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Problemen rond de eeuwwisseling: relatief f 
Onze burgemeester gaat met voortvarendheid 
te werk waar het gaat om het besnijden van het 
'millenniummonster'. Alle potentiële proble
men voot de openbare orde en veiligheid, door 
fouten in computergestuurde systemen, wor
den onderzocht en onschadelijk gemaakt. 
Ook bij de vorige eeuwwisseling had de burge
meester zo zijn problemen. In onze ogen van 
] 999 waren deze problemen van een geheel 
andere orde: het gemotoriseerde rijtuig. 

In 1875 was er voor het eerst een gemotoriseerd 
tijtuig te bewonderen, in Wenen, zonder de bij
behorende paarden maar met een oorverdoven
de motot. De uitvinder die dit bedacht had was 
Siegfried Marcus. Hij werd echrer door het 
bevoegd gezag aan de kant gezet en hem werd 
verboden zich opnieuw met een dergelijk voer
tuig (lees: herrie) door de straten van Wenen te 
begeven. 

In 1886 bouwde de Duitser Carl Benz een 
soortgelijk voertuig. In de krant van 3 juli 1886 
stond te lezen: 
"De velocipede werd aangedreven door een 
viertaktmotot, welke gestookt werd met Ligtoi-
ne. De uitvinder van dit voeftuig schijnt de 
heer Carl Benzine te zijn". 

De journalist heeft hier de naam van de uirvin-
der (Benz) en de naam van de brandstof (Lig-
roine) abusievelijk samengevoegd. Hierdoor 
spreken wij tot op de dag van vandaag over 
"Benzine". 

Ondanks de doorbraak van Benz was er echter 
nog lang geen sprake van grootschalige bouw 
van auto's. Wie rond 1900 een auto wilde heb
ben kocht een motor, stoom of benzine kwa
men het meesre voor, en bracht die naar een rij
tuigbouwer. Hij zocht een mooie koets uit en 
de rijtuigbouwer ging aan het wetk. Hij bouw
de de motor in, verwijderde de dissel waar 
anders de paarden voor moesren, en verbond de 
draaiende delen van de motor met de assen van 

de koets door middel van een soort fietskettin-
gen en leren banden. Er kwam een stuur op en 
een aantal handels om "gas" te geven en te tem
men en het nieuwe rijtuig was klaar. 
De grootschalige bouw van auto's vond pas 
plaats toen Henry Ford in 1905 een methode 
bedacht om auto's aan de lopende band te bou
wen, de T-Ford. In Nederland begon Spijker 
omstreeks 1900 met de productie van automo
bielen. 

De rijtuigen die hier in Loenen voor 1904 
reden waren dus vrijwel zeker van het type zoals 
ze gebouwd werden door de rijtuigbouwer. De 
butgemeestet vond de bezwaren die er tegen de 
tijtuigen waren zo zwaar wegen dat hij hierte
gen reeds in 1899 een verordening uitvaardig
de. Hij ging echtet niet zover als de regering in 
Engeland waar er op werd aangedrongen auto
mobielen te verbieden, omdat ze "onzinnig en 
gevaatlijk" waren, maar het gebruik werd aan 
strenge regels onderworpen. 

De verotdening zoals door de burgemeester 
opgesteld in 1899 neem ik hier onverkort over 
om een goed beeld van die tijd te geven: 

De BURGEMEESTER der Gemeenten Loe
nen, Loenersloot en Ruwiel, 
Ovetwegende, dat het om redenen van openba
re veiligheid wenschelijk is de ingezetenen dezer 
gemeenten bekend te maken met de mededee-
ling van den Heer Commissaris der Koningin 
van 22 Juli 1898, NO. 2 Az., van de voorwaar
den waaronder vergunning wordt verleend tot 
het berijden van Rijkswegen met motorrijtui
gen. 

Brengt deze voorwaarden hieronder ter alge-
meene kennis: 
1. Aan het rijtuig moet in zwarte cijfers op wit

ten grond het bovengenoemde volgnummet 
duidelijk zichtbaar zijn aangebracht. De cij
fers moeten lang en breed zijn tesp. ten min
ste 8 en 4 cm. Tusschen zonsondergang en 
zonsopgang moet dit nummer helder ver-
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licht zijn. 
. Wederzijds het rijtuig moet tusschen zonson

dergang en zonsopgang een helderlichtge-
vende lantaarn zijn aangebracht, waarvan het 
licht vooruit en zijwaarts goed zichtbaar is. 

