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Loenen aan de Vecht in crisistijd 
De economische wereldcrisis van de jaren dertig 
ging niet ongemerkt voorbij aan de Nederlandse 
samenleving. Ons land ondervond daarvan zelfs 
ernstige gevolgen, van 1929 tot aan het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog. Dit artikel schetst 
een beeld van de gevolgen die de crisis had voor de 
toenmalige gemeente Loenen. ) Al in 1930 begon 
in onze streek de crisis voelbaar te worden. Het 
jaarverslag uver 1930 van de Kamer van Koop
handel vermeldde, dat de toestand van de veeteelt 
'ongunstig' was en die van de handel 'minder gun
stig. Het jaar daarvoor beschouwde de Kamer van 
Koophandel de toestand van deze beide voor
naamste takken van bedrijvigheid als 'gunstig. De 
vrij plotselinge omslag in de economie in onze 
omgeving vond plaats in de winter van 
1930/1931. Het archief van de gemeente bevat 
vele brieven van werklozen, vooral uit het jaar 
1932. Uit deze correspondentie blijkt dat zij het 
erg moeilijk hadden. In 1936 was de crisis in Loe
nen op zijn hoogtepunt, met een vrij hoog werk
loosheidscijfer in de wintermaanden en een lager 
werkloosheidscijfer in de zomermaanden. 

De toenmalige gemeente Loenen -dus nog zon
der Loenersloot, Nigtevecht, Vreeland en de 
buurtschap Oud-Over )- had in de jaren der
tig het karakter van een plattelandsgemeente. 
Van industrie was nauwelijks sprake. 
In die jaren schommelde het inwonertal rond 
de 1400 personen: in 1930 woonden er 1364 
personen, in 1937 waren dat er 1417 en in 
1940 telde Loenen 1402 inwoners. De bevol
king was godsdienstig. De meeste inwoners 
waren lid van een kerkelijke gemeenschap. De 
volkstelling van 1930 geeft het volgende beeld 
te zien: 
- hervormd 

(waarvan 4 waals-herv.): 725 personen (53,1 %) 
- rooms-katholiek: 315 personen (23,1 %) 
- gereformeerd: 182 personen (13,3 %) 
- overige gezindten: 54 personen ( 4,0 %) 
- zonder 
godsdienstige gezindte: 88 personen ( 6,5 %) 
Onder de overige gezindten bevonden zich 

negen doopsgezinden, zeven evangelisch-
luthersen, zeven christelijke gereformeerden en 
vijf remonstranten. De rooms-katholieken 
behoorden tot de parochie aan de Slootdijk 
(thans Loenen-Kerklaan). 

De gemeente Loenen bestond in deze periode 
uit de dorpen Loenen en Nieuwersluis (inclu
sief Over-Holland), en de buurtschap Sloot
dijk. In 1938 bedroeg de oppervlakte van de 
gemeente 1003 hectare, die als volgt verdeeld 
was: 815 hectare weide- en hooiland, 32 hecta
re bosgrond, 23 hectare tuingrond, 4 hectare 
bouwland en 129 hectare overige gronden en 
water. 

De belangrijkste inkomstenbronnen voor de 
inwoners waren kleinhandel en veeteelt. De 
factor handel was in Loenen van groot belang. 
De volkstelling van 1930 registreerde maar 
liefst 48 winkels. Het verslag van de Kamer van 
Koophandel schreef in dit verband over een 
overschot aan winkels. Het is dan ook niet ver
wonderlijk dat de middenstand binnen de 
Loenense gemeenschap een voorname plaats 
innam. De plaatselijke middenstandsvereniging 
had veel invloed, niet in de laatste plaats door 
haar voorzirter Gerrit Molsbergen (1876-
1943), die bijna de gehele periode van de jaren 
dertig optrad als wethouder. De middenstand 
als sociale middenklasse (te classeren als boven 
modaal) had her in Loenen eigenlijk voor het 
zeggen. 

Naast de middenstand was veeteelt een hoofd
bron van bestaan. In 1938 waren er 38 veehou
ders met 821 melkgevende koeien. Ook uit 
deze beroepsgroep kwamen invloedrijke perso
nen voort, zoals wethouder (tevens loco-burge
meester) Jan van Dijk (1872-1951) en gemeen
teraadslid C.J. van Schaick (geb. 1878, ovl. ?). 
Vergeleken met andere plattelandsgemeenten 
was de groep welgestelden hier groter dan in 
andere vergelijkbare gemeenten. Dit kwam 
doordat er naast een welvarende middenstand 
en een welvarende groep veehouders betrekke
lijk veel renteniers en enige villabewoners 
woonden. Het gemeentebestuur werd vooral 
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gedomineerd door vertegenwoordigers uit de 
middenstand en de veehouderij. 

Gemeentebestuur 

Het bestuur van de gemeente werd gevormd 
door de gemeenteraad, bestaande uit de burge
meester en zeven raadsleden, van wie twee opt
raden als (parttime) wethouders. Twee raadspe
rioden zijn vooral van belang voor ons 
onderwerp, namelijk die van september 1931 -
september 1935 en die van september 1935 -
september 1939. Van beide perioden volgt de 
samenstelling van het gemeentebestuur. 
Periode 1931-1935: 

- burgemeester: E.A.H.A. van de Velde (overle
den op 26 december 1933), Jan van Dijk als 
loco-burgemeester (26 december 1933 - 31 
maart 1934) en W.I. Doude van Troostwijk 
(vanaf 1 april 1934); 

- raadsleden/wethouders: J. van Dijk en G. 
Molsbergen; 

- overige raadsleden: J.J. Knaven, W.C. Pos, R 
Post, C.J. van Schaick en J. Soede (de laatste is 
in augustus 1933 vervangen door J.B. Treure). 

