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In het kwartaalblad van december 2002 schreef ik in de

reeks `Bestuursleden van Oud Hoorn' een artikel over 

Gerhard Heinrich Lückens. Vanaf de oprichting van onze 

vereniging tot aan zijn overlijden in 1942 heeft Gerhard

Lückens zich op allerlei manieren ingezet voor Oud Hoorn. 

Deze bestuursleden-reeks werd eigenlijk verzorgd door 

mede-redacteur Leo Hoogeveen. Van hem kreeg ik het 

verzoek of ik hem voor deze gelegenheid zou kunnen 

vervangen daar hij zelf druk was met het schrijven van een 

boek over de gemeenteraad van Hoorn. Daar ik mij in het 

verleden al eerder had verdiept in het reilen en zeilen van de

familie Lückens viel mij dit niet zo heel moeilijk. Eerder

schreef ik o.a. al het een en ander over de diverse

plaquettes die door Gerard Lückens werden vervaardigd. Dit

leverde vervolgens een aantal interessante reacties op

waardoor er sprake was van een `sneeuwbal' die steeds 

verder rolde. En ook nu kreeg ik weer enkele reacties op dit 

laatste artikel: reacties, zo interessant dat ze het vermelden

waard zijn. In mijn artikel noemde ik de website die door de 

kleindochter van Gerard Lückens werd opgezet. Voor de heer 

H. van Berkel uit Zwijndrecht was dit aanleiding om deze site

te bezoeken. Daar de site o.a. een beeld geeft van de 

kunstwerken die door Gerard Lückens werden vervaardigd,

trof de heer Van Berkel een tekening aan van zijn

grootvader, H. van Berkel, de vader van jan en Johannes van 

Berkel. De heer H. van Berkel is een zoon van 

laatstgenoemde. Tot op dat moment verkeerde men in de 

veronderstelling dat het hier ging om J. van Berkel. De

grootvader van Herman van Berkel was kruideniersknecht in

Hoorn en overleed op 13 februari 1940 op 74-jarige leeftijd.

Het origineel van de tekening, met een formaat van 45 x 60 

cm., die op de Lückens-site te zien is behoort tot het bezit

van de heer H. van Berkel. De signatuur op deze tekening

geeft aan dat deze in 1936 gemaakt moet zijn. De heer Van 

Berkel weet niet waarom deze tekening werd gemaakt, maar 

veronderstelt dat de heren elkaar wel hebben gekend daar 

beiden in de Ramen woonden. De brandweer zou echter ook 

een schakel kunnen zijn. In 1936 kreeg de grootvader van 

de heer Van Berkel een diploma en medaille voor 40 jaar

Op de Lückens-site trof de heer
H. van Berkel uit Zwijndrecht deze
tekening uit 1936 waarvan men 
veronderstelde dat het ging om
J. van Berkel.

Liesje en Wim: hier op de door Gerard Lückens vervaardigde
plaquette. De vraag is nu: wie zijn deze kinderen die, zo ze nog 
in leven zijn, inmiddels rond de 70 jaar moeten zijn.

"trouwen brandweerdienst" en hij meent dan ook op de 

revers de bijbehorende draagpenning te herkennen. De oom 

Jan van de heer Van Berkel was hoofd van de openbare 

school nr. 3. Zijn vader (Johannes) had een drogisterij in de 

Nieuwsteeg. De grootouders van de heer Van Berkel

verhuisden later naar de Merensstraat. Voor Marry Moget, de 

kleindochter die de Lückens-site verzorgt, was deze 

informatie aanleiding de nodige correcties aan te brengen.

De heer Van Berkel was niet de enige bezoeker van de 

Lückens-site. Een handelaar uit Utrecht die beurzen orga-

niseert nam ook eens een kijkje. Hij had jaren geleden op 

een beurs annex rommelmarkt een bronzen plaquette

gekocht. Deze plaquette (46 x 39 cm) toont twee kinder-

kopjes, gemaakt door G.H. Lückens. Op de plaquette staan 

de namen Liesje en Wim zonder dat er een jaartal werd 

vermeld. Wel staat aangegeven dat de plaquette werd ver-

vaardigd door Bronsgieterij G. Scholten en de aanduiding

"Fecit" zoals Gerard Lückens dat altijd deed. 

De handelaar had al eens contact opgenomen met het 

Westfries Museum maar daar had men geen interesse.

Vervolgens nam hij contact op met Gerben Kazimier in

Schellinkhout en dit had tot gevolg dat de plaquette werd

aangekocht door de familie Moget. De plaquette werd vervol-

gens 'voor het leven' uitgeleend aan mevrouw Mellegers-

Lückens, de eveneens in Den Haag wonende dochter van 

Gerard Lückens en de moeder van Marry Moget-Mellegers.

'Liesje en Wim' zijn imiddels ook (in bronskleur) te zien op 

de Lückens-site: http://www.luckens.nl

De grote vraag die nu overblijft is natuurlijk: wie zijn de 

Liesje en Wim die werden afgebeeld op deze plaquette. Weet 

u het antwoord of weet u méér over de achtergrond van 

deze plaquette dan willen wij dat graag van u vernemen.
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