een voorstelling, tentoonstelling en een educatief avontuur

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is sergeant Piet de Haan. Ik
ben postcommandant in Loenen aan de Vecht van luchtwachtpost
nummer 80. Dit is mijn verhaal.
In het jaar 1936 werd ik postcommandant. Vanaf de hoge omloop van
molen De Hoop speurden mijn manschappen en ik het luchtruim af
op zoek naar vreemde vliegtuigen. Het was een tijd waarin het ‘rommelde’ in Duitsland. Militaire experts waren ervan overtuigd dat in
een volgende oorlog het vliegtuig een belangrijke rol zou gaan spelen en radar bestond nog niet. Het was hierdoor dat overal in het land
luchtwachtposten ingericht werden op daken, torens en molens.

De laatste postcommandant
Een luchtwachters-wandeling
door Loenen aan de Vecht

Ik werd de laatste postcommandant van de Loenense luchtwachters
doordat er iets gebeurde wat wij eigenlijk niet konden geloven. Maar
voordat ik verder vertel, neem ik jullie mee naar een paar plekken in
het dorp die belangrijk zijn voor mijn… nee, ons verhaal. Die plekken
bestaan nu, in jouw tijd, nog steeds. Misschien ben je er al vaak langs
gefietst. Het maakt niet uit waar je de wandeling begint, je kunt op
elke plek starten. De coördinaten van elke plek vind je op de kaart.
Benoem iemand tot ploegcommandant en doe je oranje armband
om. Welkom bij de Luchtwachtdienst van het Vrijwillig Landstormkorps!
							Ingerukt mars!

Stellingkorenmolen De Hoop (3-L)

1. Waarom zou molen De Hoop gekozen zijn als luchtwachtpost?

“Molen De Hoop was in mijn tijd, de jaren dertig van de vorige
eeuw, de opstellingsplaats van de Loenense luchtwachters. Ons
werk bestond uit: kijken, luisteren en melden.”

2. Wat is de omloop van de molen?

“Vanaf de omloop keken wij met een prismakijker, een andere
naam voor verrekijker, naar de lucht op zoek naar vreemde vliegtuigen. Ook luisterden wij of motorgeronk van overvliegende toestellen te horen was. Als een vliegtuig eenmaal was ‘gespot’ dan
gaven we het type en de vliegrichting per telefoon door aan het
hoofdluchtwachtbureau.”

3. Hoe zou jij het vinden om daar te staan en naar vliegtuigen te speuren?

4. Wat betekent het als iemand zegt: “Hij heeft een klap van de molen gekregen”?

5. Waarom moest een melding snel gebeuren?

“Nu was het luchtwachten op molen De Hoop nog niet zo gemakkelijk. De molen was in die tijd namelijk volop in bedrijf. Tijdens
het wachtlopen moest je oppassen want je kon zo een klap van
de wieken krijgen. De molen maalde tarwe voor de bakkers in het
dorp, om brood mee te bakken. De molen maakte bij het draaien
veel klop- en kraakgeluiden die het luisteren moeilijk maakten.
Voor ieder telefoongesprek moest de molen daarom worden
stilgezet! Dit kostte veel tijd terwijl een melding snel moest gebeuren.”

Loop verder naar: (7-D) Kerktoren hervormde kerk

Kerktoren hervormde kerk (7-D)

1. Bekijk de toren eens met en zonder verrekijker. Als de luchtwachtpost hier gevestigd was geweest,
waar hadden de luchtwachters dan gestaan? Kun je ze voor je zien?

“Op 8 mei 1921 ontving de burgemeester van Loenen een brief
van majoor Prins, de commandant van de Luchtwachtdienst van
het Vrijwillig Landstormkorps.”

2. De luchtwachters moesten bij het spotten van vliegtuigen ook aangeven hoe hoog een vliegtuig vloog.
Dit was best lastig in te schatten. Probeer het maar eens. Hoe hoog is deze toren denk je?

“Majoor Prins deelde mee dat er een officier naar Loenen gestuurd zou worden om te verkennen of er een geschikte plaats
was te vinden voor een luchtwachtpost.”

3. Iedere Nederlandse gemeente heeft een college van burgemeester en wethouders,
ook wel het college van B&W of nog korter B&W genoemd. Wat doet dit college?