De grote overwinnaar van de gemeenteraads
verkiezingen van 1931 was de plaatselijke lijst J. 
van Dijk met 304 stemmen (dat is 48,6 pro
cent). Daarna volgden de Rooms-Katholieke 
Staatspartij (RKSP) met 110 stemmen (17,6 
procent), de Christelijk-Historische Unie 
(CHU) met 108 stemmen (17,3 procent), de 
Anti-Revolutionaire Partij (ARP) met 68 stem
men (10,9 procent) en de Staatkundig Gerefor
meerde Staatspartij (SGP) met 35 stemmen 
(5,6 procent). De zetels in de gemeenteraad 
waren als volgt verdeeld over de partijen: vier 
zetels voor de plaatselijke partij J. van Dijk en 
voor elk van de drie daaropvolgende partijen 
één zetel, te weten voor de RKSP, de CHU en 
de ARP. Her ontbreken van de Sociaal-Demo
cratische Arbeiderspartij (SDAP) en de liberale 
Vrijheidsbond is onder meer te verklaren uit de 
populariteit van de partij J. van Dijk (die 
opkwam voor plaatselijke belangen). De 

plaatselijke verkiezingen vertekenden het beeld 
enigszins. Loenen was een gemeente met een 
grote aanhang in de CHU. Bij de Tweede-
Kamerverkiezingen van 1933 en de verkiezin
gen voor de Provinciale Staten in 1931 en 1935 
kwam de C H U in Loenen steeds als grootste 

partij uit de bus. Alleen bij de Tweede-Kamer
verkiezingen in 1937 werd de ARP winnaar in 
Loenen. 

Grote afwezige in Loenen was de SDAP. Loe
nen was - politiek gezien - niet links georiën
teerd. Het ontbreken van industrie van enige 
betekenis had mede tot gevolg dat er naar ver
houding niet zoveel SDAP-stemmers aanwezig 
waren. 

Aan de rechterzijde van de politieke partijen 
vielen wel stemmen te behalen. In 1931 scoor
de de liberale partij de Vrijheidsbond een per
centage van ruim 20 procent en in 1935 
behaalde de Nationaal Socialistische Beweging 
(NSB), een nieuwkomer, ongeveer 10 procent 
van de stemmen. Een hoog percentage van ker-
kelijk-meelevende inwoners zorgde voor een 
grote aanhang van de confessionele partijen. De 
relatief grote groep weigestelden en de midden
stand zorgden voor aanhang bij de zogenaamde 
rechtse partijen.Het gemeentebestuur in de 
periode 1935-1939 zag er als volgt uit: 

- burgemeester: W.I. Doude van Troosrwijk; 
- raadsleden/wethouders: J. van Dijk en 

G. Molsbergen; 
- overige raadsleden: Chr. den Hertog, P. Post, 

J. Roeien (in december 1935 vervangen door 
J.J. Knaven), C.J. van Schaick en J. G Spee 
sr. (in februari 1936 vervangen d o o r T Hels
dingen, die in maart 1938 werd vervangen 
d o o r T Kruiswijk). 

In de jaren dertig nam het gemeentebestuur 
weinig maatregelen voor werklozen. Dat was 
ook niet nodig, omdat de werkloosheid hier in 
vergelijking met andere plaatsen nogal meeviel. 
De maatregelen die werden genomen gingen 
vooral uit van rijk en provincie. 

Maatregelen voor werklozen 
De rijksoverheid nam al in 1931 maatregelen 
om de economische crisis en de daaruit voort
vloeiende werkloosheid te bestrijden. Deze 
maatregelen zijn te verdelen in drie categorieën, 
te weten steunverlening, werkverschaffing en 
ontspanning voor werklozen.Voor de coördina
tie van de steunverlening werd eind 1931 op 
initiatief van kroonprinses Juliana een landelijk 
comité opgericht, het Nationaal Crisiscomité te 
Den Haag. Via een circulaire van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Landbouw d.d. 
1 december 1931 werden de gemeentebesturen 
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H.K.H. Prinses Juliana nam 

in 1931 het initiatief tot 

oprichting van het 

Nationaal Crisiscomité. 

(Coll.: W. Mooij) 

hiervan op de hoogte gesteld. Daarin werd 
tevens de aanbeveling gedaan om in elke 
gemeente een plaatselijk crisiscomité op te rich
ten. 
Het nationale comité streefde twee doelen na: 

a) door collecten geld ophalen om noodlijden
den aanvullende steun te kunnen geven, dat 
wil zeggen financiële steun aan mensen die 
door de crisis in problemen waren gekomen 
en niet of onvoldoende door armbesturen of 
andere sociale instellingen geholpen konden 
worden, en 

b) het verstrekken van rijksmiddelen aan de 
gemeentebesturen om noodlijdenden te 
kunnen helpen met aanvullende steun in 
natura door het verstrekken van kleding, 
schoeisel, bedden en dergelijke. In beide 
gevallen ging het om steunverlening aan 
individuen en niet aan bedrijven en instellin
gen. 

Ontwikkeling en ontspanning voor werklozen 
was een punt van'zorg voor de rijksoverheid. In 
1932 zond het Nationaal Crisiscomité een lijst 
met vragen over de tijdsbesteding van jeugdige 
werklozen. Het gemeentebestuur van Loenen 
antwoordde dat voor deze categorie geen com
missie of comité behoefde te worden opgericht. 
Er waren te weinig personen die in aanmerking 
zouden komen voor projecten van ontwikke
ling en ontspanning. 

