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uit 
vroegere tijden 
De door particulieren aangelegde Vreelandsche Tollaan was 

twee eeuwen geleden een belangrijke weg tussen de 

gemeenten Loenersloot en Vreeland en de Gooise gemeen

ten. Doorsnijding van de weg met eerst de Rijnspoorweg en 

later het Merwedekanaal brachten verandering, doch het 

bleef een goed gebruikte route. Tot eind 1939 werd er tol 

geheven over het nog bestaande weggedeelte. Aan het eind 

van de twintigste eeuw is de weg met een paaltje afgesloten, 

ditmaal niet om tol te heffen, maar om het sluipverkeer te 

weren. Dit verhaal van Stanny Verster en Jan Boerstra geeft 

een goed beeld van de importantie van de route in vroegere 

tijden. Het artikel over de crisistijd is gebaseerd op een scrip

tie van René Tukker. Het geeft de lezer informatie over het 

werklozenbeleid van de gemeente Loenen a.d. Vecht tijdens 

de jaren dertig, toen een gemeente met een inwonertal rond 

de 1400 personen. Juliette Jonker-Duynstee schreef een 

verhaal over de scheve kerktoren van de Hervormde kerk in 

Loenen a.d. Vecht, die dit jaar twee eeuwen in eigendom van 

de gemeente is. In het artikel Tumult in de Klapstraat' schrijft 

Ellen E. Brandes over de plattegrond van Vreeland, die in 

1986/87 bij archiefonderzoek te voorschijn kwam. De achter

zijde van deze Vechtkroniek is ingeruimd voor een geheimzin

nige grafvondst op Weeresteijn, 

Hedwig de Groot 
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Een "Nieuwe Weg" 
tussen Loenersloot en Vreeland 
De huidige Slotlaan in Loenersloot en de huidige 
Spoorlaan in Vreeland vormden vroeger samen de 
"Vreelandsche Laan". Oorspronkelijk maakte de 
2,3 km lange Laan deel uit van de belangrijkste 
verbindingsweg tussen de Utrechtse gemeenten 
Loenersloot en Vreeland en de Gooise gemeenten 
Nederhorst den Berg, Kortenhoef, 's Graveland en 
Hilversum. 

Tollaan 
Uit de naam "Vreelandsche Tollaan", die nog 
wel te vinden is op oude kaarten, blijkt dat er 
destijds tol werd geheven om de kosten van 
aanleg en onderhoud zoveel mogelijk te dek
ken. Ook de aanwezigheid van tolgaardershui-
zen wijst hierop. 

De "Vreelandsche Laan" werd in het begin van 
de negentiende eeuw aangelegd ter vervanging 
van de voetpaden die via de binnendijken van 
de polders tussen Vecht en Angstel kronkelden 
en die niet toegankelijk waren voor voertuigen. 
Wie met name het initiatief tot de aanleg van 
de nieuwe weg namen, weten we niet. Er mag 
echter worden aangenomen (en uit de acte van 
aanleg kan dat ook worden afgeleid), dat 
Amsterdamse ondernemers en eigenaren van 
buitenplaatsen in Vreeland een korte rijweg van 
Vreeland naar Loenersloot wilden om van daar
uit (eventueel per trekschuit) sneller Amster

dam te kunnen bereiken, maar ook om comfor
tabeler en sneller naar de R.K.Kerk aan de 
Slootdijk te kunnen gaan. Evert van Beusekom, 
logementhouder van herberg "De Roskam", 
gelegen aan de Vecht in Vreeland (nu Hotelres
taurant "De Nederlanden") en Jan Galesloot, 
logementhouder van "Het Rechthuis", gelegen 
tegenover kasteel Loenersloot zagen ook voor
delen in een nieuwe weg. Beiden wilden er 
graag hun tussen de Vecht en Angstel gelegen 
land voor ter beschikking stellen. Ze werden 
financieel gesteund door Cornelis Freijersum, 
koopman in Amsterdam en sinds 1801 eige
naar van "Breeëvecht" in Vreeland, en Dirk Jan 
Voombergh, bankier in Amsterdam en sinds 
1806 eigenaar van "Slotzicht". 

Aanleg 

In de "Acte van aanleg" die dateert uit 1807 
wordt beschreven dat alle kosten van de aanleg 
van de "Nieuwe Weg", zoals het graven van slo
ten, het ophoi^ 
sant", het leggen 
kers voor rekening kwamen van de heren Frei
jersum en Voombergh, maar dat de weg het 
eigendom bleef van de heren Van Beusekom en 
Galesloot en ook dat zij beiden konden 
beschikken over de opbrengsten ervan. In de 
genoemde acte werd ook vastgelegd dat beide 

en van de grond "met gtof Lek 
van bruggen, dammen of dui-

De tolweg van Loenersloot 

naar Vreeland 

(de Vreelandse Laan). 

Topografische atlas 

RA-Utrecht, circa 1920. 
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Tolhuis aan de vroegere 

Stationslaan, circa 1919. 

(ColLWMooij) 

geldschieters en hun familieleden "ten allen tij
de een vrije en onverhinderde passagie zal 
genooten worden zonder daarvoor iets hoege
naamd te geeven of te betalen, waarvoor aan 
hen zal afgegeven worden een ter secretarije 
behoorlijk geregistreerde acte van vrijdom of 
vrije passagie". 

Onderhoud 
De "Nieuwe Weg" of "Vreelandsche Laan" 
werd dus door particulieren aangelegd met de 
bedoeling om het publiek er tegen betaling 
gebruik van te laten maken als loop- en rijweg. 
Er waren twee tollen: één bij "De Roskam" in 
Vreeland en één bij Het Rechthuis in Loener-
sloot( ongeveer op de plaats van het huidige 
woonhuis aan de Slotlaan, nummer 4). De 
eigenaren konden vrij en ongehinderd door 
wettelijk bepalingen hun toltarieven vaststel
len. Over toltarieven uit die tijd is in de archie
ven dan ook nog niets gevonden. Controle of 
de weg goed werd onderhouden was er niet. 
Pas nadat de "Vreelandsche Laan" in 1846 
werd opgenomen in het Provinciale Wegennet 
waren de eigenaren niet alleen van hogerhand 
verplicht om de weg te onderhouden, maar 
werd er door de Gedeputeerde Staten ook 
gecontroleerd of ze die verplichting nakwa
men. Vanaf dat tijdstip was de "Vreelandsche 
Laan" een openbare weg. Toltarieven werden 
aan banden gelegd en voortaan werd er 
gewerkt met concessies, die voor een bepaalde 
termijn werden verleend (op verzoek van de 
eigenaar), of opgelegd (door Gedeputeerde 
Staten). 