“Na zijn verkenning berichtte de officier in een brief dat het de
bedoeling was de luchtwachtpost ‘op den Toren van de Nederlandsche Hervormde Kerk te vestigen’. De burgemeester schrok.
Hij en zijn wethouders waren het hier helemaal niet mee eens.
In een brief schreven zij ernstige bezwaren te hebben ‘vanwege
brandgevaar en mogelijke noodlandingen van vliegmachines’.”
“De officier was niet blij met de reactie maar het college van
burgemeester en wethouders hield voet bij stuk. Uiteindelijk werd
molen De Hoop gekozen als opstellingsplaats voor de luchtwachtpost. Hoe dit precies gegaan is, weet ik niet.”

4. Wat vind je van de bezwaren die het college maakte tegen een luchtwachtpost op de toren?

5. Wat betekent ‘voet bij stuk houden’?

6. Bij welke gemeente hoort Loenen aan de Vecht eigenlijk?

7. Hoort de plaats waar jouw school staat ook tot deze gemeente?

Loop verder naar: (8-C) Dorpsstraat 42

Dorpsstraat 42 (8-C)
“In de jaren dertig van de vorige eeuw, zag Loenen er anders uit
dan nu. Er was volop bedrijvigheid. In de Dorpsstraat waar jullie
nu staan en in de Grutterstraat/Brugstraat waren veel winkels en
kleine bedrijven. Ikzelf had een wagenmakerij en rijwielhandel aan
de Molendijk samen met mijn broer. Veel van mijn manschappen
hadden ook een eigen bedrijf. Lees het volgende gedicht maar
eens. Dan krijg je een indruk hoeveel winkels en kleine bedrijven
er waren.”
Zes bakkers woonden in het dorp,
en zaterdags zag je er negen!
Het aantal slagers kwam op vier,
je snapt niet hoe ze konden leven.

1. Op het adres Dorpsstraat 42 zat in de jaren dertig van de vorige eeuw, een winkel.
Welke winkel zat hier?

2. Waaraan kun je zien dat dit pand een winkel is geweest?

3. Deze winkel werd ook wel een grootgrutter genoemd. Wat denk je dat een grutter is?

4. Kijk eens hoe de naam in de gevel is gemaakt. Welk materiaal is dat?
Hoe zitten tegenwoordig de namen van winkels op de gevels?

Dan had je zeven kruideniers,
vier groentemannen kwamen venten.
De melkboeren, zes in getal,
die werkten nog met halve centen.
Bij herenkappers, keuz’ uit drie,
kon je je laten scheren, knippen.
Er was er één, die plukte meer!
Dan zat je van de pijn te wippen.
(Uit een gedicht van de heer H.J. de Rooij uit Loenen aan de Vecht)

Loop verder naar: (7-A, 8-B) Bredestraat 5-7

Bredestraat 5-7 (7-A, 8-B)
“In mijn tijd was dit gebouw het postkantoor. Dit postkantoor
speelde een belangrijke rol bij het luchtwachten. Hier bevond zich
namelijk de telefooncentrale. In mijn tijd hadden niet veel mensen
een telefoonaansluiting en zeker geen mobiele telefoon of ‘smartphone’.”
“Molen De Hoop had wel een geheime vaste telefoonaansluiting onder het nummer 64. Zodra we een vijandelijk vliegtuig
signaleerden, moesten we dit direct melden aan het hoofdluchtwachtbureau in Utrecht of later in Amsterdam. We belden dan
naar de centrale waar een telefoniste opnam. Wij zeiden: “Dringend militair!” Gevolgd door de woorden: “Militaire luchtwachtmelding van de luchtwachtpost Loenen, telefoonnummer 64, met
hoofdluchtwachtbureau Amsterdam, telefoonnummer 86011.”
De telefoniste antwoordde dan: “Ik zal u oproepen.” Daarna verbrak zij de verbinding om ons terug te bellen zodra zij contact had
gelegd met het hoofdluchtwachtbureau. Op dat moment konden
wij onze melding pas doorgeven. Jullie begrijpen dat deze manier
van bellen aardig wat tijd in beslag nam. Voor de melding gedaan
was, was het vijandige vliegtuig al een heel eind verder gevlogen.”