Het ministerie van Sociale Zaken lanceerde in 
1939 een nieuw motto: Sport En Geestelijke 
Ontwikkeling Brengt Arbeidskracht, kortweg 
SEGOBA-werk genoemd. Het doel was het 
dagelijkse stempelen (controle dat men niet 
illegaal aan het werk was) te vervangen door 
een andere wijze van toezicht. Het stempelen, 
d.w.z. regelmatig melden op het gemeentehuis, 
werd namelijk als zeer vernederend ervaren. 
Met dit initiatief wilde de overheid de ellende 
van velen verlichren door sport, het volgen van 
cursussen (bijvoorbeeld een EHBO-cursus) of 
het bezoeken van musea. Het gemeentebestuur 
van Loenen zag echter niets in het SEGOBA-
werk, omdat het aantal jeugdige werklozen te 
laag was. Het totaal aantal werklozen liep sterk 
terug. Op 1 april 1939 telde de gemeente 
negen werklozen, op 1 juli 1939 drie en op 1 
april 1940 nog slechts één werkloze. 
Het ministerie van Sociale Zaken organiseerde 
in de jaren dertig diverse werkverschaffingspro

jecten, waaraan de gemeentebesturen konden 
meedoen. De gemeente Loenen stond welwil
lend tegenover deze projecten, maar het minis
terie gaf de gemeente slechts twee keer de kans 
om mee te doen, zoals wij later zullen zien. De 
gemeente zelf heeft geen projecten opgezet, 
omdat er daarvoor te weinig werklozen waren. 
Maar ze waren er wel. En deze mensen hadden 
te maken met veel persoonlijke ellende die 
schuil ging achter hun werkloosheid. 

Persoonlijke ellende 
Gezinnen en alleenstaanden, die door werkloos
heid werden getroffen, werden geconfronteerd 
met veel ellende. In diverse romans is hierover 
geschreven. Een goed voorbeeld is de roman van 
de jonge onderwijzer en christen-socialist H.M. 
van Randwijk onder de titel 'Burgers in nood'. 
Het boek verscheen in 1936 en was een fel pro
test tegen de maatschappij van die dagen. De 
auteur wilde zijn stem laten horen 'in het getui
genis van allen die in dezelfde nood op dezelfde 
genade aangewezen zijn' ) Het boek riep tegen
strijdige teacties op. Enerzijds negatief, omdat 
het boek mensen zou opzetten tegen een over
heid die deed wat zij kon. Anderzijds positief, 
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omdat het een indringend tijdsbeeld gaf. In 
1936 verschenen reeds 20.000 exemplaren van 
de roman. De persoonlijke ellende, die achter de 
werkloosheid van zovelen in ons land schuil 
ging, wordt in dit boek beschreven. Een citaat 
uit het begin van deze roman verplaatst ons in 
de situatie van de hoofdpersoon, Willem Ver
doorn, die van het ene op het andere moment 
ontslag kreeg aangezegd. 

"Willem Verdoorn is twee en dertig jaar oud en 
werkt acht jaar bij den heer Banders als hij op een 
Zaterdag ontslag krijgt. Hij is chauffeur en zijn 
baas is meelfabrikant, samen twee doodgewone 
menschen. (...) Achttien arbeiders van de kleine 
meelfabriek halen iedere Zaterdag hun weekgeld in 
het smoezelige kantoortje. (...) Er is geen enkele 
aanleiding, iets bijzonders te vermoeden tot op het 
oogenblik dat Banders zegt: - Ga even zitten, Ver
doorn. (...) De directeur-eigenaar staat achter zijn 
schrijfbureau, hij is dan grooter, en ziet boven de 
matglazen raampjes naar de (met meel) bepoeierde 
wand van zijn fabriek. De fabriek die van hem is. 
Dat geeft hem kracht en het onontbeerlijke verant
woordelijkheidsbesef. Hij zegt: fa Verdoorn, de tij
den zijn slecht, het spijt me ... maar we zijn 
genoodzaakt je te ontslaan. Eigenlijk is de zaak 
hiermee afgedaan; Verdoorn begreep dit al voor het 
gezegd werd. (...) Als Verdoorn ontdekt wat er 
gebeurd is, verwacht hij een wereldcatastrophe. 
Ieder mensch is geneigd zichzelf belangrijker te zien 
dan hij is. (...) Als hij buiten staat dringt het tot 
hem door. Hij is ontslagen. Als een getroffene tast 
zijn hayid, ruw en onvoorzichtig, naar z'n jaszak. -
De envelop! Hij weet duvels goed wat ontslag betee-
kent. Het staat er. Meneer ... tot onze spijt... ver
mindering van werkzaamheden ... hopende dat U 
... Verdoorn hoopt niks. Zijn wereld draait niet 
meer. Hij is enkel teleurgesteld... ". 4) 

Plaatselijk crisiscomité 
Elk plaatselijk crisiscomité kon zelfstandig 
beschikken over het grootste deel van de inkom
sten die werden verkregen uit plaatselijke collec
ten, namelijk 90 procent van het ingezamelde 
bedrag. De rest van de opbrengst moest worden 
afgestaan aan het Nationaal Crisiscomité. Begin 
1932 werd in Loenen het plaatselijk crisiscomité 
opgericht. De eerste vergadering vond plaats op 
12 januari 1932. Het comité was breed samen
gesteld. De volgende personen waren lid van het 
dagelijks bestuur: ds. P.C. IJsseling, predikant 

