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De situatie in Nederland rond 1900
Het jaar 2000 is in zicht. Nederland staat op de
rand van een nieuw millennium. In een tijdperk
waarin de ontwikkelingen op velerlei gebied
zich steeds sneller opvolgen, kijkt menigeen uit
naar wat de 21 ste eeuw zal gaan brengen en sluiten we de 20ste eeuw af.
Die 20ste eeuw begon voor de Nederlanders op
maandag 1 januari 1900, een koude winterse
dag. Een gedeelte van de grote rivieren was
dichtgevroren en zelfs in de Biesbosch moest de
scheepvaart rekening houden met drijfijs. De
krant opende met een "ludiek" bericht: in
Hamburg was op 31 december klokslag twaalf
uur ene M. Klaver overleden. Hij was op de kop
af honderd jaar. Het protestants christelijke dagblad 'De Standaard' opende met een niet al te
rooskleurige vooruitblik op de nieuwe tijd,
geschreven door dr. Abraham Kuyper.
De situatie in Nederland was rond 1900 goed te
vergelijken met een scharnier tussen twee fases
in de West-Europese geschiedenis. Zowel in
politiek, cultureel als maatschappelijk opzicht

veranderde er nogal wat. De opkomst van de
arbeidersklasse die in toenemende mate een
bedreiging ging vormen voor de bourgeoisie was
opvallend.
Ondanks de toenemende mechanisatie groeide
de economie langzaam. De werkloosheid was
hoog en het spook van de armoede was voor
velen nog realiteit. De rijken vreesden dat hierdoor socialisten en anarchisten de samenleving
zouden ondermijnen. Hoezeer zij de opkomst
van de arbeidersbeweging vreesden blijkt uit een
tekening van W. van Geldorp. (afbeelding 1)
Op 1 april 1900 verscheen het eerste nummer
van 'Het Volk', het landelijk dagblad van de
SDAP. De hoofdredacteur was het kamerlid mr.
P. J. Troelstra. De krant was een initiatief van de
bekende toneelschrijver Herman Heijermans,
van wie later in dat jaar het vissersdrama 'Op
hoop van zegen' zou verschijnen. De première
van dit spel vond op kerstavond plaats in de
Hollandse Schouwburg aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam.
Het vissersdrama werd gespeeld door "De
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Afbeelding 1
De opkomst van de linkse
arbeidersbeweging.
Deze dateert van omstreeks
de eeuwwisseling.
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Nederlandse Toneelvereniging". Dit gezelschap
was een voortzetting van "De Toneelvereniging"
die in 1888 was opgericht uit onvrede met het
artistieke beleid van het conservatieve nationale
gezelschap De Koninklijke Vereniging 'Het
Nederlands Toneel'. De sociaal-realistische stukken van Heijermans werden door De Koninklijke Vereniging geweigerd.
De Sociaal Democratische Arbeiders Partij
(SDAP) kende een enorme toeloop van kunstenaars en intellectuelen. Een nieuw ideaal werd
bij dichters als Kloos, Gorter en Verweij uitgangspunt van hun poëzie: kunst moest zich in
dienst stellen van de samenleving. Een andere
opvallende trek in de literatuur was een hang
naar nieuwe oriëntatie op geestelijk terrein. De
godsdienst was in brede kring ondermijnd door
de natuurwetenschappen en door moderne
theologen die de vroegere geloofszekerheden
hadden ondergraven. Spiritisme, Symbolisme
en oosterse godsdiensten raakten dan ook volop
in de belangstelling.
Aan het eind van de vorige eeuw was modebewuste kleding alleen weggelegd voor de gegoede
burgerij. De vrouwen die het zich konden veroorloven liepen rond in een crinoline (een soort
hoepelrok). Dit enorme gevaarte moest met
zogenaamde keelbanden in evenwicht worden
2
Het straatbeeld op de Dam
anno 1900. Midden op het
plein staat het monument
voor de Volksgeest, bijgenaamd Naatje van de Dam.

gehouden. Verder droegen zij vaak lange rokken
met sleepband en machtige corsetten. Rond
1900 veranderde het modebeeld onder invloed
van de toenemende populariteit van de Reformbeweging. De Reformbeweging propageerde
een gezond gevormd lichaam. Een corset dat
noodzakelijk was om al het overtollige vet bij
elkaar te houden was dan ook uit den boze, zij
zou een vergroeiing van het lichaam tot gevolg
hebben.
Nederland telde in 1900 nog geen zes miljoen
mensen. Over het algemeen woonden zij in de
directe omgeving of zelfs bij en op het werk. De
meeste kostwinners werkten in kleine bedrijven
met overzichrelijke verhoudingen. Ongeveer
30% van de mannelijke beroepsbevolking was
werkzaam in de landbouw. Het gezinsbedrijf
was de normale bedrijfsvorm. Ook in de industrie en in ambachten werkte men in kleine
bedrijven met minder dan tien man personeel.
Vergeleken met het einde van de twintigste
eeuw was de produktiviteit toen gering. Bij de
kruidenier werd elke kilo suiker apart uitgewogen, in de bouw droeg de opperman de stenen
in kleine stapeltjes op zijn schouder de ladder
op. De rest ging navenant. Het gemiddelde welvaartspeil was dus laag. Er was een overvloed
aan ongeschoolde arbeiders, landarbeiders, sjou-
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Eén van de noviteiten op de
3e RAl-tentoonsteüing was de
Spijker Confortable.

werlieden, grondwerkers en dagloners. Uit
noodzaak waren zij bereid om zwaar en onaangenaam werk te doen. Hun lonen waren laag,
soms erg laag. De woonsituatie van de mensen
was ook verre van ideaal. Zij leefden vaak in
erbarmelijke omstandigheden. In Drente woonde maar liefst zo'n zestig procent in vochtige en
duistere eenkamerwoningen. In de rest van het
land leefde ongeveer een kwart in dergelijke
erbarmelijke omstandigheden. De woningwet
in 1901 bracht hierin verandering. Zij regelde
zorg van de overheid voor woningbouw.
Er kwamen voorschriften waaraan woningen
moesten voldoen en slechte onbewoonbaar verklaarde eenkamerhokken werden ontruimd.
Honderd jaar geleden had ons land nog een
duidelijk hiärchische standenstructuur, opgebouwd uit drie lagen, die elk weer onderverdeeld kunnen worden: "de hogere standen", de
middengroepen en de ongeschoolden.
Tot de eerste behoorde men krachtens traditie .
Het geërfde familiekapitaal was daarbij een goede ondersteuning. Sommige van hen konden
hun dagen doorbrengen als rentenier, maar de
meesten kozen voor een werkkring in de vrije
beroepen. De mensen in de middengroepen
hadden veelal een eigen bedrijf: boeren,
ambachtslieden, variërend van de arme keuterboer op een gepacht boerderijtje tot de grote
eigen boer, van de weduwe met een garen- en
bandwinkeltje tot de welvarende middenstander. De meeste inwoners van ons land behoorden tot de groep ongeschoolde werknemers

en moesten met lage lonen rond zien te komen.
Onze hoofstad zorgde honderd jaar geleden al
voor veel vertier. Een van de meest sfeervolle
buurten was het Rembrandtplein. Hier flaneerden de mensen langs 'Schiller' of men dronk
een kopje koffie of een glaasje bier in de 'Nieuwe Karseboom', een cafe waar twee orkesten de
gezelligheid probeerden te verhogen. Ook in de
Kalverstraat en op de Dam was het gezelligheid
troef. De Dam zag er anno 1900 uit als op
afbeelding 2 te zien is. In de avond kon je nog
hier en daar de lantaarnopsteker zien rondlopen
door de straten om de gaslampen aan te doen.
Hij verdween echter meer en meer uit beeld
door de opkomst van de electriciteit. De bekende schilder Breitner heeft ons op verscheidene
doeken een sfeervol beeld van Amsterdam nagelaten. Breitner was de bekendste vertegenwoordiger van de Amsterdamse School. Geboeid
door de werkende mens in het straatbeeld schilderde hij bouwputten, heiwerk en afbraken. Op
zijn schilderijen staan verder zwoegende trekpaarden en liggen de grachten er verlaten bij in
een druilerige novemberregen.
Het vervoer straalde in die tijd ook rust uit. In
deze tijd waar je op een doordeweekse dag de
fde's niet of nauwelijks meer kan ontlopen kun
je je niet voorstellen dat er ooit in Nederland
maar ongeveer honderd auto's hebben rondgereden. Eén van de bekendste autofabrieken uit
die tijd was die van Spijker. De eerste geheel in
Nederland gebouwde serie-auto, de Spijker
Confortable, was begin maart het pronkstuk
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Afbeelding 4
Staking van de
diamantslijpers.

van de 3e Rai-tentoonstelling. De auto was vervaardigd in de Automobielenfabriek Trompenburg te Amsterdam (afbeelding 3).
Een ander vervoermiddel was de trein, toen
nog getrokken door een stoomlocomotief. Met
een langzame vaart kon je, genietend van het
voorbijtrekkende landschap, in ongeveer drie
uur de afstand Rotterdam-Brussel overbruggen.
De mensen in hun steden en dorpen of op hun
eenzame boerderijen waren weinig mobiel. Reizen was kostbaar en vele dorpen waren nog niet
aangesloten op het openbaar vervoer.

Eén van de eerste portretten
van het verloofde paar
(oktober 1900).

Een struikelend paard zorgde ervoor dat vanaf
1900 ieder kind naar de lagere school moest.
Deze zin behoeft verdere uitleg. Wat was het
geval? Op 30 maart stemde de Tweede Kamer
over het ontwerp van de Leerplichtwet, ingediend door mr. H. Goeman Borgesius. Met 50
tegen 49 stemmen kwam het ontwerp ternauwernood door de Tweede Kamer. De anri-revolutionaire partij behoorde tot de tegenstemmers.
De baron Schimmelpenninck van der Oije, lid
van deze partij, was van zijn Oldenburger hengst
gevallen en had hierdoor zijn sleutelbeen gebroken. Zodoende moest hij bij de stemming verstek laten gaan. Enkele maanden later, op 5 juli,
werd het ontwerp van de Leerplichtwet met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aangenomen. De wet verplichtte ouders om hun kinderen vanaf uiterlijk zeven jaar, voor zes jaar lager
onderwijs te laten volgen.