1. Waaraan zie je dat dit gebouw een postkantoor is geweest?

2. De Bredestraat heette in mijn tijd anders. Hoe denk je dat de straat toen heette?

3. Waarom verbrak de telefoniste de verbinding?

4. Wat denk je dat met een melding werd gedaan?

5. Hoe zou je het vinden als er geen (mobiele) telefoon was?

Loop verder naar: (Via 7-A, 7-B, 7-C naar 8-C) Smidsgang

Smidsgang (via 7-A, 7-B, 7-C naar 8-C)
“Blijf even staan in de steeg. Een van mijn manschappen, Frank Mooij, had
zijn werkplaats aan deze Smidsgang.
“Op 10 mei 1940 viel Duitsland ons land binnen. Die dag en vier dagen
erna, hebben we heel veel vliegtuigen gezien en gemeld. Soms vlogen ze
zo laag dat we ze bijna konden aanraken. Dat voelde heel bedreigend. Op
14 mei capituleerde Nederland. Ons land gaf zich over. Het was toen snel
gedaan met de luchtwachtpost die kort daarvoor van molen De Hoop verplaatst was naar een weiland vlakbij sportpark De Heul. Ons werk zat erop
maar veel luchtwachters gingen daarna in het verzet…zo ook Frank Mooij.”
“Zo kwam het dat op een dag een vracht wapens in een mand voorop
een transportfiets naar de werkplaats van Frank Mooij werd gebracht om
deze te verbergen. Nu waren vlak daarvoor drie Duitsers door deze steeg
gelopen om even verderop bij een groentehandel hun aardappeltjes en
worteltjes te laten schrappen. Op het moment dat de mand van de fiets
getild werd viel de bodem onder de mand vandaan! Een verschrikkelijk
angstig moment. Gauw werden de wapens opgeraapt en naar binnen gegooid. Gelukkig was alles net binnen toen de Duitsers met hun geschrapte
worteltjes en aardappeltjes terugkwamen! De verzetsmannen waren bijna
door de mand gevallen.”
“En weet je dat twee jongens soms stiekem op de kerktoren klommen?! Van
bovenaf zagen zij de mannen van het verzet weleens ergens samenkomen.
Deze jongens wonen nu nog steeds in Loenen maar zijn nu wel tachtig jaar
oud.”

1. Stel je voor dat jij stiekem op de toren zat met een vriend of vriendin. Wat zouden jullie tegen elkaar
zeggen?

2. Denk je dat jij had gedurfd wat die verzetsmannen deden?

3. Wat betekent het als iemand door de mand valt?

4. Het is tijd voor een militaire oefening. De ploegcommandant stelt zijn of haar manschappen twee aan
twee op om te marcheren naar molen De Hoop. Rug recht, kin omhoog en de ploegcommandant geeft
het bevel:
		
“Ingerukt mars! Eén, twee, één, twee, één, twee…”

Loop verder naar: (3-L) Stellingkorenmolen De Hoop

Je bent weer bij molen De Hoop. De belangrijkste plekken in Loenen
die te maken hebben met de luchtwachters, ken je nu. Je weet ook
dat Duitsland op 10 mei 1940 ons land binnenviel. Hiermee begon
de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Kort na de capitulatie op 14
mei werd de luchtwachtpost opgeheven. Hierdoor werd ik dus de
laatste postcommandant.
Stichting Vrederijk

Op de plaats rust!
Piet de Haan, de laatste postcommandant.
Piet de Haan, op de omloop
van molen De Hoop

Bronnen

Colofon

• ‘Luchtwachtpost in het dorp Loenen aan de Vecht
1921-1940’, Kees de Kruijter en Willem Mooij, 2008

Dit is een art0loco-productie en maakt onderdeel uit van het
project De Luchtwachters, w.o. voorstelling en tentoonstelling
artOloco, dé partner voor locatievoorstellingen, laat verborgen culturele rijkdom zien.

• ‘Loense moppen’, Joop Lamme, 1994
• ‘Vijftig jaren Loenenaren, Joop Lamme, 1980
• Collectie Luchtwachtpost Loenen 1921-1940,
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen,
te Breukelen
• Interview met de laatst levende luchtwachter de heer
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• De heren Eef Flink en Marien Lokhorst,
de jongens op de kerktoren wonende te Loenen aan
de Vecht, 2012
• Website molen De Hoop: www.molenloenen.nl

artOloco verbindt mensen en plekken, stimuleert persoonlijke
ontwikkeling en bewustwording van historische, culturele of
economische waarden van een locatie.
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