Hervormde Gemeente (voorzitter), mevrouw 
C E . Schuit-Korst (secretaris), G.J. Dokkum, 
gemeente-ontvanger (penningmeester), B.J. 
Brouwer, pastoor Rooms-Katholieke parochie 
(lid dagelijks bestuur) en G. Molsbergen, wet
houder en voorzitter middenstandsvereniging 
(lid dagelijks bestuur). De leden van het alge
meen bestuur waren: mevrouw E. Bastert-Ver-
steeg, echtgenote van de bekende schilder Sijvert 
Nicolaas Bastert, mevrouw D.A. de Jong-Wes
terterp, vroedvrouw in de gemeente, mevrouw 
WL. van Notten-Doude van Eroostwijk, nota
bel, wonende in Huize 'Rupelmonde' te 
Nieuwersluis, E.A.H.A. van de Velde, burge
meester, J. van Dijk, wethouder, L. de Kruijff, 
bestuurslid van de RK-Werkliedenvereniging, 
A.A. de Reuver, armmeester RK-parochie, J. de 
Rooij, lid van de Gereformeerde Kerk, ds. J. Ves-
seur, predikant van de Gereformeerde Kerk en 
E. Vonk, voorzitter van de Christelijke Werklie
den Vereniging. 

Gemeentesecretaris C. Hengeveld was gevraagd 
ook zitting te nemen, maar hij bedankte. Hij 
zegde toe wel behulpzaam te zijn bij het houden 
van collecten.Het comité was een goede afspie
geling van de plaatselijke gemeenschap. Veel 
activiteiten heeft het comité niet hoeven te ont
plooien, maar af en toe moest wel enige aanvul
lende financiële steun worden verleend. Zo zette 
het comité zich in juni 1932 met succes in voor 
een werkloze, die voor zijn werk in Loenen was 
komen wonen, maar spoedig daarna werkloos 
werd. Vanwege de bijzondere aard van dit geval 
(de komst naar Loenen in verband met het aan
vaarden van werk) werd deze persoon opgeno
men in de werkverschaffing en derhalve in de 
steunverlening. 

Steunverlening 

Reeds vóór de crisis beschikte de gemeente over 
een steunregeling. Deze regeling is ontworpen 
op verzoek van Gedeputeerde Staten van de pro
vincie Utrecht, die het verzoek deed in opdracht 
van de minister van Binnenlandse Zaken. De 
gemeenteraad stelde de steunregeling vast op 5 
maart 1926. De gemeente kon hierbij naar eigen 
inzicht handelen, omdat er nog geen landelijke 
richtlijnen waren voor de hoogte van steunuitke
ringen. Het was in die tijd nog niet vanzelfspre
kend, dat de overheid aan werklozen financiële 
steun verleende. Als mensen zonder inkomsten 
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Pastoor B.J. Brouwer van de 

parochie Loenersloot. 

Hij was lid van het dagelijks 

bestuur van het plaatselijk 

crisiscomité tot aan zijn over

lijden op 25 november 1933. 

Op deze datum reed hij met 

zijn auto bij Nieuwersluis in 

de Vecht en verdronk. 

(Coll.: Gemeente henen) 

'ff 

kwamen te zitten, moesten zij eerst aankloppen 
bij het armbestuur van hun kerk of bij de vak
bond waarvan men lid was. Op de steunregeling 
van de gemeentelijke overheid kon men pas een 
beroep doen als de andere twee mogelijkheden 
niet aanwezig waren. In de jaren dertig ging men 
nog uit van het subsidiariteitsbeginsel, dat wil 
zeggen de overheid wilde slechts steun verlenen, 
als er geen andere mogelijkheden waren. Eerst 
moest men een beroep doen op de familie, de 
kerk (of een liefdadigheidsinstelling) dan wel op 
de vakbond. Loenen kende in die jaren een 
zestal armbesruren, te weten: 

1. de diakonie van de hervormde gemeente, 
2. het rooms-katholieke parochiale armbestuur, 

3. de diakonie van de gereformeerde kerk, 
4. de diakonie van de evangelisch-lutherse 

gemeente (onderdeel, ook wel filiaal 
genoemd, van de diakonie van de evange
lisch-lutherse gemeente te Zuilen, Utrecht), 

5. de (plaatselijke) commissie voor christelijke 
belangen (opgericht om het werk van de 
hervormde diakonie te verlichten door het 
aanstellen van een zuster-verpleegster, een 
wijkverpleegster zouden we nu zeggen), 

6. het plaatselijk crisiscomité 
De armbesturen gaven eenmalige giften van tien 
tot vijftig gulden per persoon of regelmatige 
steun aan een persoon of gezin gedurende een 
bepaalde periode. In de wintermaanden moest 
over het algemeen meer steun worden verleend 
dan in de andere seizoenen, omdat er dan meer 
geld nodig was voor brandstof en kleding. De 
meeste armbesturen kenden deze exrra steunver
lening onder de naam winterbedeling. De her
vormde diakonie keerde in de wintermaanden 
aan de bedeelden wekelijks een extra bedrag uit 
van tussen f. 0,75 en f. 1,50. Over bepaalde 
jaren is een overzicht samen te stellen van het 
aantal personen dat steun ontving en de uitge
keerde bedragen. Het jaar 1932 geeft bijvoor
beeld het volgende beeld te zien: de hervormde 
diakonie betaalde in totaal 4899 gulden aan 34 
personen, het rooms-katholieke armbestuur 
betaalde 2222 gulden aan vijftien personen en 
de gereformeerde diakonie 734 gulden aan achr 
personen. Uit deze gegevens is niet precies af te 
leiden hoeveel werklozen hieronder vielen. Het 
is echter vrijwel zeker dat een aantal van deze 
bedeelden zonder werk was als gevolg van de cri
sis. Degenen die lid waren van een vakbond, 
waren niet aangewezen op steun van een armbe
stuur. In de periode 1933 t/m 1937 waren onge
veer twintig inwoners lid van een vakbond. 
Slechts over de jaren 1932 en 1933 is bekend 
welk bedrag aan werkloze leden is uitgekeerd 
door onderstaande vakbonden. 