Wat kwam er in het jaar 1900 allemaal in het
nieuws ?
Een zware militaire krachtmeting vond op dat
moment plaats aan de andere kant van de evenaar. Op 11 oktober 1899 was in Zuid-Afrika
de 2e Boerenoorlog uitgebroken. Aanvankelijk
waren de boeren - afstammelingen van Nederlandse kolonisten die zich vanaf de zeventiende
eeuw hadden gevestigd in de Kaapkolonie - aan
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de winnende hand tegen Engeland, dat na de
nedetlaag van Napoleon in 1814 de Kaapkolonie in handen had gekregen. Echter naarmate
de Britten meer versterkingen aanvoerden
kwam er een kentering in de strijd. Het moreel
van de boeren werd bovendien zeer op de proef
gesteld doordat de Engelsen achtergebleven
vrouwen en kinderen bijeendreven in concentratiekampen. Hier zouden volgens Zuidafrikaanse bronnen zo'n 28.000 vrouwen, kinderen en bejaarden zijn omgekomen. De oorlog
had ook gevolgen voor de diamantindustrie. De
aanvoer van ruwe diamanten uit Zuidelijk Afrika was zo goed als lamgelegd. Hierdoor raakten
velen zonder werk. Daarnaast stegen de prijzen
van diamantpoeder, een onmisbare grondstof
voor de industrie. Dit alles was aanleiding voor
een staking bij de Amsterdamse diamantbewerkers. Na moeizame onderhandelingen werd hen
een toeslag verzekerd en gingen zij weer aan het
werk (afbeelding 4).
Maar natuurlijk waren er ook leukere dingen
die in het nieuws waren. Nederland was in de
ban van de verloving van koningin Wilhelmina
met Heinrich Wladimir Albrecht Ernst, hertog
van Mecklenburg Schwerin. De hertog was
opgeleid aan het befaamde Vitzhum gymnasium in Dresden en had in 1896 zijn officiersexamen afgelegd . Hij was daarna enkele jaren luitenant geweest van het Garde-Jager Bataillon.
In 1899 werd hij op eigen verzoek op nonactief gesteld om zich zo volledig aan het
bestuur van zijn hertogdom te kunnen wijden.
Het paai was in oktober 1900 voor het eerst in
het openbaar te zien (afbeelding 5).

UTRECHT, Decsmbsf !90G,
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Door den Burgemeester dezer Gemeente daartoe nitgenoodigd,
hebben <h k'f.kïi van de voöfnirligc Ckiumussie voor het Huldeblijk
aiiü Li. M. de Koüiiäsin-M^ecier, m<-X tmkch amhrpAi ter vervanging
van overk'äeneäi en vertrokkenes, stich tot eene plaatselijke commissie
gecoustitu&erd voor hm. in ontvangst nemen van bijdragen voor eeïi
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aan te bieden, overeenkomstig een alom in den lande opgekomen
wemelt, aan H. M. DB KONINGIN 'bij gelegenheid van Hoogst
Derzelver Huwelijk met Z. H. HEIiTOG HENDIHK- TAS
.«ÜUiiiliNBÜIiG SCHWJÎRIN.

werd medische hulp kosteloos vetsttekt en werd
aan de werknemer 70% van het laatst verdiende
loon uitgekeerd.

Afbeelding 6

In de periode na de eeuwwisseling slaagden
Heine, maar groeiende aantallen Nedetlanders
er in om zich via het onderwijs, door zelfstudie
of in de praktijk, omhoog te werken. Mogelijkheden hiertoe boden onder meer het eigen
bedtijf, een functie in het onderwijs of de nieuwe technische en organisatorische beroepen in
grote bedrijven en ambachtelijke organisaties.
In deze aflevering van de Vechtktoniek beperken
wij ons verder echter tot een beschrijving van de
situatie rond het jaar 1900 in de toenmalige dorpen van de huidige gemeente Loenen.

zich eind 1900 tot de

Eerste blad van de brief
waarmee een plaatselijke
commissie in de stad Utrecht

Het huwelijk vond enige maanden later plaats
op 7 februari 1901. Het Nederlandse volk was
zeer ingenomen met het vootgenomen huwelijk.
Op veel plaatsen werden spontaan inzamelingsacties gehouden voor een nationaal geschenk.
Zo ook in de stad Uttecht (afbeelding 6).
In 1900 werd de eerste sociale verzekeringswet
door de Eerste Kamer aangenomen. Door de
nieuwe wet, kortweg ongevallenwet, van minister ir C. Lely van Waterstaat werd de werkgever
verplicht om arbeiders te verzekeren tegen
ongelukken tijdens werkuren. Bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een bedrijfsongeval

Bart Jagt

bevolking richtte om gelden
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Loenen rond de eeuwwisseling
Op 31 december 1899 had Loenen 1386
inwoners. Er waren een paar rijken onder en
een paar armen, maar de grootste groep hoorde
toch tot de bijna-armen, die met allerlei nevenhandeltjes het hoofd boven water probeerden
te houden: uierzalf, veters, knopen, garen en
band, snoepgoed, touw, petroleum, carboleum,
dat soort dingen. Daarnaast kende Loenen een
bloeiende middenstand, want de Loenenaren
kochten niet buiten het dorp. Het hebben van
een nevenbedrijf was overigens niet ongewoon
in die dagen: caféhouder-busexploitant, fietsenmaker-brandstofhandelaar, molenaar-klompenmaker, diverse combinaties behoorden tot
de mogelijkheden. Wie nu door Loenen wandelt kan zich maar moeilijk zo'n dorp vol winkeltjes en handeltjes, die bovendien tot 's
avonds laat open waren, voor de geest halen.
Oude kaarten vertellen ons dat het oude straten - en sregenparroon in de dorpskern sinds
1900 nauwelijks is veranderd. Wel stonden er
overal veel meer bomen, op de hoek van de
Dorpsstraat en de Bredestraat, bijvoorbeeld, en
rond de kerk. De Rijksstraatweg was in die tijd
Kijkje op de Vecht.
De Vecht was in die dagen
bezaaid met waterlelies.
Coll.: W. M0013.

een smalle, lommerrijke weg met aan weerszijden hoge bomen. In de bocht, die vroeger Het
Plein werd genoemd, stond een pomp (de
waterleiding dateert uit 1928) waar de inwoners bij het waterhalen de laatste nieuwtjes uitwisselden. Zo kwam iedereen alles van iedereen
te weten. Op foto's uit die tijd staan de mensen
zomaar midden op de weg, sommigen houden
losjes een fiets vast, de mannen dragen hoeden,
de vrouwen schorten. De tijd lijkt er niet toe te
doen en het is altijd zomer.
Hotel 'Het Raadhuis van Kroonenburgh' was
destijds het sociale centrum van het dorp. Het
bood onderdak aan veel verenigingen, zoals,
bijvoorbeeld, het Loenens Mannenkoor, de
voorloper van het in 1920 opgerichte Mannenkoor Apollo. Maar passagiers konden er onder
de veranda ook genieren van een drankje terwijl de paarden van hun rijtuigen werden verwisseld.
En buiten het dorp, in het land, lagen de boerderijen waar alles nog gebeurde met de hand:
sjouwen met melkbussen, hooi opsteken, mest
kruien, spitten, zaaien en maaien. Kinderen

V E C H T K R O N I E K PAGINA 9

Dorpsstraat te Loinen
(Moleneind).
Coll. :W. Moot).

werden al jong aan het werk gezet en leerden
bijna spelenderwijs de belangrijkste vaardigheden van het boerenambacht: wieden, maaien,
oogsten en melken. In drukke tijden was er
altijd gebrek aan voldoende handen en tijdens
het hooien waren werkdagen van twintig uur
geen uitzondering. De weilanden waren tapij-

: DM1 3-1IOTBI/,

Het Raadhuis van Groonenburf.
. . 's-Jiesfauranf,
3*n

?eenm ad Vecht.
Am.
P. BAKKER Wz.,

ten die met het seizoen mee van kleur veranderden. In het voorjaar zagen ze wit van de
madeliefjes en geel van de paardebloemen,
daarna lila van de pinksterbloemen en in de
zomer paars van de klaver en rood van de
zuring.
Zoals elke zichzelf respecterende gemeente had
Loenen een schutterij (achtendertig mannen)
en natuurlijk ook een gemeenteveldwachter.
Er waren twee scholen voor lager onderwijs:
een openbare en een niet gesubsidieerde
rooms-katholieke. Er was ook een algemene
bewaarschool van de maatschappij tot nut van
het algemeen die rond de eeuwwisseling negenenveertig leerlingen telde: zesentwintig jongens
en drieentwintig meisjes. Je hoorde toen altijd
klompen in de smalle Dorpsstraat, vooral van
kinderen op weg naar en van school. Die van
Oud-Over moesten de Vechtbrug over en
begaven zich daarmee in het vijandelijke kamp.
Loenen en Oud-Over mochten elkaar niet.
Dus speelden jongens van de 'overkant' niet
met Loenense jongens en als er 'oorlog' uitbrak, sloegen ze elkaar op de kleppen van de
Vechtbrug de koppen stuk.
De Vecht was in die dagen bezaaid met waterlelies en het wemelde er van vis. Vlak bij de
brug was aan de overkant de losplaats van
beurtschipper Tober en aan het begin van de
Dorpsstraat, aan het Cronenburgereind, die

Hotel 'Het Raadhuis van
Kronenburg te Loenen.
ColLW.Mooij.
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Het Plein te Loenen met links
de pomp (gefotografeerd voor
de bocht in de Rijksstraatweg
komende vanuit de richting
ColLW.Mooij.