Nieuwe eigenaren 
In 1822 verkocht Evert van Beusekom zijn 
bezittingen. Het Vreelandse gedeelte van de 
weg (vanaf de Vecht tot de Indijk) werd voor 
F 1600,- gekocht door Jan Twisk, makelaar in 
Amsterdam en eigenaar van de buitenlaats 
"Geijnsigt" in Loenersloot. In 1826 kreeg hij de 
hele weg in zijn bezit toen de erven van Jan 
Galesloot het gedeelte van het Rechthuis in 
Loenersloot tot de Indijk aan hem verkochten. 
Jan Twisk verbeterde het Loenerslootse tolhuis 
en liet ook het kapitale tolhek bouwen. 
Jan Twisk overleed in 1837. Zijn bezittingen 
werden geveild en de "Vreelandsche Laan" inclu
sief tolgaardershuis en het recht om tol te heffen 
werden voor F 6300,- gekocht door Ferdinand 
Rendorp, eigenaar van "Vrederust" in Vreeland. 
Hij was de zoon van Salomon Rendorp, eigenaar 
van bierbrouwerij De Haan in Amsterdam en 
sinds 1801 bezitter van veel onroerend goed in 
Vreeland. Ferdinand vertrok in 1855 uit Vree
land naar Amsterdam als directeur van de 
Nederlandsche Bank. 
In 1843 werd zijn "Vreelandsche Laan" doorsne
den door de Rijnspoorweg van Amsterdam naar 
Utrecht. Een deel van de Laan werd ook eigen
dom van het Rijnspoot. Het tolhuis in Loener
sloot werd in 1844 gesloopt. Er werd een nieuw 
tolhuis ten noorden van de doorsneden tollaan 
en aan de oostzijde van de spoorweg gebouwd. 
Wie de kosten van dit tolhuis droeg en hoe het 
zat met een eventuele tolvrijstelling voor het deel 
van de Laan vanaf de spoorweg naar Loener
sloot, is nog niet onderzocht. Het Vreelandsche 
gedeelte van de Laan werd omgedoopt tot Sta
tionsweg of Spoorlaan, het Loenerslootse gedeel
te tot Slotlaan. Ten zuiden van de plek waar weg 
en spoor elkaar kruisten werd station "Loenen-
Vreeland" gebouwd, aanvankelijk als eenvoudige 
halte. Later werd die vervangen door een vrij 
groot station tussen het dubbele spoor. 
Toen de "Vreelandsche Laan" in 1846 een open
bare tolweg onder schouw en toezicht van Gede
puteerde Staten van Utrecht werd, moest ook 
eigenaar Rendorp voortaan een concessie aan-
vtagen voor tolheffing. Hij onderhield de weg 
goed. Dat was niet het geval met Hendrik Els-
kamp, melkverkoper in Amstetdam en later in 
Loenersloot, aan wie hij de Laan in 1854, vlak 
voor zijn vertrek naar Amsterdam, verkocht. In 
1860 werd de toestand van de weg als slecht 
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beoordeeld door gemeenre en provincie en 
onder de nodige druk verbererd. Dit herhaalde 
zich in 1866 toen de Laan "in zeer slechte toe
stand" was en de concessiehouder werd aange
spoord om voldoende lekzand en puin in voor
raad te nemen om de Laan behoorlijk te kunnen 
onderhouden. 

Cornelis van de Vecht, werkman in Nieuweram-
stel, die van 1880 tot 1891 eigenaar van de Laan 
was, deed het beter. (Er is tenminste in de 
archieven niets te vinden over slecht onder
houd.) Van de Vechr raakte een stuk van het 
Loenerslootse gedeelte van de Laan kwijt aan 
Verkeer en Waterstaat in verband met de aanleg 
van het Merwedekanaal. De resr van de weg 
werd gekocht door Hermanus E. Bakker, tim
merman in Vreeland, die daarmee eigenaar en 
concessionaris werd van de totale tolweg. Het 
tolhuis werd door Verkeer en Waterstaat afge
broken. Ten behoeve van passanten en reizigers 
die gebruik wilden maken van het station, werd 
een veerdiensr geopend. Daarvoor werd aan de 
oostelijke kanaaldijk een veerhuis gebouwd met 
steigers aan de kanaaloevers. Er was in de jaren 
dertig ook een autobusdienst van Hilversum 
naar station Loenen-Vreeland v.v. (o.a. de Bus 
van Blom) Bij de verbreding van het Merwede
kanaal tot Amsterdam - Rijnkanaal in 1965, 
werd het veer opgeheven. 

Hermanus E. Bakker kreeg in 1892 vergunning 
voor de bouw van een nieuw tolhuis ter grootte 
van 35 m2. Hij bouwde het zelf en wel aan de 
Indijk, de grens tussen Loenen en Vreeland en 
hoewel hij er niet de hele periode zelf in woon
de, bleef het, net als de "Vreelandsche Laan" tot 
1942 zijn eigendom. 

Tolrecht 
Tol betalen was een dure, maar tolheffen een 
lucratieve aangelegenheid. De lijst met toltarie-
ven uit 1890 "op den weg tussen Loenersloot 
en Vreeland, genaamd de "Vreelandsche Laan" 
luidde als volgt: 
Voor een rijtuig op vier wielen, bespannen met 
drie of vier paarden F 0,30 
Voor een rijtuig op vier wielen, bespannen met 
twee paarden F 0,20 
Voor een rijtuig op vier wielen, bespannen met 
een paard F 0, 15 
Voor een rijtuig op twee wielen, bespannen met 

twee paarden F 0,15 

Voor een rijtuig op twee wielen, bespannen met 
een paard F 0,10 
Voor een rijtuig bespannen met een of meer 
honden F 0,03 

Voor paarden en ezels per stuk F 0,05 
Voor varkens, runderen, schapen, lammeren, 
geiten en bokken per stuk F 0,02 
Voor rijtuigen komende van de zijde van Vree
land, doch op minder afstand dan van 740 m 
westwaards van den tolboom omkeerende, is 
eenmaal het tolrechr verschuldigd. Die afstand 
wordt aangewezen door den daar aanwezigen 
witgeschilderden tolpaal voorzien van het 
opschrift "tolrecht". 

"De tolheffing was niet van toepassing op paar
den en rijtuigen van het Koninklijk Huis en 
paarden en rijtuigen die in dienst van de 
Koningin reisden. Ook de paarden der Konink
lijke Marechaussee en de paarden en voerruigen 
van militairen onder een commandant en de 
paarden van officieren in uniform waren vrijge-
sreld van tol. 

Einde tolheffing? 
Naarmate het verkeer op de weg, her spoor en 
in het kanaal toenam, nam ook het verzet tegen 
de tol toe.J.A.F. Backer, die van 1888 tot 1911 
burgemeester van Vreeland en Nigtevecht was 
schreef op 29 september 1903 de Provinciale 
Staten van Utrecht een brief waarin hij verzocht 
om opheffing van de tolheffing op de "Vree
landsche Laan." 

"Her publieke karakter van de weg staat vast, 
het Provinciale daarenregen is zeer vaag," 

Station Loenen- Vreeland, 

circa 1906. 

(ColLW.Mooij) 
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De tolpakn hij het huidige 

pand Spoorlaan 58, het 

vroegere tolhuis te Vreeland. 