Vakbond 1932 1933 

Alg. Ned. Bouwarbeidersbond 44 gulden 118 gulden 

Ned. Chr. Bouwarbeidersbond 68 gulden 107 gulden 

Nat. Bond van Handels- en kantoorbedienden 'Mercurius' 224 gulden 294 gulden 

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond 11 gulden 110 gulden 

Ned. Bond van Chr. Fabrieks en transportarbeiders 67 gulden 16 gulden 

Ned. Ver. van Fabrieksarbeiders 

Totalen 

- 54 gulden Ned. Ver. van Fabrieksarbeiders 

Totalen 414 gulden 699 gulden 
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In 1933 is op één uitzondering na een duidelij
ke toename van de uitgekeerde bedragen te 
zien. Helaas is uit de gegevens niet af te leiden 
aan hoeveel personen steun is uitgekeerd. Als 
men niet in aanmerking kwam voor steun van 
een armbestuur of een vakbond, dan bestond 
als laatste mogelijkheid (als een soort vangnet) 
de gemeentelijke steunregeling. Verzoeken om 
steun in natura (levensmiddelen, brandstof en 
kleding) werden in het algemeen doorgescho
ven naar het plaatselijk crisiscomié. 

Werkverschaffing 
Het gemeentebestuur creëerde zelf geen werk
verschaffingsprojecten. Daarvoor waren er in 
Loenen te weinig werklozen. Slechts tweemaal 
stelde de rijksoverheid de gemeente in de gele
genheid om mee te doen aan werkver
schaffingsprojecten. Tijdens de zomer van 1935 
werkten werklozen mee aan een verkeerstelling 
en in 1937 namen zij deel aan een project op 
het landgoed 'Over Holland'. 
Loenen had al meermalen bij het ministerie van 
Sociale Zaken aangeklopt om te mogen mee
doen met projecten voor werkverschaffing. 
Deze pogingen leidden pas in 1935 tot een 
bescheiden resultaat. Diverse werklozen uit 
Loenen werden ingezet bij een verkeerstelling, 
die gehouden werd op 22 juli, 17 en 18 augus
tus, 3, 21 en 26 september en 5,6 en 10 okto
ber van dat jaar. In plaats van f. 1,75 steun per 

dag, ontvingen degenen die aan de telling mee
deden, f. 2,75 per dag. De extra bijdrage van 
f. 1,— per dag werd betaald door het ministerie 
van Sociale Zaken. Degenen die hieraan mee
werkten, maakten werkdagen van zeven uren. 
Er werd gewerkt in twee ploegen. De ene ploeg 
werkte van 06.00 - 13.00 uur en de andere van 
13.00 - 20.00 uur. In totaal hebben veertien 
werklozen uit de gemeente aan de telling mee
gedaan. Het tweede werkverschaffingsproject 
van het ministerie waaraan de gemeente Loe
nen kon meedoen, bestond uit werkzaamheden 
op het landgoed 'Over Holland'. Dit landgoed 
werd beheerd door de stichting 'Het Utrechtsch 
Landschap'. Het project werd voor 100 procent 
gefinancierd door het rijk tot een maximumbe
drag van 2725 gulden. In principe kwamen 
alleen kostwinners voor dit werk in aanmer
king. De dagelijkse leiding van het project 
kwam in handen van de gemeente Loenen. Het 
algemene toezicht werd uitgeoefend door de 
Nederlandse Heide Maatschappij te Arnhem. 
De archieven van de gemeente vermelden niet 
hoeveel werklozen bij dit project zijn ingezet. 
Aan een initiatief ter bestrijding van de jeugd
werkloosheid, opgezet door het ministerie van 
Sociale Zaken, deed de gemeente niet mee. De 
reden was het lage aantal deelnemers dat hier
voor in aanmerking zou komen. Het gemeente
bestuur schreef begin 1936 terug, dat slechts 
drie jeugdige werklozen bij het plaatselijke 
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arbeidsbemiddelingsbureau waren ingeschre
ven. Het jaagpad langs de Vecht van Loenen 
naar Nieuwersluis is in de jaren dertig aange
legd als werkverschaffingsproject van de provin
cie. Toen het was aangelegd, heeft de provincie 
het pad in eigendom overgedragen aan het 
gemeentebestuur. Dit betekende dat de 
gemeente de zorg voor het onderhoud op zich 
moest nemen en daardoor dus ook de kosten 
voor het onderhoud moest dragen. Het 
gemeentebestuur zelf kon weinig doen als het 
ging om het bieden van aanvullend werk aan 
werklozen. Degenen die een beroep deden op 
de steunregeling, ontvingen in de regel wel een 
steunuitkering maar geen werk. De intentie van 
de regeling was echter dat steunverlening zou 
worden gecombineerd met werkverschaffing. 