van beurtschipper Mur. Beiden onderhielden
een veerdienst op Amsterdam en Utrecht. Reizigers konden gebruik maken van hun beurtveer of van een dagelijkse stoombargedienst
tussen Utrecht en Vreeland. De trein vormde
een betere verbinding met Amsterdam en
Uttecht, maar de ligging van station Nieuwersluis aan de westelijke zijde van het Merwedekanaal en op minstens een halfuur loopafstand
van Loenen dorp was verre van ideaal. Er
bestond wel een omnibusverbinding tussen
Loenen en het genoemde station. Aanvankelijk
was de heer J. van Nes de exploitant (later de
heer C.J. Schikmeijer), tevens eigenaar van het
café op de hoek van de Rijksstraatweg en de
Bredestraat.
De hoge waterstand in de Vecht was een jaarlijks terugkerend probleem. In de herfst en de
winter, als striemende regens het land teistetden, liep de waterstand soms zo hoog op dat de
rivier buiten haar oevers trad en de straten van
Loenen blank kwamen te staan. De huizen
waren dan alleen via planken te bereiken. Aan
de wateroverlast kwam een einde toen in 1930
bij Muiden een Vechtgemaal in gebruik werd
genomen.
Afgezien
gesappel
geeft het
slag van

van de strijd tegen het water en het
om het hoofd boven water te houden,
'jaarlijks uitvoerig en beredeneerd verden toestand dei gemeente' uit 1900

de indruk dat het eigenlijk allemaal wel liep in
Loenen. Besmettelijke ziekten kwamen niet
epidemisch voor en de toestand van de behoeftigden werd, vergeleken met vroegere jaren als
'zeer gunstig' beoordeeld. Er staan wat verzoeken in om 'sterken drank in het klein' te mogen
verkopen, de 'geheel verroeste haan op de toren'
moet voor herstel naar Amsterdam worden
opgestuurd, er wordt overwogen om op proef
een portret van H.M. de Koningin te bestellen
voor de Raadszaal en de heer B.C. Ledeboer
.(hervormd predikant) vraagt toestemming voor
een verloting ten bate van de verpleging van
'een onvermogend zenuwlijder' uit de gemeente. De uitgaven zijn in het afgelopen jaar niet
de pan uitgerezen. Goed, de gemeenteveldwachter heeft nieuwe laarzen ontvangen, maar
dat mocht ook wel weer eens en de pendules
van de secretarie hebben een onderhoudsbeurt
gehad. Zou het voorstel van de heer Van Lennep om een wijkverpleegster aan te stellen nog
zijn aangenomen? Over de subsidieaanvraag
van de omnibusdienst Loenen-Station Nieuwersluis hoefde niet lang te worden nagedacht.
Maar het verzoek van het Fanfare Corps Loenen om ƒ. 100,- uit de gemeentekas te mogen
ontvangen werd prompt afgewezen 'om reden
dat het geen gemeentebelang' was.

Stanny Verster
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Fragmenten uit archiefstukken
Gemeentebestuur
In het jaar 1900 bestond het gemeentebestuur
uit de volgende personen:
P.B.J. Kruseman, C.Pos, D. Pos, M.Oussoren,
D J . van Lennep, W. Doude van Troostwijk,
C.W.G. Cruijs.
Burgemeester: W.I. Doude van Troostwijk en
secretaris: J. Ort

Jaarsalarissen 1899
Burgemeester W.I. Doude van Troostwijk: jaarwedde ƒ. 475,-;
Gemeentesecretaris J. Ort: jaarwedde ƒ.450,-;
Ambtenaar G. Vor der Hake: jaarwedde ƒ.200,-;
Gemeentebode: jaarwedde ƒ. 75,-;
Wethouder C. Pos: presentiegeld ƒ. 12,50 en
wethouder
C.W.G. Cruijs:
presentiegeld
ƒ. 10,43>/2.

Middenstand
Alleen in het dorp Loenen, dus buiten
Nieuwersluis, waren rond 1900 ongeveer 65
'kleine zelfstandigen' gevestigd, te weten:
1 architect
1 ballenbakker
4 broodbakkers
1 banketbakker
1 brugwachter
2 brandstoffenhandelaren
2 boekhandelaren
2 beurtschippers
1 drogisterij
2 heelmeesters
1 horlogiemaker
2 kamerbehangers
1 koperslager
1 kuiper
4 kruideniers
2 kleermakers
1 klompenmaker
2 logementhouders annex stalhouders
1 loodgieter-leidekker
4 manufacturiers

1 meelmolenaar
2 metselaarsbazen
3 melkhandelaren
1 meubelmakerij
1 notaris
3 slagerijen
2 smeden
4 schildersbedrijven
2 timmermansbazen annex molenmakers
2 rijwielherstellers
2 scheermeesters
1 veearts
1 wagenmaker
3 warmoeziers
1 zadelmaker
3 aansprekers (nevenfuncties)

Rund-en kalfisldgerij J.S.C.V
Maassen aan de Dorpsstraat

. ' ••"

-~v:.;. ••

te Loenen na de verbouwing
in 1899.

Coll.: W. Mooij

;

-.* % -
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Verwarming gemeentehuis in 1899
"Het Gemeentebestuur debet aan S.M. van
Rooijen te Loenen wegens leveren van brandstoffen tot verwarming van de localen in het
Gemeentehuis gedurende het jaar 1899:
periode januari t/m april
1300 stuks turven
ƒ. 7,80
800 blokjes hout
ƒ. 8,00
3 hectoliter steenkool
ƒ. 3,60
periode oktober t/m december
600 stuks turven
ƒ. 3,60
700 blokjes hout
ƒ. 7,00
4 hectoliter steenkool
ƒ. 4,80
Totaal

ƒ.34,80

Waarbij nog komt den rekening van J. Tober
voor levering van 14 hectoliter antraciet a
ƒ. 1,25 = / . 17,50. Waaruit blijkt dat in het jaar

1899 het gehele Gemeentehuis is verwarmd
voor de som van ƒ. 52,30."

Fabriek
Er was in Loenen één fabriek van beenzwart en
mineraalblauw. De eigenaar was de heer P.B.J.
Kruseman. De fabriek werd aangedreven door
paardenkracht en bood werk aan 8 volwassen
mannen.

Sterke drank
In 1900 waren er in Nieuwersluis 5 localiteiten
waar men sterke drank verkocht, in Loenen
waren dat er 7. Gezamenlijk waren zij goed voor
een jaaromzet van 9750 liter sterke drank. De
prijs varieerde van 5 cent tot 10 cent per glaasje.
(Verzameld door Willem Mooij)

Nieuwersluis omstreeks 1900.

Coli: W.Moni

: T.' .Wf- ';.;'<

. /,..:, :•••.:• f.*if: : p •
'-.••;ü:V^-V.--:

:''.'.-..
::•• W
; ïAP:v;::- ; : :''ii

'-.?''.'''. '•'•' :

" ' i f f " : «'1iii ï -

-urn

*•
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Nieuwersluis omstreeks 1900
Het gebouw geheel rechts op de foto is de stalling van de btandspuit. Dit pand was in 1770
reeds als zodanig in gebruik. In de gemeentetekening wordt dan ondet het hoofdstuk 'dorpslasten' het volgende vetmeld: "Aan Klaas San-

ÏÏS'piS;

derson betaald voot een timmermansrekening,
verdiend aan 't brandspuijthuijssie aan de
Sluijs: tien guldens en twaalf stuijvers. Aan Willem Cosijnse voor 't schildeten van 't brandspuijthuijssie en glasmaken twee guldens en zes
stuijvers."
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Loenersloot : een eeuw geleden
In dit themanummer waarin de situatie van
100 jaar geleden in de kernen van de gemeente
Loenen besproken wordt, neemt Loenersloot
qua onderzoek een bijzondere plaats in. In die
tijd vormde Loenersloot namelijk één gemeente
met Ruwiel. Bij de gemeentelijke herindeling in
1964 is Ruwiel bij de gemeente Breukelen
'terechtgekomen', en Loenersloot bij de gemeente Loenen. Het archief van de periode voor 1964
bevindt zich in Breukelen en betreft dus gegevens van deze beide dorpen. Het is dus niet
mogelijk om de gegevens van Loenersloot volledig apart te bezien. Daarbij is tot op heden nog
onvoldoende onderzoek verricht voor de kern
van het dorp Loenersloot. Vandaar dat voor dit
artikel deels verwezen wordt naar enkele interviews, gehouden met oude 'Loenerslotenaren'.
"Winkeltjes"
In 1899 was Loenersloot een klein dorpje met
ca 400 inwoners, die bijna allen hun bestaan
vonden in de landbouw. Er was geen school en
geen kerk. De Hervormden gingen ter kerke in
Loenen, de Katholieken aan de Slootdijk. Te
voet, per fiets, met paard en wagen of met de
omnibus verplaatste men zich dan richting
Loenen. De directe weg naar Loenen was vanaf
1 890 afgesloten door de aanleg van het Merwedekanaal. Door de draaibrug die werd aangelegd was er toch nog een goede verbinding
mogelijk.
Er waren dan geen scholen of kerken, wel
waren er enkele winkeltjes. Zo weet mevrouw
Sars, wiens echtgenoot rond de eeuwwisseling
in Loenersloot woonde, zich de verhalen van
het toenmalige leven in dit dorpje goed te herinneren: "Er waren rond de eeuwwisseling in
Loenersloot drie kruidenierswinketjes. Ook
kwamen tal van bakkers, kruideniers en slagers
vanuit b.v Loenen of Baambrugge, thuis langs
om bij de mensen hun bestellingen op te
nemen. Wij hebben aan de Slotlaan een winkel
gehad en verkochten er van alles, van bonen tot
petroleum. Later kwam de dokter uit Baambrugge er ook de medicijnen brengen. Tegen-