Deze palen zijn nagemaakt 

naar het oude model. 

schreef hij. "Het bestaat er tot dusverre alleen 
in dat Gedeputeerde Staten schouw voeren van 
de weg. Ware deze (de "Vreelandsche Laan", 
S.V) een provinciale weg in den gewonen zin, 
dan zou deszelfs onderhoud rusten op de pro
vincie. Dit is niet het geval, de eigenaar is, zoo 
lang hij concessie tot tolheffing heeft en tol 
heft, tot onderhoud verplicht. Mocht hij te 
eeniger tijd die concessie niet meer hebben en 
dus ook den weg niet meer behoeven onder
houden, dan zou het de vraag zijn wie alsdan 
met het onderhoud belast zou worden. Tegen
woordig echter onderhoudt de eigenaar den 
weg, heeft hij dan ook concessie en heft hij tol. 
Het tolrecht is zéér hoog; de weg is zeer kort. 
Kort geleden is het tarief nog aangevuld met 
een tolrecht van 2,5 cent voor een rijwiel. 
Dat de opbrengst van den tol verre te boven 
gaat aan de onderhoudskosten van den weg, 
tot welken dekking de concessie tot tolheffing 
toch eigenlijk verleend is, blijkt zeker wel hier
uit dat de eigenaar onlangs den weg ter overna
me heeft aangeboden voor F 6500,- tot wel
ken weg niets anders behoort dan een zeer 
klein, ongelegen tolhuisje, wat jonge boompjes 
en de bermen van den weg. 
De tol op de Vreelandsche Laan nu is een zeer 
groot ongerief in onze streek voor het reizend 
publiek, mat name ook voor de wielrijders. 
Voor Vreeland en omgeving is die tol een ware 
ramp, te meer nu op de rijkswegen de tollen 

zijn afgeschaft en Vreeland ca . alzoo bij nabu
rige aan den Rijksstraatweg gelegen plaatsen 
hierdoor achter is komen te liggen. 
De Vechtstreek bloeit weer op, komt weer in 
eere. Geen huis staat er leeg. 
Daar, waar de communicatie met den spoor
weg voldoende is, wordt reeds druk gebouwd. 
Zeker zou zulks hier, te Vreeland en omgeving 
ook gebeuren, ware de communicatie met den 
spoorweg hier beter, ware de Vreelandsche 
Laan tol vrij. 

Mocht die tol opgeheven worden, het publiek 
zou er veel voordeel bij hebben, - dit gedeelte 
der provincie Utrecht zou er zeker wel bij varen 
en Vreeland en omstreken zouden er uitermate 
zeer door gebaat worden. Goede communica-
tiegelegenheden zijn toch tegenwoordig hoofd
vereisten voor plaatelandsgemeenten als Vree
land, die als het waren hoe langer zoo meer 
worden de voorsteden der groote steden. 
De Raad der gemeente Vreeland, overtuigd van 
de grote wenschelijkheid van de tolvrij making 
van de Vreelandsche Laan; overtuigd dat zulks 
onmogelijk door de gemeente Vreeland 
(althans alleen door haar) kan geschieden; ver
zekerd dat zulks wel mogelijk is bij de provin
cie Utrecht, eventueel met medewerking van 
een of meer gemeentebesturen als ook van 
zedelijke lichamen, particulieren enz. heeft de 
eer met den meesten verschuldigden eerbied 
aan Uwe vergadering te verzoeken dat gene te 
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doen, 't welk zal leiden tot opheffing -
heffing op de Vreelandsche Laan."l) 

de tol-

Weer een nieuwe weg 
Het verzoek van burgemeester Backer werd niet 
ingewilligd. 

Pas eind jaren dertig, na de aanleg van het Hil-
versums kanaal en een evenwijdig daaraan 
lopende weg naar de oude rijksstraatweg 
Amsterdam - Utrecht, kwam er een einde aan de 
tolheffing op de "Vreelandsche Laan". 
Na de in gebruik neming van de nieuwe provin
ciale weg tussen Vreeland en het Merwedekanaal 
in 1938, liep het verkeer op de "Vreelandsche 
Laan" namelijk zo terug, dat de toenmalige eige
naar, Hermanus E.Bakker, geen verlenging meer 
aanvroeg toen zijn concessie tot heffing van tol 
op 31 december 1939 afliep. 
In 1942 verkocht Bakker de Laan aan Adrianus 
Struik, die in hetzelfde jaar het oostelijke gedeel
te overdeed aan Hendrik van den Bosch, hout
hakker in Vreeland. Van den Bosch verkocht zijn 
wegdeel in 1956 aan de gemeente Vreeland in 
verband met het uitbreidingsplan Spoorlaan. 
Struik verkocht het resterende wegdeel, dat als 
erf bij zijn huis werd gevoegd in 1958 aan Gij-
bertus Hoogweg, veehouder. Hoogweg breidde 
het tolhuis uit met een aanbouw waardoor her 
buitentoilet, dat toen nog op de sloot loosde, bij 
het huis werd getrokken. Pas toen de nieuwe 
wijk werd gebouwd, kon de riolering worden 
doorgetrokken. 

Toen de familie A.Kessler het huis in 1965 
kocht, werd de bestaande woning grondig ver
bouwd. Aan de noordkant werd een nieuw 
gedeelre aangebouwd waarvoor architect 
J.W.Blokhet ontwerp maakte. Zijn voorstel om 
over de achter het tolhuis liggende sloot heen te 
bouwen bleef aanvankelijk in de kast liggen 
omdar de gemeente de daarvoor nodige grond 
niet aan de familie Kessler wilde verkopen. Pas 
toen in het begin van de zeventiger jaren 
gemeenren werden verplicht om weggetjes als de 
Vreelandse Spoorlaan te kopen (en dus te onder
houden) leek het toch te gaan lukken. In 1972 
verkocht de familie Kessler haar gedeelre van de 
Spoorlaan aan de gemeente Loenen voor het 
symbolische bedrag van F 1,- en kreeg in ruil 
daarvoor het recht om een stukje grond bij te 
kopen dat groot genoeg was om hun huis uit te 
breiden. Jaren later kreeg de familie Kessler nog 

eens de gelegenheid om een stukje grond bij te 
kopen voor de tuin. Het huidige tolhek, dat tot 
monument is verklaard, is nier meer origineel, 
maar wel naar oud model gemaakt door de firma 
Verwoerd uit Loenen. Door zijn ligging - in een 
knik van de weg- heeft "de oude tol" altijd veel 
problemen gegeven. Passerende auto's reden er 
tegen op, veewagens kwamen klem re zittten 
tussen de palen en moesten vlotgetrokken wor
den door een dragline. Toen de Spoorlaan ook 
nog in toenemende mate werd gebruikt als slui
proute, besloot de gemeente enige jaren geleden 
tot de plaatsing van een paaltje aan de kant van 
het Amsterdam-Rijnkanaal. Sindsdien is de 
Spoorlaan alleen nog toegankelijk vanuit Vree
land en kan de weg door auto's niet meer wor
den gebruikt als doorgaande route. Sinds de 
plaatsing van dat paaltje behoort het heffen van 
tol, ook niet voor de grap (tijdens een autorally, 
bijvoorbeeld), écht tot het verleden. 