STEUNREGELING 
VOOR WERKLOOZE ARBEIDERS 

I. BIJ DE TOEPASSING VAN DE NAVOLGENDE STEUN
REGELING ZIJN DE WERKLOOZE ARBEIDERS TE 

ONDERSCHEIDEN IN: 

a. Uitgetrokkenen. Dit zijn de aitgetrokkenen van eene 
vanwege het Departement van Arbeid gesubsidieerde, frmctio-
neerende werkloozenkas, die nog niet gedurende het door mij 
bepaalde aantal weken steun hebben genoten; 

b. Dubbel-tiitgetrokkenen t. w. die uitgetrokkenen van eene 
hierboven bedoelde werkloozenkas, die reeds gedurende het 
voor uitgetrokkenen bepaalde aantal weken steun hebben 
genoten volgens de door mij getroffen regeling; 

c. Reglementair nog niet recht hebbenden op de uitkeering 
uit de werkloozenkas; 

d. Ongeorganiseerden. Hieronder worden verstaan diegenen, 
die geen lid zijn van eene werkloozenkas als hierboven bedoeld. 

II. STEUNREGELING. 
A. Voor de uitgetrokkenen. 

A l g e m e e n e b e p a l i n g e n . 
Artikel 1. 

De onvrijwillig geheel of gedeeltelijk werklooze valide 
arbeiders, die in de drie maanden, voorafgaande aan het 
tijdstip waarop zij werkloos werden, ten minste zes weken 
werkzaam waren in bedrijven door den Minister van Binnen-
landsche Zaken en Landbouw met name te noemen, ontvangen, 
indien zij geen recht meer hebben op uitkeering uit de werk
loozenkas hunner organisatie, omdat zij zijn uitgetrokken, 

N. s. 7971 

Maar daar kwam in de praktijk bitter weinig 
van terecht. 

De gemeentelijke steunregeling 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Landbouw verzocht in 1931 aan de gemeente
besturen de geldende gemeentelijke steunrege
lingen via de Gedeputeerde Staten van hun pro
vincies op te sturen. Voor Loenen was dat de 
regeling, die in 1926 was vastgesteld. Spoedig 
daarna vroeg het departement aan het gemeen
tebestuur om in verband met de slechte econo
mische omstandigheden een nieuwe regeling te 
ontwerpen. Ook deze keer nam wethouder Jan 
van Dijk deze taak op zich. De gemeenteraad 
stelde de nieuwe steunregeling vast op 3 mei 
1932. De belangrijkste voorwaarden om voor 
steun en werkverschaffing in aanmerking te 
komen waren de volgende. 
1. Men moest zes maanden achtereen in de 

gemeente hebben gewoond. 
2. Kostgangers en alleenstaande ongehuwde 

werklozen moesten acht weken werkloos zijn. 
3. Afhankelijk van de grootte van zijn gezin kon 

een arbeider, die een half jaar of langer ach
tereen geregeld werk had gehad, na een 
wachttijd van één tot vier weken voor steun 
en werkverschaffing in aanmerking komen. 

4. Afhankelijk van de grootte van het gezin kon 
men een wekelijks bedrag ontvangen van 10 
tot 16 gulden. Een ongehuwde arbeider ont
ving maximaal f. 7,50 per week. 

5. De inkomsten van elk gezinslid (ieder was 
verplicht het gezin te helpen onderhouden), 
alsmede inkomsten uit ouderdomsrente, 
invaliditeitsrente en dergelijke werden van 
het steunbedrag afgetrokken. 

6. De steun werd zo mogelijk gegeven in de 
vorm van werkverschaffing. Voor deze arbeid 
(maximaal zeven uur per dag) ontving men f. 
0,30 per uur, met zo nodig een toeslag afhan
kelijk van de grootte van het gezin. 

Ten opzichte van de regeling uit 1926 waren 
wijzigingen aangebracht, die voor de gemeente 
kostenbesparend waren. Werklozen moesten 
eerst zes maanden in de gemeente wonen om 
voor werkverschaffing en steun in aanmerking 
te komen. Kostwinners hadden eerder recht op 
werkverschaffing en steun dan kostgangers en 
alleenstaanden. De laatsten moesten een wacht
tijd van acht weken in acht nemen. Het maxi-
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mum steunbedrag werd teruggebracht van 17 
tot 16 gulden per week. Ook hier werd onder
scheid gemaakt tussen gehuwden en ongehuw
den. De laatsten konden maximaal f. 7,50 per 
week ontvangen. Alle inkomsten in een gezin 
werden van het steunbedrag afgetrokken. Het 
totaal aantal uren dat in de werkverschaffing 
gewerkt mocht worden was teruggebracht van 
acht naar zeven uur per dag. De steunregeling 
werd in de jaren dertig regelmatig aangepast, 
maar niet in positieve zin voor de werklozen. De 
eerste aanpassing kwam al in oktober 1932, 
toen de gemeenteraad besloot het maximale 
steunbedrag te verlagen van 16 tot 14 gulden 
per week. Tijdens de bespreking van dit voorstel 
waren er voor- en tegenstanders. Tegenstanders, 
zoals het raadslid Knaven, wezen op de aanko
mende winter. Wethouder Molsbergen had een 
andere kijk op de situatie. Hij had berekend dat 
de boerenstand gemiddeld 15 gulden per week 
verdiende. Het verschil tussen een werkloze en 
een werkzame boer was naar zijn mening 1 gul
den per week in het voordeel van de werkloze. 
De gemeenteraad aanvaardde het voorstel tot 
verlaging van het maximale steunbedrag. 