over onze winkel aan de Slotlaan zat hoefsmid
Hofstede. Aan de Rijksstraatweg had je kruidenier Lichtenberg en op de Binnenweg was de
winkel van Van Staay en bakker Harwij ne".
Ook had Loenersloot in 1899 een eigen Oranjevereniging en een ijsclub. Er werd geschaatst
op de bevroren sloten en de ijsclub organiseerde
ook schaatswedstrijden op de Angstel en de
slotgracht van kasteel Loenersloot.
Trekschuit
Ook de nu 103-jarige mevrouw W. KruiswijkVoorneveld, thans woonachtig in 't Kampje,
weet zich nog zaken te herinneren van het Loenersloot rond de eeuwwisseling. "Op de Binnenweg was een café dat "De Viersprong" heette. De passanten en de mannen uit het dorp
dronken er snaps, een soort citroenbrandewijn.
In de Angstel lagen toen al woonboten, maar
lang niet zoveel als tegenwoordig. Iedereen liep
en een enkeling had een fiets. De mensen werkten zes lange dagen per week en in onze omgeving werkten veel mannen in de turfstekerij. Als
er geen werk was, gingen de mannen langs de
boerderijen om te vragen of er nog Volk' nodig
was voor een klus. In Loenen had je de Christelijke Jongelingsvereniging 'Immanuel', waarvan
mijn man nog enkele jaren lid en zelfs voorzitter
is geweest. De mensen waren tijdens de eeuwwisseling 1900 erg arm, daar kan ik mij nu
haast geen voorstelling meer van maken". Loenersloot werd ook per trekschuit aangedaan, die
over de Angstel voer. Volgens de heer J. Kruiswijk, de zoon van mevrouw W. Kruiswijk,
bevond zich in het grote pand op de hoek van
de Slotlaan en de Rijksstraatweg Café Nieuwedijk. Hier werden ook de paarden gestald, die
de trekschuiten door de Angstel trokken.
Gemeentebestuur
In een verslag van de gemeenteraad d.d. 23
februari 1899 lezen wij dat de heer Doude van
Troostwijk voorzitter van de gemeenteraad is en
dat de wethouderszetels bemand worden door
de heren Korver en Kruiswijk. Zij kregen voor
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het verrichten van deze taak ieder ƒ 10,- per
jaar. Tevens zijn er de volgende gemeenteraadsleden: J. Fokker, van Dam, S. de Haan, Van der
Vaart en C. de Haan. G. Vor der Hake is de
gemeentesecretaris en ontvanger. Voor zijn taak
als secretaris ontving hij een jaarwedde van
ƒ200,- en de functie van ontvanger werd
beloond met een jaarwedde van ƒ 125,-. De
ambtenaar van de burgerlijke stand, benoemd
op 5 september 1899, was de heer J. Korver. In
die dagen lagen de problemen in een dorp toch
beduidend anders dan tegenwoordig. Zo werd
in de gemeenteraadsvergadering van 5 september 1899 her volgende genotuleerd: De heer C.
de Haan zegt, dat, toen hij "met Goede Vrijdag
uit de kerk kwam, de lantaarns niet brandden,
zoodat het zeer donker was". Besloten wordt
dan dat de heer Korver de voorzitter zal waarschuwen als het met Goede Vrijdag donker is,
dan zal Zijne Edelachtbare er wel voor zorgen,
dat de lantaarns branden(!) In de gemeente
Loenetsloot waren in 1899 rwee, in goede sraar
verkerende brandspuiren aanwezig, één in de
kom der gemeente en één in Ter Aa, gemeenschappelijk met de gemeente Ruwiel. Voor de
door de Minister bedoelde oefeningen werden
ingezetenen eens per jaar opgeroepen en dar
leverde, volgens de gemeentelijke boeken uit
die tijd, 'de gewenschte resultaten' op.

Hedwig de Groot
Juliette Jonket-Duynstee
Slotkan te Loenersloot aan
het begin van de 20ste eeuw,
Coli, : mw. ]. C, W Sars te
Loenersloot

Veestapel van de 27 veehouders in de
gemeente Loenersloot en Ruwiel in 1899
Dekhengsten, bepaaldelijk voor
dekken gebruikt
Veulens, merries drachrig
of vermoedelijk drachtig
Overige paarden
Ezels en muildieren
Springstieren
Melkkoeien en melkvaarzen
Kalvers, pinken en hokkelingen
Gemeste kalveren
Schapen
Lammeren
Bokken en geiten
Varkens ouder dan 3 maanden
Geslachte varkens beneden het jaar
Hoenders
Kalkoenen
Eenden
Ganzen
Bunders weiland
Bunders hooiland

BRONNEN:
gemeenteverslag Loenersloot, 1899,
Archief Gemeente Brcukelen.
Interviews met mevrouw J.C. W. Sars, mevrouw
W. Kruiswijk-Voorneveid en de heer J. Kruiswijk.
Archiefonderzoek verricht door Willem Mooij.

geen
12
19
geen
19
646
167
2
152
107
14
173
37
498
6
119
25
245
299
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Problemen rond de eeuwwisseling: relatieff
Onze burgemeester gaat met voortvarendheid
te werk waar het gaat om het besnijden van het
'millenniummonster'. Alle potentiële problemen voot de openbare orde en veiligheid, door
fouten in computergestuurde systemen, worden onderzocht en onschadelijk gemaakt.
Ook bij de vorige eeuwwisseling had de burgemeester zo zijn problemen. In onze ogen van
] 999 waren deze problemen van een geheel
andere orde: het gemotoriseerde rijtuig.

de koets door middel van een soort fietskettingen en leren banden. Er kwam een stuur op en
een aantal handels om "gas" te geven en te temmen 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 bouwen, de T-Ford. In Nederland begon Spijker
omstreeks 1900 met de productie van automobielen.

In 1875 was er voor het eerst een gemotoriseerd
tijtuig te bewonderen, in Wenen, zonder de bijbehorende paarden maar met een oorverdovende 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 voertuig (lees: herrie) door de straten van Wenen te
begeven.

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 hiertegen reeds in 1899 een verordening uitvaardigde. Hij ging echtet niet zover als de regering in
Engeland waar er op werd aangedrongen automobielen te verbieden, omdat ze "onzinnig en
gevaatlijk" waren, maar het gebruik werd aan
strenge regels onderworpen.

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 Ligtoine. De uitvinder van dit voeftuig schijnt de
heer Carl Benzine te zijn".
De journalist heeft hier de naam van de uirvinder (Benz) en de naam van de brandstof (Ligroine) 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 hebben kocht een motor, stoom of benzine kwamen het meesre voor, en bracht die naar een rijtuigbouwer. Hij zocht een mooie koets uit en
de rijtuigbouwer ging aan het wetk. Hij bouwde 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 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 Loenen, Loenersloot en Ruwiel,
Ovetwegende, dat het om redenen van openbare veiligheid wenschelijk is de ingezetenen dezer
gemeenten bekend te maken met de mededeeling van den Heer Commissaris der Koningin
van 22 Juli 1898, NO. 2 Az., van de voorwaarden waaronder vergunning wordt verleend tot
het berijden van Rijkswegen met motorrijtuigen.
Brengt deze voorwaarden hieronder ter algemeene kennis:
1. Aan het rijtuig moet in zwarte cijfers op witten grond het bovengenoemde volgnummet
duidelijk zichtbaar zijn aangebracht. De cijfers moeten lang en breed zijn tesp. ten minste 8 en 4 cm. Tusschen zonsondergang en
zonsopgang moet dit nummer helder ver-
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licht zijn.
. Wederzijds het rijtuig moet tusschen zonsondergang en zonsopgang een helderlichtgevende 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 bruggen 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 omstandigheden 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 verminderen 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 kunnen hebben.
. De bestuurder van het rijtuig is verplicht, tijdig met de bel of den hoorn een duidelijk
signaal te geven:
bij het achter oprijden van rijtuigen of personen, 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, welke steeds in het rijtuig aanwezig moet zijn,
kunnen te allen tijde worden gewijzigd of
aangevuld.
Wanneer de vergunning moet worden ingetrokken, gewijzigd of aangevuld, is de houder der vergunning verplicht, deze beschikking 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, D O U D E VAN TROOSTWIJK.
Het uitvaardigen van deze regels heeft echter
niet geheel de door onze burgemeester voorziene problemen voorkomen. Dit blijkt uit een
levendig verslag geschreven door de gemeentesecretaris, 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 overbodig:
PROCES-VERBAAL
Op vrijdag den 24 juni 1904 des avonds ruim 8
1/2 ure werd door mij Johannes Ort gemeentesecretaris 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 Nieuwersluis, in woeste vaart reed, zoo snel en door stofwolken 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 aangestoken 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, wonende 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 bespannen 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.Edelachtb. antwoordde dat ik zou trachten te onderzoeken 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 Vrijdagavond 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 vergunning door den Minister van Waterstaat, Handel
en Nijverheid is verleend tot het berijden van
wegen onder beheer van het Rijk met een Motorrijtuig, 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 dorpsgenoten over honderd jaar aankijken tegen de
manier waarop wij nu omgaan met 'onze' millenniumproblematiek 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 gemeenteraadsvergadering van 20 oktober 1899 "of er
ook een beperking bestaat wanneer eens aanvang wordt gemaakt met stoken op de
Gemeenteschool, daar er over koude geklaagd
is. De voorzitter antwoordt hierop dat geen vasten 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 pijpen spoedig zullen worden aangebracht."

Einde christelijke school Grutterstraat
Brief van 27 december 1898 aan de burgemeester van Loenen:
EdelAchtbare Heer!
Ik vind mij verplicht met gevoelens van hoogachting UEdAchtb. kennis te geven, dat onze bijna
33 jaar bestaan hebbende Christelijke School
vanaf 1 januari 1899 is opgeheven en onze rusttijd is aangebroken. UEdelAchtb. hartelijk dank
zeggende voor Uwe steeds vriendelijke onderscheiding, heb ik de eer te zijn,
EdelAchtb. Heer,
Uw Dienstbare J.H. Ligtvoet.
(Verzameld door Willem Mooij)
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Vreeland, een lieflijke gemeente
Het Vreeland van 1899 was een kleine gemeente ter grootte van 505 ha.1) In het dorp stonden
136 huizen met 414 bewoners, en daarbuiten
113 huizen met 410 bewoners. In het dorp
waren -zeker voor onze begrippen- veel bedrijfjes en winkeltjes, o.a. vier bakkers, zes kruideniers, twee slagerijen, twee smederijen, twee
metselaars, twee timmerwinkels, twee schilders,
twee schoenmakers, een klompenmaker, zadelmaker, kleermaker, wasserij en strijkerij, barbier, groenteman en een manufacturenwinkeltje. Buiten het dorp waren 26 grotere en
kleinere boerderijen. Er waren twee scholen,
een openbare en een bewaarschooltje.2) De
bevolking was overwegend hervormd en gereformeerd. De hervormde kerk stond midden in
het dorp, de gereformeerde kerk iets daarbuiten, aan de overkant van de Vecht. Katholieken
moesten om hun geloof te belijden naar de kerk
aan de Slootdijk gaan (Kerklaan). De bebouwing aan de overkant van de Vechtbrug was er
natuurlijk grotendeels nog niet in 1899. Dit
deel van het dorp was verdeeld in een aantal
buurtschappen, te weten:
- De westelijke Vechtdijk, zoals de weg buiten
het dorp vroeger heette. Langs deze dijk
bevond zich wat lintbebouwing met boerderijen en enkele buurtschappen, met westelijk
daarvan alleen maar weilanden, grienden en
bouwland, lopend tot de Indijk. Deze dijk
vormde de grens tussen Vreeland en de
gemeenten Baambrugge, Loenersloot en Loenen.
Hierin lagen:
- Allereerst, komende over de brug, dus aan de
westzijde van de Vecht: Duinketken (de herkomst van deze naam is nog niet bekend). In
dit buurtschap stond het huis Schoonoord, eerder tot 1882 f Amitié geheten. Hiernaast bevonden zich een schoenmaker, de veldwachter,
een boerderij en 'Logement en stalhouderij De
Nedetlanden' (zie afi>. op pag. 20). Hier was het
venrekpunt van de omnibusdienst naar Station
Loenen-Vreeland, waarover later meer. Iets verder lagen tussen de weg en de Vecht een tiental