Stanny Verster 
Jan Boerstra 

BRONNEN: 

- Utrechts Archief" inv R 49 nr 1587 fol 14,15,16 en 41 . 

- VA inv R 34-1 nr 1002 acte 13 t m 16. 

- VA inv R 34-1 not Van Beusekom te Loenen, d e c 

1854. 

- Kadastrale leggers Loenen, I.oenersloot en Vreeland, 

1832 - 1970. 

- Vreelandsche Laan in gemeentearchief Loenen 1936 

- 1941. nrs 2s5. 257, 261. 263 en 266. 

- Bureau Monumentenzorg , inv LOL-: 409. 

NOTEN: 

1) Brief van Burgemeester J.A.F. Backer aan de 

Provinciale Staten van Utrecht, 29-9-1910, g e m e e n t e 

archief Weeland. 

Met dank aan de beer en mevrouw A.Kessler. 

Vreeland. 

Het tolhuis na ie verbouwing 

door architect G. Hoogweg, 

naar het schilderij van Charles 

Aerssens (eigendom van de 

familie A. Kessler te Vreeland, 

eigenur en bewoner van bet 

vroegere tolhuis). 
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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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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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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 

Het jaagpad langs de Vecht 
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(ColLW Mooij) 
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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 

huize 'Over 

Holland' te Nieuwersluis, 

waar in de jaren dertig een 

werkverschaffingsproject is 

uitgevoerd. 

(Coll.: WMooi]) 
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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) 

René Eukker 
Kees de Kruijter 

NOTEN: 
1. Dil artikel is gebaseerd op de scriptie van René 

Tukker met ais onderwerp: 'Loenen aan de Vecht: 
een plattelandsgemeente in tijd van crisis. Een 
onderzoek naar het werklozenbeleid van de 
gemeente Loenen aan de Vecht tijdens de jaren 
dertig'. Loenen 1997. In deze scriptie is nauwkeu
rig aangegeven op welke bronnen de gegevens 
van de scriptie berusten. Het zijn vooral gegevens 
uit het archief van de gemeente Loenen. 

2. Fenna brouwer. De geschiedenis van de gemeente 
Loenen. in: Vechtkroniek, nr. 1 (december 1994), 
6-20. 

3. Gerard Mulder en Pau! Koedijk. H.M. van 
Randwijk. Een biografie, Amsterdam 1988, 70. 

4. H.M. van Randwijk, Burgers in nood. Nijkerk. z.j. 
[verm. 19361. 

5. Ruurd Ubels, Tussen 'goed' en 'fout' tover de 
Tweede Wereldoorlog in Loenen aan de Vecht), in: 
Vechtkroniek nr. 2 (april 1995), 3-10. 
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DE TOREN VAN HERVORMDE KERK IN LOENEN 

De Nederlandse toren van Pisa ' 

De toren van de kerk bij 

nacht, gefotografeerd tijdens 

de festiviteiten van bet 

1000-jarig bestaan van 

Loenen in 1953 

(foto:J.G. Lamme) 

Er is veel te schrijven over de Nederlands Her
vormde Kerk in Loenen. Over de grafzerken in 
de kerk, de grafborden, het orgel, de klokken 
enz. Deze interessante onderdelen van de kerk 
wil ik in dit artikel buiten beschouwing laten; 
minstens net zo interessant is namelijk de toren 
van de kerk. De trots, maar tegelijkertijd het 
grote probleem van de kerk, met name door het 
scheef staan ervan. Een probleem waar overi
gens vanaf 1798 niet meer de Ned.Herv. Kerk, 
maar de gemeente Loenen voor verantwoorde
lijk is. In dat jaar wordt namelijk de scheiding 
tussen kerk en staat afgekondigd door de 
Nationale Vergadering. Deze scheiding komt 
onder meer tot uiting in de Staatsregeling. In 
art. 6 van deze regeling werd bepaald dat de 
torens, "gehecht aan de kerkgebouwen, bene
vens de klokken met derzelver huizingen" 
eigendom werden van de burgerlijke gemeente. 
Maar aan dat jaartal van onteigening gaan ruim 
vijf eeuwen historie vooraf. 

Groeiende welvaart 
De precieze bouwdatum van de toren is niet 
bekend. Wel weet men dat Loenen al voor de 
14de eeuw een klein kerkje bezat van de heren 
van Mijnden. Uit een lijst van geheven tienden 
uit 1274 blijkt dat er in Loenen een pastoor en 
een kapelaan waren. In 1296 komt Hugo de 
Lone ter sprake, hiermee de eerste bij naam 
bekende pastoor van Loenen. Rond 1320 was 
het inkomen van de kerk door bijdragen en gif
ten van parochianen, pachtinkomsten, grafgel-
den en legaten dusdanig hoog, dat besloten 
werd tot vergroting van het kerkje. Een repre
sentatieve kerk moest verrijzen, die het toege
nomen aantal parochianen kon herbergen en 
tegelijk de rijkdom van de gemeente zou uit
stralen. Hier hoorde uiteraard een hoge toren 
bij. 212 voet zou de toren tellen, bijna 60 meter 
hoog, geplaatst aan de westzijde van de kerk. 
Hendrik van der Aa en Symon van Tylingen 
traden als bouwmeesters op, de laatste specifiek 
als bouwmeester van de toren. Van Tylingen 
stierf in 1345. Daar bekend is dat hij nog in 
leven was toen de toren voltooid was, moet de 
toren voor dit jaartal afgebouwd zijn. Dit was 
echter nog steeds niet de huidige toren. Deze 
dateert waarschijnlijk uit ca. 1525. In de perio
de tussen deze jaartallen is de kerk gewijd aan 
de heilige Ludgerus, waarschijnlijk een van de 
eerste zendelingen in de Vechtstreek. In 1417 
wordt namelijk voor het eerst gesproken over 
het feit dat de kerk gewijd is "in die eere Gods 
ende Marie zijnen lieve moeder ende in die eere 
van Sinte Ludgerus". 

In 1518 werd met behulp van geld dat bij de 
parochianen werd ingezameld, een uitbreiding 
van de kerk verwezenlijkt. Een grootscheepse 
reparatie aan het dak en het kruis werd uitge
voerd en de zijbeuken werden gebouwd. Een 
verbintenis voor de parochianen om mee te 
werken aan de bouw gold tot zover de kerk
klokken te horen waren. In een notariële acte 
uit 1542 wordt gesproken over Jan Poyt (Poeyt) 
als bouwmeester van de toren van Loenen. 
Daar Poyt in het begin van de 16de eeuw werk-



V E C H T K R O N I E K PAGINA 19 

zaam was, wordt ca. 1520/1525 als aanneme
lijke stichtingsdatum gezien. Of dit nou een 
geheel andere toren betreft dan die van 1320 of 
dat de eerste toren slechts ommetseld is geweest 
door Poyts, staat volgens van der Linde niet 
onomstotelijk vast. Waarschijnlijk heeft vanaf 
het begin een klok gehangen in de toren. In 
1509 werd een uurwerk werd aangebracht, dat 
in 1543 vernieuwd werd. 