In oktober 1933 werd één van de voorwaarden 
van de steunregeling versoepeld, namelijk de 
voorwaarde dat men drie in plaats van zes 
maanden in de gemeente moest hebben 
gewoond. 

Het maximale steunbedrag werd in maart 1934 
opnieuw verlaagd. De gemeenteraad vond de 
uitkering te hoog; werklozen zouden daardoor 
onvoldoende geprikkeld worden om werk te 
zoeken. Het uitkeringsbedrag lag dicht in de 
buurt van het gemiddelde inkomen van de 
velen die nog wel werkten. Daarnaast werd ook 
besloten de werklozen tweemaal per dag op het 
gemeentehuis te laten stempelen (dat wil zeggen 
dat zij de plicht hadden om zich te melden) om 
misbruik tegen te gaan. 

De steunregeling onderging in de jaren daarna 
nog enkele veranderingen. Zo ook in oktober 

1935, toen de regeling opnieuw werd aange
vuld. Reden voor deze aanvulling was dat diver
se werklozen hun huishuur niet meer betaalden. 
Het voorstel om het huurbedrag van de uitke
ring af te trekken werd met algemene stemmen 
aangenomen. Eind 1937 besloot de gemeente
raad aan te sluiten bij de rijkssteunregeling van 
het ministerie van Sociale Zaken. De landelijke 

regeling maakte onderscheid tussen verschillen
de soorten werklozen, te weten tussen kostwin
ners en alleenstaande ongehuwden (of kostgan
gers), tussen georganiseerden en 
ongeorganiseerden en tussen uitgetrokkenen en 
dubbel-uitgetrokkenen (zie bijgaande afbeel
ding). Voor elke categorie golden andere steun
bedragen. De rijkssteunregeling' was zeer 
ongunstig voor ongeorganiseerde arbeiders. 
Vanwege de eigen financiële (on)mogelijkheden 
zag de gemeente zich genoodzaakt aan te sluiten 
bij de rijkssteunregeling. De uitkeringsregeling 
werd in maart 1939 opnieuw aangescherpt. 
Werklozen die van elders waren gekomen, ont
vingen pas steun nadat zij één jaar in de 
gemeente hadden gewoond. Het resultaat van 
alle wijzigingen in de steunregeling was in ieder 
geval, dat de werklozen er steeds meer op ach
teruit gingen. Dit zal ongetwijfeld mede een 
gevolg zijn geweest van de steeds krapper wor
dende financiële mogelijkheden van de gemeen
te. 

Verzoeken om steun 
De gemeenteraad ontving regelmatig verzoeken 
van werklozen om steunverlening. Daarnaast 
vroegen werklozen zo nu en dan om verhoging 
dan wel om het ongedaan maken van de verla
ging van hun steunuitkeringen. Slechts in uit
zonderingsgevallen stemde de raad daarin toe. 
Op 31 maart 1932 ontving de gemeenteraad 
een brief van een werkloze die kort daarvoor van 
Loenen naar Oud-Over (gemeente Loosdtecht) 
was verhuisd. De man verzocht een uitkering 
van Loenen. De raad ging hier niet op in. Ook 
in de nieuwe gemeente kwam hij nog niet in 
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aanmerking voor een uitkering, omdat hij er 
nog niet lang genoeg woonde. Een brief van het 
college van burgemeester en wethouders van 
Loosdrecht bracht geen verandering in het 
standpunt van de raad van Loenen, omdat men 
meende dat de betrokkene nog werkzaam was 
en derhalve nog inkomsten genoot. Of deze 
mening juist is, is niet meer te achterhalen in de 
archieven. 

In juli 1932 kwam het voorstel ter tafel om een 
werkloze, wiens bedrijf 'over de kop was 
gegaan', op te nemen in de werkverschaffing. 
Deze man ontving nog over drie weken een uit
kering van de metaalbewerkersbond. Omdat in 
zijn gezin een kind op komst was verzocht hij 
om hem direct in de werkverschaffing op te 
nemen. De stemming in de gemeenteraad lever
de het volgende resultaat op: één stem voor 
(Molsbergen), vijf stemmen tegen en één raads
lid (Soede) was afwezig. Het voorstel werd ver
worpen. In november van hetzelfde jaar vroegen 
dertien werklozen om extra steun voor de aan
schaf van brandstof (kolen). De raad schoof 
deze verzoeken door naar het plaatselijk crisis-
comité. De gemeenteraad bleef in dezen een 
strak beleid volgen, mede als gevolg van steeds 
krapper wordende financiële mogelijkheden. 
Een koopman in Loenen ging in oktober 1933 
failliet vanwege de slechte economische omstan
digheden. Deze man had al in februari 1932 
aan de gemeenteraad om 100 gulden handels
geld gevraagd. Volgens zijn zeggen had hij een 
zware winter doorgemaakt en had hij zijn geld 
moeten gebruiken voor dagelijkse uitgaven. Dit 
verzoek werd afgewezen in de wetenschap dat 
de koopman een renteloze lening had verkregen 
van de diakonie van de hervormde gemeente. 
Toch kon de lening zijn handel niet redden. Hij 
moest stoppen met zijn activiteiten, waarna hij 
wel in aanmerking kwam voor een steunuitke
ring. De koopman was één van degenen die 
meedeed aan de eerdervermelde verkeerstelling, 
die was opgezet als werkverschaffingsproject. 
Een petroleumverkoper, die te weinig verdien
de, verzocht de gemeenteraad om twee dagen 
per week in aanmerking te mogen komen voor 
steunverlening. Ondanks het feit dat het 5 
december was, wenste de raad niet voor Sinter
klaas te spelen. Hij wees het verzoek af. De 
gemeenteraad behandelde op 22 maart 1934 
een verzoek van een ex-werkloze, die korte tijd 

daarvoor een eigen zaak was begonnen. Hij 
maakte al een beetje winst. Deze man vroeg aan 
de raad hem vier weken steun te verlenen. Daar
na zou hij financieel sterk genoeg zijn om op 
eigen benen te kunnen staan. De raad stemde in 
met deze tijdelijke steunuitkering. In december 

1934 verzochten negen werklozen om boven
kleding en schoeisel. Het antwoord van de 
gemeente was negatief. Het argument voor deze 
afwijzing kennen wij helaas niet. 