huizen en werkplaatsen van timmerlieden en
een wagenmaker die tevens pompen maakte.
- De Boterbuurt; deze buurt liep van Molenvliet tot de Vechtbrug en hier waren een koperslagerij, wagenmakerij en kuiperij gevestigd.
- De Blauwe buurt. In 1891 was hier langs de
Molenvlier de gereformeerde kerk gebouwd.
Daarnaast stond van 1876 tot 1888 een hoepelbuigerij met vier woningen, schuren en loodsen
gevestigd. De huizen zijn er nog; In 1912
kwam hierin een bloemenkwekerij met de
naam Flora et Pomona. De kwekerij bestaat
niet meer, maar op het huidige huis prijkt sinds
kort deze naam weer op de muur.
- het Hoekerland met watermolen en wasserij.
- De pannenbuurt met hoepelmakerij: hier
stond van 1854 tot 1888 dakpannen- en tegelfabriek "de Goede Verwachting". De resterende
huizen dragen nog steeds deze naam (nu: Nigtevechtseweg 17-29).
Van de Vechtbrug tot het einde van de gemeente liep langs de Westdij k van de Vecht het jaagpad naar Loenen. Opgroeiend hout was hier
verboden en er lag (nog) geen enkele woonark.
Aan de Oostzijde van de Vecht, buiten het oude
dorp,lagen:
- De Nes, toen nog een eiland met een boerderij en een wasserij, en verder veel akker- en
tuinbouw. Dit eiland was alleen toegankelijk
via een klapbrug aan de noordzijde, over de
Reevaart (de grens met Nederhorsr den Berg).
Thans resten water, verzonken dijkhchamen,
een dwanghaven en Ballast Nedam.
- De polder Dorsschewaard, liggend tussen de
Kleizuwe, de Oostelijke Vechtdijk en het dorp.
Langs de dijk liep een jaagpad van het "DirkJaapenbruggetje" (bij Het Hemeltje) tot de
Vechtbrug in Vreeland. Ook hier waren
opgroeiend geboomte noch woonarken toegestaan. In de polder stonden in 1899 tien boerderijen, twee fruitkwekerijen en de buitenplaatsen Vreedenhorst en Brugzicht.
Naast
Brugzicht werd in 1892 een zuivelfabriek
gesticht, in 1899 na overdrachten "Concotdia"
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Hoek Voorstraat-Zuid en
Breestraat, de kruidemerswarenwinkel van Scheepmaker.
Coll. W.Mooij
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geheten, met vestigingen ook o.a. in Amsterdam. Deze fabriek zou in 1899 nog een belangrijke rol spelen voor Vreeland, daarover straks
meer.
- De Bosch (nu: Boslaan), grenzend aan de
oude Vechtdijk (de Kneuterdijk), Alambertskade en Kortenhoefse sluis. Hier bevonden zich
twee boerderijen, een timmerwerkplaats en de
buitenplaats Slotzicht.
- De Sluis; via de oude Vecht en Knoilenbrug
kon hier geschut worden naar de Dorsscheveense polder van Kortenhoef, thans Wijde
Blik geheten. Rond de sluis stonden enkele huizen en een wasserij. Er woonden een rietdekker,
warmoezeniers, veenlieden en de sluiswachter.
De rijken mochten stemmen
Na deze uitgebreide schets hoe het dorp er in
die dagen uitzag, is het tijd om eens naar de
bewoners van het dorp te kijken. O p 31
december 1898 woonden er 861 mensen in
Vreeland, 404 mannen en 457 vrouwen. In
totaal vielen hiervan 14 mensen onder de
armenzorg en werden het hele jaar bedeeld.
Redenen hiertoe waren ziekte (2 vrouwen),
ouderdom (1 man en 1 vrouw), dood van de
kostwinner (9 vrouwen) en één man werd
bedeeld wegens 'stumperachtigheid'! Een groot
aantal mensen verdiende de nering door het

drijven van een winkeltje, een fors aantal was
boer of werkzaam op een boerderij. De meeste
mensen waren niet rijk, iets dat onder andere is
op te maken uit het feit dat er weinig belastingaanslagen waren. Ook het aantal kiesgerechtigden is een graadmeter voor rijkdom; Volgens de
grondwet van 1887 en 1896 gold dit recht
namelijk alleen voor mannelijke ingezetenen
van minimaal 25 jaar met kenmerken van
'geschiktheid en welstand'. Dit laatste kon
onder meer aangetoond worden door het overleggen van een spaarbankboekje met minimaal
ƒ 25,- inleg. Men sprak ook wel van belasting-,
woning-, spaar- en examenkiezers. In Vreeland
vonden op 27 juni 1899 gemeenteraadsverkiezingen plaats, een goede 'welstandsgraadmetet'
dus voor de in dit blad onderzochte periode.
Van de 861 inwoners van het dorp waren er
141 kiesgerechtigd. En slechts iets meer dan de
helft van deze selecte groep maakten van de
'eer' gebruik: 76 stemden en 65 stemden niet.
"Eene liefelijke gemeente.."
Zoals vermeld woonden er -veelal veehoudende- boeren in Vreeland. De toestand van de
veestapel hier was volgens het jaarlijkse
gemeenteverslag 'goed' te noemen. De Vreelandse veestapel bestond uit 6 merries, 41 werkpaarden, 10 springstieren, 383 melkkoeien en
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Logement en stalhouderij
De Nederlanden.

VREELAND
Hótal de Nederlanden

Het linkergedeelte was een
doorloopstal: koetsen reden
aan de rechterkant de stal
hinnen, passagiers konden
droog uitstappen, paarden
konden eventueel ververst
worden en de koets kon weer
rechtdoor doorrijden.
Coll. W. Mooij

Gezicht over de Vecht vanaf
de Vechtbrug richting het huis
Brugzicht (voorheen
Lommeroord).
Coll. W. Mooij

vaarzen, 50 mestvee en trekossen, 295 varkens,
34 geiten en bokken en 210 schapen (waarvan
100 vachten, ca. 500 kg, werden verhandeld).
Deze exacte tellingen werden zelfs doorgetrokken tot de pluimvee aantallen: 62 eenden, 45
ganzen, 827 hoenders en 4 'kalkhoenders'. (Nu
weten we meteen waar de naam 'kalkoen' van
verbasterd is!) Het vee zorgde niet alleen voor
inkomsten, maar ook voor problemen. In een
publicatie van Gedeputeerde Staten van
Utrecht wordt melding gemaakt van gevallen
van tongblaar (mond- en klauwzeer) in Vreeland. Overigens was Vreeland een proper dorp,
al of niet afgedwongen door de gemeentevoorschriften. In 1898 wordt namelijk voorgeschreven dat: "iedere hoofdbewoner of bewoner bin-

nen de bebouwde kom voor gebouwde of ongebouwde eigendommen, de straten voor en langs
de panden geheel, en daar waar overburen zijn
tot de halve straat:- iedere zaterdag voor 7 uur
des namiddags behoorlijk [dient] aan te vegen
en te reinigen, en voorts zo dikwijls als door
B & W wordt gelast en - behoorlijk gewied
[dient] te onderhouden".
Overtredingen werden bestraft met een boete
van ten hoogste 10 gulden. Niet alleen schoon,
maar ook 'gastvrij' was Vreeland: O p 109 adressen was namelijk inkwartiering mogelijk, voor
135 manschappen en 64 paarden. (De mogelijkheden tot militaire inkwartiering werden
jaarlijk in alle dorpen onderzocht). Dit beeld
bevestigt kortom de woorden die burgemeester
Backer enkele jaren eerder had gesproken: "Ons
Vredeland is eene openen, lieflijke, vreedzame
welvarende gemeente, die eenieder toelacht en
tot zich trekt, die zich kenmerkt door orde,
tucht en beschaving, eene gemeente die het
gezag schraagt en de wet hooghoudt, en daardoor ware vrijheid geniet".')
Eindelijk electriciteit
Vreeland was in die dagen nog een zelfstandige
gemeente (tot 1964, toen Vreeland onderdeel
werd van de gemeente Loenen). Jonkheer J.A.E
Backer was burgemeester, van Vreeland en van
Nigtevecht. Hij werd benoemd op 27 december 1888 en bleef zijn functie uitoefenen tot
zijn overlijden op 2 april 1911 (zie ook de ach-
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terpagina van deze Vechtkroniek). Als wethouders waren Hendrik Minderop en Jacob de
Vries aangesteld. De overige leden van het
gemeentebestuur waren Abraham Vien, Pieter
Nierop (beide veehouder), J.Th. de Heus sr
(molenaar), Wouter Driessen (slager) en Joh.H.
de Mare (directeur van de zuivelfabriek). Deze
zuivelfabriek (locatie waar nu Van Leer is gevestigd) speelde een belangrijke rol in Vreeland,
niet alleen wat betreft de werkgelegenheid, maar
ook wat betreft de aanleg van electriciteit. Deze
gebeurtenis was wel een van de belangrijkste
zaken die aan het eind van de vorige eeuw speelde. Tot 1898 werd Vreeland verlicht door olielantaarns (petroleum). Dat er niet voldoende
waren en niet altijd goed geplaatst, blijkt uit
diverse aanvragen voor plaatsing en verplaatsing
van de lantaarns in de gemeenteraadsverslagen.
Op 5 januari 1898 verzoekt deze N V . Nederlandsche Zuivelfabrieken "Concordia", gevestigd te Amsterdam, de openbare electrische verlichting der gemeente Vreeland te mogen
uitvoeren. Dit betrof 26 gloeilampen ad 16 NK
(afkorting voor Normaal Kaars), tegen een
driemaandelijkse vergoeding van ƒ. 60,50. De
vergunning voor de aanleg van het electrische
net wordt met goedkeuring van Gedeputeerde
Staten Utrecht afgegeven, onder de volgende
condities: De maximale spanning wordt 250V
gelijkstroom; de leidinghoogte wordt 5 meter,
gelijk aan de Rijkstelefoondraad die reeds in de
kom van het dorp loopt; er wordt een kabel
gelegd door de Vecht voor verlichting van de
westzijde van het dorp; aanleg, vergunningen en
onderhoud van het net komen geheel voor rekening van de zuivelfabriek. De aanleg wordt in
een paar maanden gerealiseerd, waarna lantaarnopsteker W. van Spengen eervol ontslagen
wordt. Zijn functie was nu immers overbodig
geworden!
Op 25 oktober 1899 komt met de plaatsing
van een lantaarn bij 'Den Darg' (bij de 'blauwe' buurt) het totaal aantal electrische straatlantaarns in Vreeland op 30 stuks. (Voor de verlichting op dit stuk weg was een verzoek
binnengekomen omdat in de gereformeerde
kerk "verscheidene avonden per week een goed
deel van Vreelands' ingezetenen te zamen
komen en waar de plaatselijke omstandigheden
(het water langs de wegen enz) eene goede verlichting dezer buurt hoogst wenselijk maakt").