Navolger van de Domtoren 
De huidige toren uit 1520/25 werd gebouwd in 
navolging van de Domtoren te Utrecht. Deze 
imposante toren, gebouwd als onderdeel van de 
kathedtaal van Utrecht, werd gebouwd tussen 
1321 en 1382 en torende meer dan 110 meter 
boven de stad uit. Loenen viel onder het Sticht 
Utrecht en had bijgedragen aan de bouw ervan. 
Niet alleen de toren van Loenen, maar ook die 
van Eemnes-buiten, Amerongen, Houten en 
Soest werden in de eerste helft van de 16de 
eeuw in navolging van dit 'statussymbool' 
gebouwd. In Nederland werd in het algemeen 
niet in de zuivere franse gotiek gebouwd, maar 
er hadden zich hier diverse stijlstromingen ont
wikkeld. De Domtoren behoort echter tot een 
van de weinige gebouwen in Nederland die wél 
tot de klassieke franse gotiek behoren. De keuze 
voor Loenen om een toren te bouwen in navol
ging van de Domtoren was een vrij logische: Al 
vanaf de 9de eeuw onderhield Loenen religieu
ze banden met Utrecht en zij viel onder het 
gezag van het Bisdom Uttecht. Daarnaast was 
de Domtoren onderdeel van de kathedraal, de 
zetel van de bisschop, leider van de katholieken. 
Voeg hierbij het feit dat het een indrukwekken
de en prachtige toren was, de hoogste van het 
land, en de keuze voor deze inspiratiebron was 
gemaakt. Overigens had de toren van Loenen, 
evenals alle andere kertorens, weinig liturgische 
waarde. Wel emotionele waarde (gevoel van 
macht en trots, statussymbool) en practische 
(ophangen van voor iedereen leesbaar uurwerk, 
luiden van de klokken bij rampen, missen en 
begrafenissen, oriëntatiepunt in het vlakke 
landschap). 

De Loenense toren, opgebouwd uit drie gele
dingen, is 56 meter hoog en gebouwd van bak
stenen, aangevuld met elementen van natuur
steen: Bentheimer zandsteen, Römer tufsteen 
en Drachenfelstrachiet. Over de gehele gevel is 

de afwisseling van vier lagen baksteen en een 
spekband van twee lagen tufsteen doorgezet. 
De drie geledingen hebben een vierkante plat
tegrond, de torenspits is achthoekig van vorm. 
De spits is gedekt met natuursteen leien, gehakt 
in de vorm van het Rijndaktype. Zij wordt 
bekroond door een vergulde kroon met een 
sierkruis en een weerhaan. Het onderste deel 
van de toren is helemaal gesloten, het middelste 
en bovenste deel vertonen aan elke zijde van de 
toren drie gotische spitsboogvensters. Die van 
de middelste geleding zijn dichtgemetseld, van 
het bovenste deel is het middelste venstet open
gelaten; hierin zijn galmborden geplaatst om 
de klanken van de klok te versterken. Het uur
werk van de klok bedekt het bovenste deel van 
de spitsboog. 

Getroffen door natuurgeweld 
In 1578 nemen de Nederlands Hervormden de 
katholieke kerk in. Daar de Hervormden nog 
niet zoveel aanhangers hadden, verviel een 
groot deel van de inkomsten van de kerk. Enke
le panden en percelen land worden dan ver
kocht. Het geld daarvan is hard nodig, want de 

De kerk ca. 1920 met 

schoolkinija op het 

kerkplein. 

(Collectie W.Mooij). 
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De Utrechtse Domtoren, 

aanzicht vanuit het Westen, 

tekening van 

Th. Haakma Wagenaar 

(uit:]. vanSchaik) 
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door stormen geteisterde toren en het noodza
kelijk onderhoud aan de kerk eisen hun tol. In 
1703 wordt de kerk getroffen door een zware 
storm. Om het geld voor de reparaties bijeen te 
brengen wordt een loterij georganiseerd. In 
1714 wordt de toren wederom door natuurge
weld getroffen. Ditmaal door blikseminslag (op 
hemelvaartsdag!) waardoor de toren deels 
afbrandde. Meteen na de blikseminslag stuurde 
men een bode naar Loosdrecht, waar de predi
kant van Loenen, Anthony Konynberg, aan het 
prediken was. Volgens de overlevering stuurde 
hij de bode echter terug met de woorden: 
"Keert weder te rugge, daar is niemant, die leeft, 
die de almachtige en slaande hand Gods ontwij
ken kan. Laat mijne goederen aan haar plaats: 
de Heere zal ons mogelijk genadig zijn". Men 
was erg bang dat de toren om zou vallen, want 
het Loenen uit die tijd was een erg brandonvei-
lig dorpje, vol nauwe steegjes en hooistapels. 
Doordat de brandende spits naar binnen viel, 
werd de omgeving weliswaar gespaard, maar 
werd veel schade aangericht binnenin de kerk. 

Tevens waren de klokken en het uurwerk 
gesneuveld. Door schenkingen van parochianen 
en leningen afgesloten bij enkele zeer rijke 
parochianen, kon de toren hersteld worden. In 
totaal werd er voor ƒ 35.000- aan reparaties ver
richt. De parochianen bleven overigens ruim 
anderhalve eeuw aan deze reparatie meebetalen, 
want tot 1875 hing er een collectebusje in de 
kerk met het opschrift: 'Bedenk de kerk en de 
afgebrande toren'! Vanaf die reparatie is de toren 
ook hoger, daar de spits een andere vorm kreeg. 
Het noodlot bleef de toren achtervolgen. Rond 
1740 bleken de palen waarop de toren gebouwd 
was deels verrot. Hierdoor helde de toren ruim 
40 duim uit het lood naar het zuid-westen. Een 
jaar later was dat al 46 duim. En toen in 1745 
de helling in vier dagen tijd toenam met 1 
duim, werd met spoed gewerkt aan herstel. In 
een bestek van een publieke aanbesteding uit 
1745 wordt uitvoerig verhaald hoe de toren 
gestut diende te worden. Offertes van torenbou
wers bleken echter te duur (ca. ƒ 1 5.000,-). Vol
gens de overlevering bracht Gerrit van der 
Paauw, meester timmerman te Loenen de uit
komst: Hij bood aan de toren voor een paar 
honderd gulden recht te zetten. Het schijnt hem 
gelukt te zijn, want als dank kreeg zijn familie 
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een gratis kerkbank aangeboden! Tevens maakte 
de dichter J. van den Brink een lofdicht op van 
der Paauw: 

"Dees toren welgebouwtpraalt boven vele dorpen 

In hoogte, sterkte en schoon is nogtans onderworpen 

Gelijk als alle ding, die mettertijd vergaan 

Zijn grondslag was verrot, en kond' niet langer staan 

Was uit zijn middelpunt ruym ellef voet geweken 

Bragt vreze aan den mensch, door huysen te verbreken 

Den hemel dit voorziet, geeft ï middel aan den hand 

Zend Gerrit van der Paauw, die brengt hem weer tot stand 

Die zet hem als voorheen, regt op zijn oude palen 

In alles wel bezorgt dat hij niet ligt zal dalen 

Die eer komt van der Paauw, maar vaderlijk bezorg 

Aan Zijn Hoog Edelheid, den heer van Kroonenhorg". 