In februari 1935 werden twee werklozen gekort 
op hun uitkering, omdat zij geen sneeuw had
den geruimd. De reden van hun verzuim is 
helaas niet terug te vinden in de archieven. In 
september 1935 verzochten diverse werklozen 
om meer steun, eventueel in de vorm van werk
verschaffing. Dat laatste was kennelijk niet 
mogelijk, want de raad besloot hen met het oog 
op de winter een toeslag van 2 gulden per week 
toe te kennen voor de periode van 1 november 

1935 tot 1 april 1936. Kostgangers ontvingen 1 
gulden per week (in plaats van 2 gulden). 
Begin 1936 ontving de gemeenteraad een brief 
van een werkloze, die het niet eens was met de 
toepassing van de steunregeling. Hij was van 
mening dat de gemeente willekeurig was in het 
bepalen van wie wel en wie niet aan de werkver
schaffing mocht meedoen. Volgens deze man 
koos de gemeente steeds dezelfde werklozen 
voor werkverschaffingsprojecten. Zijn tweede 
grief was, dat de gemeente aan vier werklozen 
boeten had opgelegd, omdat zij niet hadden 
gewerkt. Hun verweer was dat het weer te slecht 
was om buitenshuis te werken. De briefschrijver 
vond het excuus geldig. Hij stelde voor om de 
straf op te schorten en het beschikbare werk eer
lijk te verdelen. In de archieven is de reactie van 
de gemeenteraad niet te vinden. 

De gemeenteraad steunde in 1938 een vrouw, 
die door haar man was verlaten. Door deze 
steun kon zij haar manufacturenwinkel voort
zetten. Uit een later rapport blijkt dat de hulp
verlening succes had gehad. De vrouw had weer 
grond onder haar voeten gekregen. 

Arbeidsbemiddeling 
Economische crisis betekende niet dat er geen 
vraag en aanbod meer was op de arbeidsmarkt. 
Vraag naar arbeidskrachten bleef. Ambtenaar 
Herman de Ruiter was belast met het agent
schap der arbeidsbemiddeling. Op het gemeen-
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tehuis ontving hij werkgevers en werkzoeken
den (vooral werklozen). Iedere werkdag hield hij 
zitting van 09.00 - 12.00 uur. Dan kwamen de 
werklozen zich ook melden om te stempelen. 
Daarnaast zocht hij actief contact met werkge
vers om werklozen aan werk te helpen. Eén van 
zijn taken was derhalve het bezoeken van bedrij
ven in de gemeente. Deze taak vetrichtte hij in 
de middaguren. Over zijn werk stelde De Ruiter 
jaarverslagen samen. De verslagen over 1932 en 
1933 zijn bewaard gebleven. In deze jaren was 
het aantal werkzoekenden respectievelijk 28 en 
33, terwijl het aantal vacatures respectievelijk 
vijf en dertien was. Het meest opvallende is het 
aantal ingeschreven losse arbeiders, arbeiders 
zonder vast beroep. In deze jaren waren dat er 
respectievelijk veertien en dertien. Hieruit blijkt 
dat deze groep het meest kwetsbaar was. Over 
de jaren 1933 t/m 1940 is een overzicht te 
maken van het aantal werklozen in de gemeen
te, die waren ingeschreven bij het plaatselijke 
arbeidsbemiddelingsbureau. Op de eerste dag 
van elk kwartaal werd het aantal werklozen 
geteld. Uit deze tellingen blijkt dat het hoogste 
aantal werklozen in Loenen is geteld op 1 april 
1936, namelijk negentien. Vanaf de telling van 
1 april 1937 (toen er vijf werklozen werden 
geteld) nam de werkloosheid af. De hoogste 
aantallen werklozen kwamen voor in de jaren 
1933/1934 en 1936/1937. Vooral in de winter
maanden en het vroege voorjaar was er sprake 
van toename van werkloosheid met alle per
soonlijke ellende die daarmee gepaard ging. In 
de zomermaanden was vraag naar kelners. In de 
jaren 1932 en 1933 waren dat respectievelijk 
vier en zes aanvragen. Het toerisme was ook in 
deze periode al een aardige bron van inkomsten 
voor de inwoners van Loenen. Daarnaast vroeg 
ook het boerenbedrijf in de zomer meer arbeids
krachten dan in de wintermaanden. Na 1937 
daalde het werkloosheidscijfer tot ondet de tien. 
Het lag gemiddeld rond de vijf werklozen. Op 1 
april 1940, vlak voordat nazi-Duitsland ons 
land binnenviel, telde de gemeente nog maat 
één werkloze. Op 1 juli en 1 oktober 1940 wer
den geen werklozen meer geteld. Die ellende 
was afgelopen, maar een nieuwe stond voor de 
deur. 5) 
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Kees de Kruijter 
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