jong (zie Vechtkroniek
nr. 48).