. Het rijtuig moet voorzien zijn van eene 
inrichting, waardoor het zoo noodig elk 
oogenblik van volle vaart binnen een afstand 
van 10 M. tot stilstand kan worden gebracht. 

. Het rijtuig moet voorzien zijn van een bel of 
hoorn, waarmede een tot op een afstand van 
100 M. goed hoorbaar geluidsignaal kan 
worden gegeven. 

. De snelheid mag nimmer meer bedragen dan 
twintig K. M. in het uur, behoudens het 
navolgende. 

Bij het afgaan van hellingen, nabij of in 
bochten, nabij bebouwde kommen, bij het 
kruisen of oversteken van wegen, over brug
gen of lange gebouwen, welke onmiddellijk 
aan den weg staan, mag met geen grootere 
snelheid worden gereden dan acht K. M. in 
het uur. 

Bij mist mag laatstgenoemde snelheid op 
geen wegvak overschreden worden. 
Overigens moet naar mate van de omstan
digheden de snelheid worden verminderd 
telkens als de veiligheid van het verkeer zulks 
vordert. 

. Bij het ontmoeten of inhalen van paarden of 
langs den weg gedreven of geleid vee moet de 
bestuurder van het rijtuig de snelheid ver
minderen of stoppen, zoodra hij bemerkt, 
dat de dieren onrustig worden of de geleider 
of bestuurder der dieren een waarschuwend 
teeken geeft. 

Voorts behoort alles te worden vermeden wat 
het schrikken der dieren tot gevolg zou kun
nen hebben. 

. De bestuurder van het rijtuig is verplicht, tij
dig met de bel of den hoorn een duidelijk 
signaal te geven: 

bij het achter oprijden van rijtuigen of perso
nen, van losse, aangespannen of bereden 
paarden of van vee: 

bij het naderen van kruis-overwegen, bij 
bochten of bruggen; 

in het algemeen telkens wanneer dit in het 
belang der veiligheid van het verkeer langs 
den weg gevorderd wordt. 

. Voor het overige moeten bij het rijden de 

voor het gewone verkeer bestaande bepalin 
gen of geldende gebruiken worden gevolgd. 

9.Het rijtuig mag niet gebezigd worden tot 
het trekken van andere rij- of voertuigen. 

10.De voorwaarden van deze beschikking, wel
ke steeds in het rijtuig aanwezig moet zijn, 
kunnen te allen tijde worden gewijzigd of 
aangevuld. 

Wanneer de vergunning moet worden inge
trokken, gewijzigd of aangevuld, is de hou
der der vergunning verplicht, deze beschik
king op eerste aanschrijving binnen vier 
dagen aan het Departement van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid terug te zenden. 

Loenen, den 21 Mei 1899. De Burgemeester 
voornoemd, DOUDE VAN TROOSTWIJK. 

Het uitvaardigen van deze regels heeft echter 
niet geheel de door onze burgemeester voorzie
ne problemen voorkomen. Dit blijkt uit een 
levendig verslag geschreven door de gemeente
secretaris, tevens buitengewoon veldwachter, 
Johannes Ort over een voorval op 24 juni 
1904. Ook dit verslag neem ik hier in haar 
geheel over; toelichting is volgens mij overbo
dig: 

PROCES-VERBAAL 

Op vrijdag den 24 juni 1904 des avonds ruim 8 

1/2 ure werd door mij Johannes Ort gemeentese

cretaris tevens buitengewoon veldwachter der 

gemeente Loenen wonende alhier, oud 47jaren, 

op den Rijksstraatweg wandelende, waargenomen 

dat op den Rijks straatweg onder de gemeente 

Loenen langs de buitenplaats Nieuwerhoek een 

Motorrijtuig, komende uit de richting Nieuwer-

sluis, in woeste vaart reed, zoo snel en door stof

wolken omgeven, dat door mij niet kon worden 

gezien, ofschoon ik er op lette, of het rijtuig aan 

voor en achterzijde van een volgnommer was 

voorzien en ook niet hoeveel personen er in zaten. 

Alzoo werd met grote snelheid door gereden over de 

zich in de nabijheid van genoemde buitenplaats in 

den Rijksstraatweg liggende steenen brug over de 

Vliet, waar tevens twee wegen loodrecht op den 

Rijksstraatweg staan, in de richting Loenen. De 

lantaarens van het Motorrijtuig waren niet aange

stoken hoewel het na zonsondergang was. 