"Een treurig bezit"
En wat speelde er nog zo meer, in het Vreeland
aan het einde van de vorige eeuw? De aangewezen bron voor informatie hierover zijn reeds
eerder genoemde Gemeenteraadsverslagen.
Hierin lezen we bijvoorbeeld dat in 1898 op
voorstel van de feestcommissie ter gelegenheid
van de kroning van Wilhelmina een Wilhelmina-gedenkboom geplant zal worden bij het
gemeentehuis (de boom staat er nog).
Er wordt een hek omheen geplaatst; kosten en
onderhoud worden gedragen door de gemeente. Ook werd er een stoep gemaakt bij de
Knollenbrug om water uit de oude Vecht te

halen.
Deze maatregel was met name bedoeld voor de
bewoners aan de Achtergracht (nu: Lindengracht), omdat dit meer een modderslootje
was. En voor huishoudelijk gebruik had men
toch behoefte aan iets helderders dan modder!
Verder werd de omnibusdienst met een jaar
verlengd tegen een subsidie van ƒ. 300,-. Deze
omnibus (een rijtuig met lange banken aan de
zijkant) was een paardenwagen die vier maal
daags van Vreeland (vertrekpunt bij De Nederlanden) naar station Loenen-Vreeland reed en
vice versa. De omnibus reed dan over de
Spoorlaan richting het Merwedekanaal (nu:
Amsterdam-Rijnkanaal). Bij de Spoorlaan
werd tol geheven: 20 cent als de omnibus was
bespannen met één paard en 25 cent bij 2
paarden. De rit naar het station was nu langer
dan een paar jaar daarvoor. In 1892 was namelijk het Merwedekanaal (nu dus Amsterdam
Rijnkanaal) geopend, waardoor de directe rou-

Korenmolen de Ruiter voor de
brand (ca 1910). Toen was
de molen nog van het model
grondmier (nu: stellingmolen). Rechts van de molen
het huis van de molenaar.
Op de rechteroever het
jaagpad met rolpalen, t.h.v.
een soepeler verloop van de
bocht voor de trekschuiten.
Coll. W.Mooij
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Sophia's Hoeve. Rechts de
diaconiehuisjes aan de
Lindengracht.
Coll. W. Moo ij

te werd afgesloten en de omnibus over de
draaibrug heen moest.
Er waren ook plannen geweest voor de aanleg
van een stoom- of electrische tram van
Amsterdam naar Utrecht, met een zijtak via
Vreeland naar Hilversum. Robert Mack had
op 9 maart 1896 een vergunning voor aanleg
en exploitatie hiervan ingediend. Zijn plannen
zijn echter nooit uitgevoerd.
O p 29 mei 1899 wordt een hinderwetvergunning verstrekt aan J.Th. de Heus voor het
oprichten van een maalderij voor granen, aangedreven door een 14 pk oliemotor, op te stellen naast de bestaande graanmolen (molen De
Ruiter). Twee maanden later wordt het pachtcontract van de Vechtbrug met een jaar verlengd aan Arie Wiegmans, voor ƒ. 240,- per
jaar.
Heer Hooft van Vreeland, 'halve' eigenaar van
de brug, bericht in een brief aan de burgemeester dat hij de prolongatie van de pacht
aan heer Wiegmans uitmuntend vindt.
Heer Hooft vond de brug maar een last, er
moest immers steeds maar geld voor onderhoud bij. "Het is en blijft een treurig bezit",
besluit heer Hooft dan ook zijn brief.
Dit 'treurige bezit' is nu een van de blikvangers
van ons dorp.

BRONNEN
- Gemeenteraadsverslagen van de gemeente Vreeland 1 8951900, Gemeente archief Loenen
- Agenda Gemeente Vreeland 1899, Gemeente archief
Loenen
- H.J.Aalderink, burgemeester van Vreeland en Nigtevecht,
Ihr J.A.F. Backet, vertelt..", Vreeland 1995

NOTEN
1) Naast huizen en erven weid de grond als volgt
gebtuikt: vetgraven gronden en water: 36 ha; dijken
en bermen: 1 ha: veldwegen en spoorweg: 12 ha; wei
en hooilandcn: 347 ha; bouwland: 1 ha; tuinen en
boomgaarden (voor eigen gebruik): 16 ha; moestuinen
en warmoezetijen (handelsgebruik): 4 ha; boomgaarden (idem): 11 ha; hakhout: 2 ha; grienden, twijg- en
tijshout: 26 ha; totaal 455 ha.
2)

De openbate lagere school was gevestigd aan de
Raadhuislaan-hoek Vossenlaan. O p de eerste
verdieping huisde het gemeentehuis. In 1900 was
W.A. de H o n d hoofd van de school. Verder was er een
onderwijzeres. Van de in totaal 90 leerplichtige
kinderen tussen de 6 en 12 (43 jongens en 4 7 meisjes)
gingen er 51 naar de openbare school (25 jongens en
27 meisjes). De kinderen van burgemeester Backer
ontvingen overigens onderwijs aan huis. O p de
bijzondere bewaarschool (soort kleuterschooltje)
zorgden 1 onderwijzeres en 2 helpsters voor 60
kinderen. Boven de zes jaar waren dit 4 jongens en 11
meisjes, onder de zes jaar 20 jongens en 25 meisjes, 28
Kindeten gingen op scholen in naburige gemeenten,
t.w. Loosdrecht: 18. Loenen; 10 en Nedethorst den
Berg: 3 . 13 Kinderen verzuimden de schoolgang, o m
onbekende redenen.

3)

Toespraak 27 maart 1 894, H.J.Aalderink, "Jhr J.A.F.

Hoe meningen kunnen veranderen! Een symbool van de vele zaken die in een eeuw tijd in
Vreeland veranderd zijn.
Jan Boerstra
Juliette Jonker-Duynstee

Backer vertelt..", Vreeland 1995, p.50.
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Nigtevecht in de jaren 1899 en 1900
Burgemeester en wethouders van Nigtevecht
verleenden op 6 augustus 1900 een vergunning aan Hendrikus Bruggeman, afgezwaaid
dienstplichtig militair van de lichting 1898 en
afkomstig uit Twello. Het college gaf hem vergunning om in Nigtevecht een slagerij te
beginnen. Bruggeman had daartoe een verzoek
ingediend en gevraagd om in die slagerij door
middel van handkracht koeien en varkens te
mogen slachten. Vanuit de bevolking waren
geen bezwaren binnengekomen. Zonder moeite kon daarom de vergunning worden verleend
aan deze nieuwe inwoner van Nigtevecht.
En ... nieuwe inwoners kon Nigtevecht wel
gebruiken, want het aantal ingezetenen
bewoog zich in dalende lijn. Op 31 december
1899 woonden in het dorp 776 inwoners,
bestaande uit 413 mannen en 363 vrouwen.
Dat waren er minder dan een jaar daarvoor:

toen telde de gemeente 807 inwoners (420
mannen en 387 vrouwen). Vooral door vertrek
naar elders was het inwonertal, dat in de afgelopen jaren vrijwel constant was gebleven
(rond de 800 zielen), iets gedaald. Waarschijnlijk moesten vele jongeren elders hun heil zoeken om aan een goede werkkring te komen.
Bestuur
De inwoners van Nigtevecht werden bestuurd
door de gemeenteraad, die als volgt was
samengesteld: burgemeester, twee wethouders
en vijf raadsleden. Burgemeester was in die tijd
jhr. J.A.F. Backer, die tevens gemeentesecretaris was ')> de wethouders waren H. Tinholt,
die tevens gemeenteontvanger was en D. van
Coesandt. De overige raadsleden waren: G.
Groenendaal, J. Meijer, H. Otten, J. van
Schaik en A. de Vries. Voor de verkiezing van

De hervormde kerk van
Nigtevecht, omstreeks het
begin van de twintigste eeuw.
De buitenmuren van het
kerkgebouw waren in tegenstelling tot de huidige
situatie - witgepleisterd.

Coll. W.Mooij
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AANKONDIGING
Verbeterde Trekschaitdienst van Nederhorst den Berg naar
Amsterdam, via Nichtevecht en Diemen en omgekeerd.
Ondernemer Cornells

van

Emmerik,

Veersohipper te Nederhorst den Berg.

