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Ouderen onder onze lezers heb-
ben vast wel van hem gehoord: 
Lou de Palingboer, ofwel Louw-
rens Voorthuyzen, geboren in 
Breezand in 1898. In de jaren vijf-
tig en zestig van de vorige eeuw 
leerde Nederland hem kennen als 
Lou de palingboer, een ex-visser 
die op de Amsterdamse Dapper-
markt begon te prediken dat hij 
God was, en onsterfelijk. 

Lou zei: “Ik predik Jezus Christus 
lichamelijk. Zijn opstandingsli-
chaam met zijn nieuwe naam en 
dat is Lou”. Zijn tweede vrouw 
Mien Wiertz, die vurig in zijn god-
delijke status geloofde, zei hij zo: 

”Ik wilde een God die ik vast kan 
pakken”. Lou (uit te spreken als 
“lauw”) woonde aanvankelijk in 
de Kerkstraat in Muiden, en ver-
huisde later naar Muiderberg. 
Jarenlang was de Lou-groep ge-
vestigd in het “Witte Huis” aan 
de Naarderstraatweg 2, vlakbij de 
Hakkelaarsbrug. 

Lou preekte vooral in zalen in Am-
sterdam: “Ik ben de erfenis, wie 
mij heeft, heeft alles”. En “wat 
nu komt, was al eer het was”. Lou 
had het vaak over de “begooche-
ling van het ik”, en maakte grap-
pen als “Theo loog weer eens”. In 
de jaren zestig waren er enkele 

honderden mensen “in Lou”, die 
bladen met zijn preken uitvent-
ten, vooral bij het Centraal Station 
in Amsterdam. Lou had een chris-
telijke-gereformeerde en baptis-
tische achtergrond en de taal die 
hij gebruikte was een soort Tale 
Kanaäns, met uitdrukkingen als 
“een iegelijk” als bedoeld werd 
“iedereen”. Er werd veel over hem 
geschreven, onder andere door 
Harry Mulisch die hem samen 
met schaker Jan Hein Donner in 
Muiderberg opzocht. Een verslag 
daarover is te lezen in het boek 
“Voer voor Psychologen”. Onder 
meer wegens rechtszaken in ver-
band met echtscheidingen verliet 
de groep Nederland. 

In maart 1968, in een Belgisch ge-
hucht, verliet Lou deze wereld op 
zeventigjarige leeftijd door een 
niet behandelde longontsteking. 
Dit tot verbijstering en verdriet 
van zijn vele vrouwelijke volge-
lingen, ofwel “engelen”. Naar 

verluidt ontstond er een pande-
monium: vergeefs werd gepro-
beerd hem tot leven te brengen 
door op hem te gaan liggen en 
steeds weer te roepen ”Lou, kom 
terug!” Hij werd na enige tijd 
toch begraven in een dorpje in de 
buurt van Namen. Van zijn voor-
spelde wederopstanding kwam 
niets terecht, en de Lou-groep 
viel tenslotte uiteen. Toch zijn er 
nog altijd mensen die zich verbon-
den voelen met Lou. Zij beheren 
zelfs een website die aan hem is 
gewijd.

De Christus van Muiden

Bijeenkomst van Lou-aanhangers waarin zijn overlijden bekend ge-
maakt werd.

Mien en Lou in 1967

 BUSSUM Een dagje naar Am-
sterdam met de trein vanaf sta-
tion Bussum-Zuid eindigde voor 
Willem Zijlstra fors duurder 
dan vooraf was gepland. Want 
toen hij terugkeerde bij zijn 
auto op de parkeerplaats bij het 
station trof hij een briefje onder 
zijn ruitenwisser: een boete van 
104 euro voor foutparkeren. 

    Maandagochtend moeten we naar 
Amsterdam. Met de trein maar, 

want dat is toch milieu- vriende-
lijk en dan hebben we geen par-
keerprobleem in de drukke stad. 
Maar hoe gaan we naar het sta-
tion? Per fiets? Nou, bij Naarden-
Bussum is het één grote chaos met  
die fietsen, kennelijk vanwege 
een verbouwing, en bij Bussum-
Zuid is het structureel een klote- 
zooi met de fietsen die drie lagen 
dik tegen hekken gekwakt zijn en 
in de omtrek tegen bomen en lan-
tarenpalen staan. Nou, dan maar 
met de auto naar Bussum-Zuid. 
Daar gekomen blijkt de parkeer-

plaats volledig bezet. Oei, waar 
dan de auto kwijtraken? Richting 
Hilversum bestaan geen plekken, 
achter het kerkhof ook niet. Voor 
het Bastion Hotel is het verboden, 
daarna begint de Blauwe- zone en 
in de wijk is het voor vergunning-
houders. Moet ik hem dan op de 
hei zetten? De enig resterende op-
tie is om de auto op de witte-hoek-
markering te zetten waar een stuk 
of zes anderen het ook al noodge-
dwongen hebben gedaan. Na vier 
uur teruggekomen zit er een brief-
je onder de ruitenwisser: boete, € 



 Woede over parkeerboete    

  NAARDEN  In Huize Godelinde 
woont voormalig postbode Cees. 
Zijn mantelzorgster Bep Goris 
leek het wel een leuk idee wan-
neer mensen de moeite zouden 
nemen om hem een kaartje te 
sturen.

  Bep en Cees kennen elkaar via de 
bridge. Bep raakte bevriend met 
Cees en zijn vrouw Ria en gere-
geld gingen ze op gezellige uitjes. 
Toen Ria kwam te overlijden, be-
loofde Bep voor Cees te zorgen. En 
dat doet ze nog altijd. Recentelijk 
verhuisde de voormalige postbode 
naar Huize Godelinde -waar hij het 
overigens erg naar zijn zin heeft- 
en daar ontstond het idee om een 
kaartje aan de postbode te sturen. 
Bep besluit een oproepje te doen op 
Facebook. “Hij heeft altijd post be-

zorgd door heel Bussum en Hilver-
sum. Hij kent ieder straatje uit zijn 
hoofd en is dat zeker niet vergeten. 
Cees heeft niet veel familie en ook 
gebruikt hij geen Facebook of e-
mail. Hoe leuk is het als de men-
sen hem eens een kaartje sturen?” 
Wat volgde was een eerste oproep 
voor leuke postkaarten, eerst op 
Facebook en daarna op GooiTV. Zo-
doende kwamen de eerste kaarten 
al binnen. Op de keukentafel heeft 
Cees nu 35 kaartjes staan en meer 
kaarten zijn uiteraard welkom.

    Wie de 87-jarige postbode een blij-
de boodschap wil sturen kan een 
kaart adresseren aan Cees Koelink, 
Huize Godelinde, Jozef Israelslaan 
1, 1401 CM in Bussum. Vanaf deze 
week is ook een filmpje te zien met  
Cees op gooitv.nl. 

  De eerste kaartjes zijn al binnen.    Foto: Frits Vd Berg   

 Wie stuurt postbode 
Cees een kaartje?   
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