Waarschijnlijk heeft van der Paauw de toren aan 
de tegenoverliggende kant van de helling wat 
uitgehakt en opgevuld met Loenderveense turf. 
Door deze aan te steken waardoor ze langzaam 
verteerde, kon de toren zachtjesaan weer recht 
komen te staan. Tevens werden naast deze actie 
steunberen aan de toren toegevoegd. 

Toren blijft scheef staan 
De toren stond wat rechter, maar niet voor lang 
helaas. Uit de notulen van de gemeenteraadsver
gaderingen van 1825 tot 1827 blijkt dat het 
probleem van de scheve toren uitgebreid aan de 
orde is gekomen. Als oorzaak van het probleem 
komt wederom naar voren dat bij de bouw van 
de toren de houten funderingspalen niet vol
doende diep zijn geplaatst. Hierdoor stonden zij 
niet altijd onder water en konden de delen die 
aan de open lucht werden blootgesteld verrot
ten. Als bijkomend probleem schijnt de verbin
ding tussen de kerk en de toren niet helemaal 
goed te zijn. De aannemers Edema en van Daal-
en wordt verzocht een bestek en een begroting 
van de kosten op te maken om aan Gedeputeer
de Staten te sturen - de gemeente zelf had geen 
fondsen om deze reparatie te bekostigen en 
diende dus bij Gedeputeerde Staten het verzoek 
in (een deel van) de som uit provinciale of 's 
Rijks kas bij te dragen. Gedeputeerde Staten is 
het echter niet eens met de conclusies en kosten
berekeningen van Edema en van Daalen. Zij 
raden de gemeente aan contact op te nemen met 
C. Verloop uit Utrecht 'of een andere deskundi
ge uit Amsterdam' voor een beter onderzoek. 

Ook Verloop calculeert de kosten op ca. 
ƒ 5.000,-. Een bedrag waarvan de gemeente niet 
"zich in de gelegenheid bevindt, de penningen 
daarvoor gereed te hebben". Ten hoogste 
ƒ 1.100,- kan op de begroting van het jaar daar
op worden geboekt, "dus in geene vergelijking 
toereikend voor de gecalculeerde kosten". Intus
sen deelt de rondreizende gouverneur van Gede
puteerde Staten mee, na een inspectie van de 
toren, dat geen subsidie verwacht hoeft te wor
den uit de provinciale kas, daar "de provinciale 
opcenten allen slechts konden geemployeerd 
worden tot bijdragen of ter geheel bekostiging 
van wegen en schoolgebouwen, maar geenszins 
voor het onderwerp der torens". Hij raadde het 
gemeentebestuur aan een verzoek in te dienen 
bij zijne Majesteit tot een toelage van 's Rijks
wege. Uiteindelijk is met de opzichter Verloop, 
de timmermansbaas van Daalen en de metse-
laarsbaas Sparenberg afgesproken de reparaties 
te verrichten en de betaling ervan over enkele 
jaren uit te spreiden, met bijbetaling van een 
rente van 5 %. De toren werd aan de westzijde 
gestut, de funderingspalen werden deels vervan
gen en aan de zuid- en westzijde van de toren 
werden draagmuren gebouwd. De toren werd 
tevens losgemaakt van de kerk, de koppen van 
de funderingspalen op de grens van de toren en 
de kerk werden verwijderd en de vrijgekomen 
ruimte werd opgevuld met wiggen. Door de 
klok te luiden probeerde men vervolgens de 
toren in de juiste richting in beweging te krij
gen. Of deze actie doorslaggevend was, valt te 
betwijfelen. Maar feit is dat de toren langzaam 
aan steeds rechter is komen te staan tot de hui
dige helling van ca.70 cm. 

De kerk in 1650, getekend in 

1744 door Abraham 

Rademaker naar een 

bestaande tekening uit 1650 

en aangevuld met zijn eigen 

waarnemingen. Let op de 

stompe spits en de gevangenis 

naast de toren! 

(uit: H.JAalderink) 
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't Huys te Cronenburch en 

bet dorp Loenen anno 1670 

(uit: G.J. Verhage) 

Laatste restauraties 
De beweging die in de toren waarneembaar was, 
mocht niet beletten dat in 1892 voor het eerst 
de vlag vanaf de spits wapperde (voor die datum 
was dat steeds vanaf de tweede omloop). De 
aanleiding tot deze unieke actie was al even 
uniek: koningin Wilhelmina besteeg de troon. 
Hierna werd overigens de toren regelmatig 
opengesteld voor het publiek. Tijdens de tweede 
wereldoorlog is de kerk gespaard gebleven. Pal 
na de bevrijding, op 11 juni 1945, brak echter 
tijdens herstelwerkzaamheden aan het dak brand 
uit in de kerk. De toren en koor bleven door ver
eende krachten gespaard, de rest van de kerk 
brandde af. Zoals de inwoners van de gemeente 
Loenen met man en macht getracht hebben tij
dens de brand het interieur te redden, zo zetten 
zij zich ook in voor de restauratie erna. En met 
hun (financiële) hulp, alsmede die van het Rijk, 
de provincie, de gemeente en de Hervormde 
Synode werd op 29 maart 1950 de gerestaureer
de kerk feestelijk heropend. Bij deze gelegenheid 
kreeg ook de toren een nieuwe klok. 
Op 2 mei 1966 wordt de kerk op de lijst van 
beschermde monumenten gezet door het minis
terie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap. 
Dan worden ook tussen de toren en de kerk 
pleistervoegen aangebracht, om beweging van de 
toren te kunnen vaststellen. Al anderhalf jaar 
later tonen deze 'testvoegen' hun nut: na een 
zware storm is er specie uit de voeg gevallen. In 
1994 wordt wederom een grondige restauratie 
van de kerk (m.n. de kap) noodzakelijk. Bij de 

restauratie van het uurwerk blijkt dat het uur
werk van 1953 gewoon over de eerste plaat van 
1853 geplaatst was. Deze laatste bleek veel mooi
er, zodat een geheel nieuw uurwerk werd vervaar
digd naar voorbeeld van de plaat uit 1853. 
De restauratie heeft ruim ƒ 120.000,- gekost. 
Dit was voorlopig de laatste in de lange rij van 
restauraties, die ervoor gezorgd hebben dat de 
kerk en haar toren ondanks een eeuwenoude 
leeftijd in een goede conditie nog steeds de trots 
van Loenen kunnen zijn. 