Het vervoer zal plaats hebben met een Hotorschroefboot, aanvangende 26 April 1900.
Hoofdkantoor gevestigd te Nederhoist den Berg, Voorstraat A , no. 69.
De dienst zal voorloopig geregeld worden als volgt:

Op Maandag.

V a n Nederhorst den Berg voormiddag 6.— unr.\
«.50 » 8
Dammerweg
„
I Nichtevecht
„
6.20
gke aankomst en vertrek ! Weesp—Gijnbrng
„
6.40 ir •WO
| Oaasperdam
„
6.50 n
[ Diemen
„
7.25
a
A a n k o m s t Amsterdam (Amstel b/d. Bakkerstraat) ,
8.— 1» <
V a n Amsterdam
namiddag 5.— nor. n
! Diemen
,
5.35
o
oaasperdam
„
5.55 »
gke aankomst en vertrek Weesp—Gijnbrag
„
6.05
•g-g»
Nichtevecht
,
6.30
•S
Dammerweg
6.50
a
A a n k o m s t Nederhorst den Berg „
7.— » •4
Aan bovengenoemde plaateen zal gelegenheid zijn tot het in- en uitlaten van Passagiers.

Op woensdag.

Vertrek

Aankondiging van de
trekschuitdiemt,
d.d. 20 april 1900.

Nederhorst

den

Berg

(via "Weesp, Merwedekanaal, Zeeburg of over
Diemen) 's middags 12 nur.
A a n k o m s t Amsterdam (Amstel b/d. Bakkerstraat) namiddag 2.45 uur.
T e r u g r e i s Donderdag 2 uur namiddag langs omgekeerde route.
A a n k o m s t Nederhorst den Berg 5.30 namiddag.
Gelegenheid tot het in- en nitlaten van Passagiers geschiedt op verzoek te Hinderdam,
TJitermeer, Weesp en Gijnbrag. — Bagage onder de 10 EG. is vrij, mits geen plaatsruimte
innemende, boven dit gewicht zal voor elke 15 EG. of gedeelte daarvan, 10 Cent berekend worden. — Passagiers-Tatief van Nederhorst den Berg naar Amsterdam en omgekeerd : Enkele reis 40 Cent ; Betonr 70 Cent ; tussehenplaatsen worden naar afstand berekend. — Plaatsruimte voor 50 personen.
Nederhorst den Berg,
De Ondernemer,
20 April 1900.
C. V A N E M M E R I K

de gemeenteraad waren er 101 stemgerechtigden, waarvan bij de laatste verkiezingen 57
inwoners hun stem hadden uitgebracht en 44
geen interesse hadden getoond. De begroting
voor het jaar 1899 van de gemeente Nigtevecht sloot met een bedrag van ƒ. 4.544,58
aan inkomsten en uitgaven.
Kerken
Vrijwel alle inwoners waren aangesloten bij
een kerkelijke gemeenschap, in of buiten het
dorp. De meeste ingezetenen waren protestants-christelijk, een grote meerderheid was
lid van de hervormde gemeente (de dorpskerk). Juist in 1900 vond er een wisseling van
predikant plaats. Van 1894-1900 had hier ds.
P.M. Eigeman gestaan als herder en leraar van

de gemeente. Eigeman wetd op 10 juni 1900
opgevolgd door ds. J.W. Verbürgt. 2) Bij diens
komst bestond de kerkenraad uit de volgende
personen: A. Moll en H. Otten, ouderlingen;
A. de Vries en A. van Doorn, diakenen; J. van
Schaik en W. van Groen, kerkvoogden.
In 1888 was een nieuwe kerk ontstaan. Een
klein deel van de hervormde gemeente had zich
los gemaakt als gevolg van de doleantiebeweging onder leiding van dr. Abraham Kuyper
(1837-1920) en de gereformeerde kerk opgericht. Deze nieuwe kerk was zo klein (in 1899
waren er 37 leden, in 1904 had de kerk een zielental van 70 leden), dat zij geen eigen predikant kon aanstellen. Daarom ging de kerkenraad een samenwerkingsverband aan met de in
1887 gestichte gereformeerde kerk te Neder-
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horst den Berg. Beide kerken beriepen samen
een predikant: ds. Chr. Bruins, die hier stond
van 1899-1902. Na hem kwam ds. D. Hogenbirkjzn., die van 1904-1911 aan de beide kerken was verbonden en die later in z'n Rotterdamse tijd (Rotterdam-Charlois) bekend
geworden is door het schrijven van diverse
christelijke romans. ')
Bij de volkstelling van 1 900 telde men naast
hervormden en gereformeerden slechts enkele
tientallen rooms-katholieken, enige waals-hervormden, enkele lutheranen en één doopsgezinde. De hervormde kerk met zijn karakteristieke toren vormde het centrum van het dorp.
In juli 1900 besloot de gemeenteraad dat de
dorpstoren opgeschilderd diende te worden.
Daarvoor konden inschrijven "de beide schilders hier ter plaatse woonachtig".
Armenzorg
Een belangrijke taak van de kerkelijke
gemeenten was de armenzorg. Een klein deel
van de bevolking kon niet in eigen onderhoud
voorzien. Deze mensen waren in de eerste
plaats aangewezen op de kerkelijke armenzorg.
Aanvullend moest de burgerlijke overheid
soms bijspringen en ook in die gevallen waar
de aanvragers geen lid van een kerk waren.
De armen van Nigtevecht ontvingen in 1900
van mevrouw M.N. du Pré-Eheunissen,
bewoonster van de buitenplaats Zwaanswijck,
een legaat van ƒ. 6.000,—. In de toenmalige
verhoudingen betekende dit dat het legaat naar
rato van het ledental werd verdeeld over de diaconieën van de hervormde gemeente en de
gereformeerde kerk. Dat was een mooie aanvulling op de krappe begrotingen van de beide
colleges. Hoeveel mensen hieruit financiële
ondersteuning kregen weten wij niet.
Wel is bekend dat de burgerlijke overheid
gedurende het gehele jaar 1899 in totaal zeven
personen onderhield: twee mannen wegens
ouderdom en vijf vrouwen wegens de dood van
hun kostwinner. Daarnaast bedeelde de gemeentelijke ovetheid tien mannelijke personen
gedurende een deel van het jaar: zes wegens
ziekte of andere rampen, drie door gemis of
vermindering van werkgelegenheid en één vanwege een andere oorzaak. Het gezin Ruig had
niet alleen financiële steun nodig, maar ook
materiële. Waarschijnlijk hadden de ouders

geen fatsoenlijk bed meer om op te slapen.
Burgemeester jhr. J.A.F Backer gaf daarom
op 31 juli 1900 opdracht aan manufacturier
W. van Groen om aan dit gezin één kapokbed
met peluw en twee kussens te leveren. Eotale
kosten: ƒ. 24,—.
Onderwijs
De kinderen van Nigtevecht ontvingen basisonderwijs op scholen in het dorp: in 1899 was
er een bijzondere bewaarschool met één
onderwijzeres en een helpster, een openbare
school met één hoofd en een onderwijzeres en
een christelijke school (een school met de bijbel) met één hoofd, tevens onderwijzer. In een
speciaal themanummer over het onderwijs in
de woonkernen van de huidige gemeente Loenen hebben wij hieraan enige aandacht
geschonken. ')
Landbouw
Veel inwoners van de gemeente werkren in
1899 in de landbouw. De gemeente had een
omvang van 589,59 hectare. Daarvan bestond
495,93 ha. uit grasland, waarvan een deel uit
hooiland bestond, namelijk 215 ha. In Nigtevecht waren de volgende landbouwwerktuigen
aanwezig: Eén grasmaaimachine, zeven hooischudders en negentien paardenhooiharken.
De veestapel bestond volgens het jaarverslag
van de gemeente uit: 59 paarden (8 merries, 9
veulens en 42 werkpaarden), 797 runderen
(14 stieten, 516 melkkoeien, 238 kalveren en
29 stuks mestvee), 1105 stuks pluimvee ( 989
hoenders, 4 kalkoenen, 98 eenden, 10 ganzen
en 4 zwanen), 261 varkens, 43 bokken en geiten (gehouden doof arbeiders om de melk) en
263 schapen. De melkkoeien leverden in 1899
in totaal 198.190 liter melk, die gedeeltelijk
bestemd was voor zuivelfabriek Concordia te
Vreeland (op deze plek is thans het verpakkingsbedrijf Van Leer gevestigd). De overige
melk werd geleverd aan particulieren en werd
aan huis verwerkt tot boter en kaas. De schapen leverden in dat jaar 580 kilo wol, zijnde
116 vachten. De wol werd verkocht aan kleine
opkopers.
De tuingrond bestond uit kleine tuintjes van
de inwoners, waarvan de opbrengst voor eigen
gebruik was.
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van aanleg, onderhoud en bediening van de
brug nagenoeg geheel geen voordelen en er
zijn zeker geen inkomsten te verwachten. De
voorzitter (van de raad) zegt zéér voor vooruitgang te zijn op het gebied der communicatie
met andere plaatsen, maar dan moet deze zijn
naar de eischen des tijds.
Hij zou een electtische tram, die onze gemeente
verbindt met centra van beschaving, handel en
verkeer toejuichen, doch niet het plan tot het
leggen van een simpele ophaalbrug om naar
Nederhorst den Berg te kunnen komen." 5)

Een verlovingsfoto van H.M.
Koningin Wilhelmina en
Z.H. Hertog Hendrik van
Mecklenburg-Schwerin.