Een en ander is ook opgemerkt door den heer 
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Frans Nagel zonder beroep oud 73 jaren, wonen
de alhier, die zich in mijne nabijheid bevond en 
verontwaardigd was over zulk hard rijden. 
Kort daarop kwam de heer Willem Isaak Doude 
van Troostwijk burgemeester dezer gemeente, oud 
45 jaren aanrijden in een met een paard bespan
nen Utrechts wagentje, naast wien zijn koetsier 
genaamd jan Dirk van Zetten oud 39 jaren 
gezeten was, die ik vroeg of hij ook had gezien dat 
het Motorrijtuig dat hem op den Rijksstraatweg 
was tegengekomen in woeste vaart reed en of 
Z.Edelachtb. ook had gezien of het Motorrijtuig 
al of niet van een nummer was voorzien, waarop 
Z.Edelachtb. mij antwoordde dat door de groote 
vaart waarmede gereden was, hij dit niet had 
kunnen zien en bovendien door het hierdoor 
onrustig worden van zijn anders zoo mak paard, 
waarop door den bestuurder van het Motorrijtuig 
geen acht was geslagen, zijne handen vol had om 
dat in bedwang te houden, waarop ik Z.Edel
achtb. antwoordde dat ik zou trachten te onder
zoeken aan wien dit Motorrijtuig toebehoorde. 
Hierop heeft Z. Edelachtb. mij op Zaterdag den 
25 ]uni 1904 des morgens 10 ure gezonden den 
Gemeenteveldwachter Hendrik de Vries oud 42 

jaren, die mij heeft medegedeeld, dat op Vrijdag
avond ten 8 112 ure door Nieuwersluis langs 
den Rijksstraatweg naar Loenen is gereden het 
Motorrijtuig nr.l 062 staande ten name van 

C.H. Wijckhuijs wonende te Rousselaere (B). 
Aangezien de bestuurder van het Motorrijtuig 
nr. 1062 zich elders heeft schuldig gemaakt aan 
overtreding der voorwaarden waaronder vergun
ning door den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid is verleend tot het berijden van 
wegen onder beheer van het Rijk met een Motor
rijtuig, heb ik op afgelegden ambtseed hiervan 
proces verbaal opgemaakt. 

Loenen den 27 Juni 1904, 
De buitengewoon veldwachter ORT. 
(op 24 juni 1904 ging de zon onder ten 8 ure 
24 minuten). 

Bent u ook zo benieuwd hoe onze dorpsgeno
ten over honderd jaar aankijken tegen de 
manier waarop wij nu omgaan met 'onze' mil-
lenniumproblematiek en de resultaten die we 
daarmee bereiken? 

Gertjan Verhage 

BRONNEN 

- Archief Locnersloot en Ruwiel, nummer 34. 

- "Auto's van vroeger", J. Kruidenier, uirgeverij De Ruiter, 

Gorinchem, 1986, ISBN 90-05-15068-8 

- "Proces verbaal 27 juni 1904", Archief Loenen aan de 

Vecht. 

Archiefonderzoek verrichr door Willem Mooij. 

Fragmenten uit archiefstukken 
Kachel gemeenteschool 
De Heer van Lennep vraagt in de gemeente
raadsvergadering van 20 oktober 1899 "of er 
ook een beperking bestaat wanneer eens aan
vang wordt gemaakt met stoken op de 
Gemeenteschool, daar er over koude geklaagd 
is. De voorzitter antwoordt hierop dat geen vas
ten tijd daarover aangewezen is, doch dat 
immer bijtijds met stoken begonnen is; dit jaar 
is het echter wat later dan anders en dat komt 
door dat de kachelpijpen ter reparatie bij den 
smid Louisse zijn, die door ernstige ziekte van 
zijn kind, niet heeft kunnen werken, er zullen 
echter maatregelen genomen worden dat de pij
pen spoedig zullen worden aangebracht." 

Einde christelijke school Grutterstraat 
Brief van 27 december 1898 aan de burgemees
ter van Loenen: 
EdelAchtbare Heer! 

Ik vind mij verplicht met gevoelens van hoogach
ting UEdAchtb. kennis te geven, dat onze bijna 
33 jaar bestaan hebbende Christelijke School 
vanaf 1 januari 1899 is opgeheven en onze rust
tijd is aangebroken. UEdelAchtb. hartelijk dank 
zeggende voor Uwe steeds vriendelijke onderschei
ding, heb ik de eer te zijn, 
EdelAchtb. Heer, 
Uw Dienstbare J.H. Ligtvoet. 

(Verzameld door Willem Mooij) 