Juliette Jonker-Duynstee 

Met veel dank aan de heer J. van Schaik voor het 
ter beschikking stellen van zijn doctoraalscriptie, 
de heer G.J. Verhage voor het ter beschikking stel
len van zijn concept-boekwerk, de heer Mooij voor 
zijn afbeeldingen en de beer Boerstra voor zijn 
archiefonderzoek. 
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EEN OUDE KAART VAN VREELAND 

Tumult in de Klapstraat 
Tijdens de inventarisatie van monumenten in 
de gemeente Loenen in de jaren 1986 en 1987 
kwam bij archiefonderzoek een plattegrond van 
Vreeland tevoorschijn. Deze hoort bij proces
stukken over een geschil tussen Petronella van 
Baern van Schonauwen en het gerecht van 
Vreeland in 1606-1607(1). 
De kaatt is heel schetsmatig opgezet en wat 
onbeholpen getekend. Er staan twee wegen op, 
één weg loopt vanuit het Noorden via het 
Smaeldyckgen, over de Quaeckelbrugge door 
de Clapstraet en Watersteegh (nu de Voor
straat) naar de Vechtbrug. De andere weg loopt, 
vanaf de Vechtbrug, via de Brestraet over de 
Veenbrugge en de Hoeffdyck terug naar het 
Smaeldyckgen. De bocht in de Brestraet is ver
keerd om getekend. Vergelijking met de kadas-
terkaart uit 1832 maakt de werkelijke situatie 
duidelijk (Afb. 1 en 2). 
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Heel verrassend is een ingetekend trapgeveltje 
met daarbij de tekst: "Groenvelts hofstede en 
toebehoitende petr. van baern van schonau
wen" en verder, nogal mysterieus, een "slagh-
boom" in de Clapstraet. Redenen genoeg om 
nieuwsgierig te zijn naar de geschiedenis van dit 
huis en een verklaring voor de slagboom. 

Groenevelt 
De Hofstede Groenevelt was tijdens de inventa
risatie nog onbekend, hoewel het al duidelijk 
was dat er op die plaats iets bijzonders moest 
hebben gestaan. Op oude staf-en kadasterkaar-
ten waren daar, in een vierkant, dubbele sloten 
ingetekend, typerend voor de grondslag van een 
middeleeuws versterkt huis en vergelijkbaar bij
voorbeeld met het dubbele gtachtenstelsel om 
het kasteel Vredelant. 

Uit onderzoek bleek dat het hier ging om een 
versterkte hoeve die sinds de 14e eeuw, of mis

schien al eerder, beleend werd aan de familie 
Groenevelt en later via erfopvolging en over
dracht in bezit kwam van Petronella van Scho
nauwen. De grafzerk in de Hervormde Kerk in 
Vreeland die in 1965 bij de restauratie tevoor
schijn kwam, is van haar grootouders Gijsbert 
van der Aa (+ 1551) en Petronella van Trinde 
(Afb. 3). Zij hadden twee dochteis. De oudste, 
Petronella, beging een mésalliance: "sy mishy-
licte sich aen Mr. Hector Jacobsz schoolmees-
tet" en werd hierom onterfd. De jongste, Anna, 
werd erfgename. Zij ttouwde met Roeloff van 
Baern van Schonauwen en vertrok naar het huis 
Schonauwen bij Houten in Utrecht. Anna's 
dochter Petronella van Schonauwen voerde 
bovengenoemd proces en is vermoedelijk na de 
dood van haar man (1602) met haar vijf jonge 
kinderen op Groenevelt gaan wonen (2). 
De hofstede is verdwenen en op de plek waar 
deze heeft gestaan is nu het bedrijf van Van 
Leer's vatenfabriek gevestigd (3). 

De Klapstraat 
Maar waarom stond er een slagboom in de 
Klapstraat? 
Uit de processtukken blijkt dat het ging om het 
doorgraven van een dam, de "Quaeckelbrugge" 
(4) tussen de Vecht en de Oude Vecht, die met 
een grote bocht om Vreeland heen liep. Met 
deze doorgraving kwam er een vaarverbinding 
van de Vecht naar het te vervenen gebied voor
bij de Kortenhoefse sluis waar uiteindelijk de 
plas "de Wijde Bliek zou ontstaan. Turfschip
pers konden zo een geladen schip met modder 
vrijelijk de Vecht opvaren. Het verkeer over 
land werd op de plaats van de doorgegraven 
dam onderbroken en gedwongen om langs de 
oude Vecht met een grote omweg om Vreeland 
heen te gaan, in plaats van door de Klapstraat. 
Deze weg liep over de Hoefdyck, het land van 
Petronella. En omdat de Quaeckel een waterke
ring was, werden de landerijen van Petronella 
met deze doorsteking ook nog bedreigd door 
overstromingen. Reden voor haar om een pro
ces te beginnen. Na bemiddeling van de burge-



V E C H T K R O N I E K PAGINA 24 

Afi.l 

Kaart behorende bij het proces 

1606-1607. 

meester van Utrecht heeft Petronella toestem
ming gegeven tot het graven van een gat door 
de dam, mits het gerecht "een goede houten 
brug legde daar men bekwamelijk met paard en 
wagen over rijden mocht" en dus niet meer 
over haar land. Een ingewikkelde situatie waar
bij een kaart niet overbodig was. 
De brug werd gelegd, maar de bewoners van de 
Klapstraat, waar ineens weer paard-en-wagens 
doorheen denderden (met soms dronken voer
lieden op de bok) verzetten zich hiertegen en 

barricadeerden hun sttaat waardoor het verkeer 
toch weer over de Hoefdyck moest rijden. 
Op 1 juni 1607 werd de barricade gezet en 
twee dagen latet schreef Petronella een request 
aan het Hof van Utrecht om zich hierover te 
beklagen. 

De verhoren 
Blijkbaar was het een zaak van belang, want op 
10 juni 1607, een week later al, vertrok een 
delegatie rechtsgeleerden uit Utrecht naar Vree-
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Koorden 

Groencvelts hofstede en 
toebehoirende petr. van baern 
van Schonauwen 

de ween naar Dorschweert 
Horstweert Overmeer 

Acker van Schonauwen 
genaempt den Hoefdyck 

3uaec 

Claps 

Watersteeg• 

Vrelantse 
brugge 

Veenbrugge 

land om daar zelf een kijkje te gaan nemen. Dat 
waren commissaris Jan van Everdingen, notaris 
Jan van Cootwijck als beheerder van de goede
ren van Petronella en advocaat Christiaen van 
Hardinxvelt. Zij vertrokken om vijf uur 's mor
gens uit Utrecht en kwamen om negen uur aan 
ten huize van schout Bruyn Petersen in de 
stadsveste van Vreeland, waar zij zich met deze 
zaak "besochneerden". 

Er werden twaalf getuigen opgeroepen die ieder 
eenentwintig vragen moesten beantwoorden (in 

het verslag werden alleen de antwoorden opge
schreven). 

Als eerste getuige wordt de schout gehoord. 
Deze verklaart dat, hoewel hij schout is, de 
draaiboom buiten zijn wetenschap is gesteld. 
Andere getuigen hebben wel iets horen "mur
mureren" of weten van niets. Ook de daders 
komen aan het woord, dat zijn Roeloff Claesz 
en zijn medeplichtige buren. Zij proberen deze 
daad te rechtvaardigen met de volgende argu-

Aß. 2 

De kaart uit 1606-1607 

(zwart) is overgebracht op de 

Kadasterkaart van 1832 
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menten (5): 
(...)"dat de slaghboom aldaer gestellt is 
overmits de engte der steege, wesende d'sel-
ve oock voll cuylen, dellen, hoochten ende 
cromten, ende datter onlanx een huys een 
stuck uut gereden is ende dat hij respon
dent met syn consorten besorcht zijn datter 
eenige kinderen overreden souden worden 
die daar veel int getal sijn wonende. Als 
oock onlangs aldaer een keyndt overreden 
ende verongeluckt es." 