Coll. W.Mooij
Brug over de Vecht
Van de kant van de gemeenteraad van Nederhorst den Berg kwam in 1900 het voorstel om
een brug over de oude Vecht aan te leggen, "ter
verkrijging eener gemakkelijker communicatie
met de gemeente Nigtevecht'.
Op 26 juli besprak de gemeenteraad dit plan
met als resultaat een negarief besluit:
"Het hebben van een gewoone brug over de
Ouden Vecht tusschen de beiden gemeenten
zou voor Nigtevecht van geen, althans van zeer
luttel belang zijn en hiervoor zouden zeker
geen uitgaven vanwege de gemeente gedaan
dienen te worden."
Voorts vermeldt het raadsverslag de volgende
argumenten tegen het aanvaatden van het
voorstel:
"Het verkeer bij ons is meer westwaarts dan
oostwaarts. Van Nigtevecht gaat men via Vreeland, Abcoude, Weesp en niet via Nederhorst
den Berg om naar den grooten steden te
komen, en al is* daar de brug, dan nog zullen
de Nigtevechters niet dien kant uit gaan.
Bovendien staan tegenover de groote kosten

Rijwielverkeer
Het dagelijks bestuur van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond (ANWB), opgericht
op 1 juli 1883, met 20.000 leden in 1900,
richtte zich in februari 1900 tot de gemeentebesturen (en dus ook tot de raad van Nigtevecht) naar aanleiding van klachten van wielrijders "over den last en de onaangename
gevolgen, die zij ondervinden van het werpen
of laten liggen van doorns op de openbare
wegen, wanneer de langs die wegen staande
heggen worden geknipt of gesnoeid." Verzocht
werd maatregelen te nemen: "de eigenaars van
de heggen en hen die mer her snoeiwerk belast
worden op deze ongemakken te attenderen en
daarover zo mogelijk een verbodsbepaling in
een gemeentelijke verordening op te nemen."
Verenigingsleven
Mogelijkheden voor ontspanning werden
gevonden in het verenigingsleven, dat in
die tijd nog bloeiend was. O p 7 oktober
1899 werd de Christelijke Zangvereniging
'Excelsior' opgericht.
Het bestuur verzocht het gemeentebestuur om
evenals de vorige zangvereniging ('De Vriendenkring) haar vergaderingen en repetities te
mogen houden in de openbare school en wel
op de vrijdagavonden van 18.30 - 20.30 uur.
In eerste instantie besliste de raad negatief: 4
leden (Van Coesandt, Meijer, Van Schaik en
Tinholt) stemden tegen en 3 leden (Groenendaal, Otten en De Vries) stemden vóór dit
voorstel. Later in het jaar kreeg het bestuur
van 'Excelsior' toch toestemming de vergaderingen en reperities in de openbare lagere
school te mogen houden.
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Collecte
In het jaar 1900 werd het huwelijk aangekondigd van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina
(1880-1962) met Hendrik Wladimir Albrecht
Ernst, hertog van
Mecklenburg-Schwerin
(1876-1934).
Voor de aanbieding van een huldeblijk en een
blijk van trouw en gehechtheid aan het Huis van
Oranje is toen een collecte gehouden aan de huizen van de ingezetenen. In de raadsvergadering
van 20 december kon gemeld worden dat de collecte een bedrag van ƒ. 41,63 had opgebracht.

ƒ 10,— in de door hem geleden schade. Met
algemene stemmen werd hierop afwijzend
beslist. Sociale voorzieningen waren er nog niet.
Voor geleden schade moest men zelf opdraaien.
Wat dat betreft zijn de omstandigheden in honderd jaar aanzienlijk verbeterd.

Straatverlichting
Rond de eeuwwisseling bestond de straatverlichting uit olielantaarns. Elk jaar verpachtte het
gemeentebestuur het aansteken en het onderhoud van de straatlantaarns aan de laagste
inschrijver.
Voor het jaar 1899 waren er twee inschrijvers, te
weten B. van Dijkhorst voor ƒ. 59,99 en
J. Westland voor ƒ. 58,80. Deze functie werd
soms gecombineerd met die van nachtwacht. De
nachtwacht maakte enkele malen per nacht een
rondgang door het dorp om te zien of er onraad
of brand was. In 1900 was Van Dijkhorsr nachtwacht. Vanwege ziekte had hij in de wintermaanden een vervanger moeten zoeken, die voor
zijn rekening het werk moest overnemen.
In mei 1900 verzocht Van Dijkhorst aan de
gemeenteraad om een tegemoetkoming van

1) Zie voor een korte biografie over burgemeester
jht. J.A.F. Backer de achterpagina van deze aflevering.

Jan Boerstra
Kees de Kruijter
Willem Mooij

NOTEN

2)

Ds. J.W. Verbürgt was van 1900-1919 ptedikant bij de
hetvotnide gemeente te Nigtevecht. In het seizoen
1910/1911 publiceerde hij in de 'Kerkbode voot de
Vechtstreek', vanaf 31 decembet 1910 'Kerkbode voor
Vecht- en Rijnstreek' stukjes over de plaatselijke en
kctkelijke geschiedenis van Nigtevecht. In 1911 zijn de
afleveringen in een boekje gepubliceerd onder de titel:
'Nigtevecht, Plaatselijke en Ketkelijke geschiedenis'.
Naderhand is ds. Verbürgt benoemd tot atchivatis van
de stad Leiden.

3)

Ds. D. Hogenbirk Jzn. (1876-1953), stond als
gereformeerd ptedikant te Nigtevecht en Nederhotst
den Berg 1904, te Rottetdam-Chatlois 191 1, Emerituspredikant 1939.
4} Zie Vechtktoniek nummer 7 van decembet 199"?
(themanummer over het onderwijs), met name pag. 15
t/m 21 (attikel ovet scholen met de bijbel, o.a. in
Nigtevecht).
5) Notulen van de raad der gemeente Nigtevecht, d.d. 26
juli 1900.

Fragment uit archiefstukken
Haan op de toren
De voorzitter van de gemeenteraad deelde in de
vergadering van 31 mei 1900 "mede dat bij het
weder opplaatsen van den Haan op den toren
het gebleken is dat het toestel (waar de haan op
draait) geheel verroest en verteerd is en dat
Fluijt (Timmerman) het toestel naar Amsterdam heeft gezonden aan de gebroeders Feldberg om te herstellen, deze handelwijze wordt
door allen wel eenigzins voorbarig genoemd.
De fabrikanten hebben teruggeschreven dat de
reparatiekosten ƒ. 435,- zullen bedragen, welk
bedrag door alle leden hoog wordt geacht.

De Heer van Lennep vindt de zaak van genoeg
belang om ook eens prijsopgaaf te vragen bij de
gebroeders Smulders te Utrecht en dan er op te
wijzen dat het kruis (het toestel waar de haan
op draait) van gegoten ijzer gemaakt kan worden.
Wordt besloten om door den Gemeenreopzichter eene teekening te doen maken en Smulders
ook prijsopgaaf te vragen en Burgemeester en
Wethouders te machtigen handelend in deze
zaak op te treden".
(Verzameld door Willem Mooij)
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Jonkheer J.AR Backer
Burgemeester van Vreeland en Nigtevecht 1888-1911
Jonkheer Joan Anthony Ferdinand Backer is
een belangrijke man geweest voor Vreeland en
Nigtevecht, om niet te zeggen: wellicht de eerste historieschrijver van de gemeente Loenen.
Hij hield namelijk regelmatig "Voordrachten in
de Raad", verhalen over het leven van de gewone man in Vreeland en Nigtevecht, zijn 'eigen'
gemeenten, maar ook over Loenen en Nieuwersluis. Deze voordrachren lier hij in kleine oplage drukken en verspreiden; hierdoor zijn veel
interessante, leuke en nuttige gegevens over het
dagelijks leven in die tijd bewaard gebleven.
Backer werd op 30 augustus 1853 geboren te
Amsterdam, zoon van jonkheer Jacob Backer
Jonkheer J.A.F. Backer, en Maria Petronella van Reenen, 's Winters
burgemeester van de woonde het gezin Backer in Amsterdam,
gemeenten Vreeland en zomers vertoefde zij in "Vreedenhoff", het
Nigtevecht, omstreeks 1900. prachtige buiten tussen Loenen en Nieuwersluis. Backer jr zou een groot deel van zijn leven
Op deze foto zit de
burgemeester achter zijn in grote en mooie huizen wonen, want de laatste ca. 25 jaar van zijn leven woonde hij in
schrijftafel in het
"Slotzicht" aan de Boslaan te Vreeland. Toen
gemeentehuis aan de
Joan 18 jaar was, overleed zijn moeder. In datRaadhuislaan te Vreeland.
zelfde jaar kwam hij als vrijwilliger werken op
Coli: HJ. Aalderink.

het gemeentehuis van Loenen. Hij trouwde,
kreeg drie kinderen en kon 17 jaar na zijn eerste
bestuurlijke ervaring op een gemeentehuis deze
ten volle benutten: op 27 december 1898 werd
hij benoemd tot burgemeester van Vreeland en
Nigrevecht. Het Vreelandse gemeentehuis was
in die dagen het pand op de hoek van de Raadhuislaan en de Vossenlaan. O p de foto zien wij
Backer achter zijn bureau zitten daar in dat
toenmalige gemeentehuis.
Een grote, serieus aandoende man met een fikse
snor en klein sikje, maar liefst twee inktpotten
met kroontjespen naast zich. Een bevlogen
man, vooruitstrevend, geïnteresseerd in de
mensen om hem heen, een boeiend schrijver.
Artistiek en muzikaal was hij ook: hij componeerde ooit een stuk voor viool en hij fotografeerde. Ondanks zijn adellijke achtergrond en
de mooie huizen waarin hij gewoond had, bleef
hij zich betrokken voelen bij de 'gewone' mens.
Dit blijkt onder andere uit een pleidooi van
zijn hand op 24 juli 1899. Hierin neemt hij het
inzake klokgelui bij begrafenissen op voor de
minder bedeelde inwoners van Vreeland: Hij
pleit "dat het klokgelui niet slechts zou plaatsvinden tegen betaling van een hoog recht, nl
vijf gulden per uur en vier gulden voor een half
uur, maar dat ook de klok geluid dient te worden voor de min- of onvermogenden". Begin
april 1911 luidde de kerklok voor Backer zelf:
op 2 april, om half vijf's ochtends, overleed hij.
Hij ligr begraven op de gemeente begraafplaats
van Vreeland aan de Nigtevechtseweg.
Juliette Jonker-Duynstee

BRONNEN
- Gemeenreraadsverslag Vreeland 1899, folio 248 t/m 252,
24 juli 1899.
- H.J. Aalderink, Oud burgemeester van Vreeland en
Nigtevecht Jhr J.A.F. Backet vertelt
Vreeland 1995Dit zeet interessante boek vol foto's en geschiedvethalen
over de dorpen binnen de gemeente Loenen is te
verktijgen bij drukketij Vteeland, Bergseweg 2a te
Vreeland voot ƒ 49,95.