Alle getuigen zijn het erover eens dat de Klap-
straat en de Quaeckel altijd open wegen zijn 
geweest. Velen echter vinden dat paard-en-
wagens nu om Vreeland heen, over de Hoef-
dyck moeten rijden wat een openbare wagen
weg is. Enkelen willen wel getuigen dat de 
akker van Petronella van Schonouwen daardoor 
enige schade heeft geleden. 

Terreinbezoek 
Dan bezoekt commissaris Jan van Everdingen 
met de zijnen de KJapstraat en vinden er twee 
tegenover elkaar liggende grote blauwe stenen 
die de doortocht van de wagens moeten belet
ten. Aan de noordzijde van de straat staan zij 
voor een slagboom met een slot waar zelfs paar
den niet langs kunnen komen en waardoor de 
Quaeckelbrug onbruikbaar is geworden. Op de 
Hoefdyck worden vervolgens wagensporen aan
getroffen en voetsporen van paarden waardoor 
de ingezaaide gerst bedorven is. Het is de heren 
ook heel duidelijk dat de wagenweg die met een 
kromme bocht om Vreeland heen loopt de 
"verste, onbekwaamste en moeilijkste" weg is. 
Zij vinden de situatie te vergelijken met bij
voorbeeld een omweg die in Utrecht van de 
Wittevrouwenpoort naar de St. Catharina-

poort, in plaats van dwars door de stad, buiten-
langs over de singels en grachten zou moeten 
voeren. 
Hoe dit proces afliep is onbekend, maar de 
blauwe stenen zijn weg en iedereen kan weer 
"bekwamelijk" door de Klapstraat gaan. 

Ellen E. Brandes 

NOTEN: 
1 Het Utrechts Archief (HUA). 

Kapittel S. Marie Inv. nr 2676 

2 Petronella huwde in 1592 Arnold Raitz von Frentz 
uit het land van Gulik (Jülich), een hertogdom in 
het duitse Rijnland. Waarschijnlijk heeft zij daar 
tijdens haar huwelijk gewoond. 

3 E.E. Brandes-de Lestrieux Hendrichs "De hofstede 
Groenevelt te Vreeland". Jaarboekje Niftarlake 
1989. Na het verschijnenvan dit artikel zijn enige 
nieuwe feiten opgedoken waardoor eerder 
getrokken conclusies moesten worden herzien. 

4 Een kwakel (quaeckel) is een hoge houten 
voetbrug. Deze had sinds mensenheugenis op die 
plaats over de Oude Vecht gelegen, in 1607 was 
het geen brug maar een dam. Dat de naam 
Klapstraat zou zijn afgeleid van een klapbrug over 
de Oude Vecht blijkt onjuist, want de Klapstraat 
had deze naam al, terwijl er geen klapbrug lag 
maar een kwakel. 

5 Een tiental dagen later zullen ook Roeloff Claesz 
en de zijnen aan het Hof van Utrecht een request 
indienen om deze argumenten nog eens te 
bekrachtigen. Uit het request is hier voor een deel 
uit geciteerd. 

t uit het verslag 

van de verhoren. 
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Aft. 3 Grafzerk in de Hervormde Kerk in Vreeland van Gijsbert van der Aa en Petronella van Trinde. 
Foto: Willem Groenewoud 
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Geheimzinnige grafvondst op Weeresteyn 

't Huys te Weerestein 

Nieuwenluis 

Her Huys te Weetesteyn aan het Zandpad tus
sen Nieuwetsluis en Bteukelen is één van de 
prachtige buitenplaatsen aan de Vecht. Het 
huis is in 1625 gebouwd op de plaats waar ooit 
een slot stond. Aan dit huis is een bijzonder 
verhaal verbonden, dat in 1966 de kranten 
haalde. In dat jaar overleed de Toenmalige 
bewoonster, mevrouw Degenkamp-van Beuse-
kom. Op haar landgoed was in 1760 een graf 
gevonden waarin zich een 2000 pond wegende 
stenen doodskist bevond met daarin beenderen, 
resten van een bisschopsstaf en munten, samen 
met een loden plaatje (volgens een krantenarti
kel betrof dit een grote loden plaat in de vorm 
van een mijter). Dit zouden de botten van de 
Utrechtse bisschop Hunger (854-866) zijn 
geweest, later heilig verklaard en Sint Hungari-
us genoemd. Hij was gevlucht voor de Noor
mannen toen die Utrecht bezetten en kort 
daarna gestorven. Mevrouw Degenkamp had 
tijdens haar leven een verschijning gehad van 
deze Hungarius en was er dan ook heilig van 
overtuigd dat de grafvondst zijn botten betrof. 
Een andere theorie zou zijn dat het skelet dat 
van de priester Walter, een volgeling van Boni-
fatius betrof. Zij waren tegelijkertijd met tien

tallen andere zendelingen vermoord in Dok-
kum in de 8ste eeuw. Bekend is dat de lijken in 
doodskisten naar Utrecht werden getranspor
teerd over de Vecht. Niet alle kisten zijn echter 
aangekomen in Utrecht. Mogelijk is onderweg 
iets gebeurd waardoor deze sarcofaag (tijdelijk) 
aan de oevers van de Weeresloot werd begraven. 
Ook deze verklaring is geheel niet waterdicht te 
noemen, al wijzen de inscriptie op de loden 
plaat wel richting een zekere Walter, burger 
van Wiltenburg. Nog een comlicerende factor 
is de vondst in de kist van enkele zilveren 
muntjes, die volgens een ktantenartikel uit de 
9de, maar volgens van der Linde uit de 12de 
eeuw dateren. Hoe deze dan in de kist gekomen 
kunnen zijn blijft eveneens een raadsel. 
In haar testament maakte mevrouw Degen-
kamp het deel van haar landgoed waarop zich 
het graf bevond over aan Paus Paulus. Notaris 
Akkerman uit Breukelen zou het legaat (ter 
grootte van een voetbalveld) petsoonlijk aan de 
paus overhandigen. Op deze wijze kon het graf 
een bedevaartsoord worden. Het legaat werd 
echter geweigerd door de paus, tot vreugde van 
de erfgenamen. Deze wilden het —vrij verval
len- landgoed verkopen maar hadden hun plan
nen doorkruist gezien door dit legaat; de aan
wezigheid van een 'enclave' in dit 3 hectare 
groot landgoed zou het geheel zeer moeilijk ver
koopbaar maken. Dit probleem was nu dus van 
de baan; het geheel is in 1966 verkocht voor 
bijna twee ton aan de aannemingsmaatschappij 
Strijland. 

Juliette Jonker-Duynsree 
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