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HET VOORMALIG GEMEENTEHUIS VAN LOENEN 

Van logement tot oud-gemeentehuis 

„De voorgevel is symmetrisch en 7 traveeën 
breed." Zo luidt de beschrijving van de voorge
vel van het voormalige gemeentehuis van Loe-
nen a/d Vecht (Rijksstraatweg 104) in Inventa
risatie Historische Bebouwing ( 1987). 
„Middenvoor", zo gaat het citaat verder, 
„bevindt zich een dubbele deur met bovenlicht 
in classistische omlijsting op hardsrenen base
ment met consoles. Aan weerszijden een gevel
lantaarn. Daarboven het gemeentewapen. Vroe
ger was er rechts een laarzenkrabber. Aan 
weerszijden van de toegang bevinden zich drie 
6-ruitschuifvensrers met brede middenstijl en 
rollaag. Alle luiken ontbreken. Op de verdie
ping zeven vensters idem waarvan de middelste 
boven de toegang in een régence-omlijsting van 
fronten en klauwstukken. Boven de gekorniste 
gootlijst een dakkapel met segmentvormig 

fronton en klauwstukken. Op de stoep een 
smeedijzeren stoephek, helaas ingekorr." 
Het gebouw wordt voorts van grote waarde 
geacht vanwege de gave hoofdvorm, bouwtype 
en gevelindeling. Bovendien heeft het grote his
torische waarde vanwege de vroegere functies. 

Van 1720 tot 1811 was Rijksstraatweg 104 
logement en rechthuis van Loenen en Nieuwer-
sluis. In die periode was her pand eigendom 
van de familie Van Weesenbeek; eerst van Adri-
aan (die het liet bouwen), daarna van zijn zoon 
Dirk. Beiden waren schepen van de Loenense 
Vroedschap. 

Getimmerd 
Over het prille begin vermelden de notulen van 
het gerecht Loenen-Nieuwersluis het volgende: 

Gemeentehuis Loenen aan 

bet begin van deze eeuw, 

gezien vanuit zuidelijke 

richting. 

Foto: collectie A.J.A.M. 

Lisman, Nieuwersluis. 
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„In den Jaare 1720 getimmerd en heeft vijff 
haardstede." In 1750 was er sprake van een 
„Colffbaan mitsgaders de kleine huysinge daar 
annex." In 1763 werd het pand voorzien van 
„een bequaam klockie daarmede men klept als 
er Publicatiën als anders gedaan worden". 
Door het gebruik van het woord 'getimmerd' 
wordt de indruk gewekt, dat het gaat om een 
van oorsprong houten gebouw. Dat is echter 
onjuist. Er werd in die tijd van een stenen huis 
soms ook nog geschreven dat het getimmerd 
was. 

In 1811 werd het pand met huis, stalling, 
wagenhuis en tuin voor 8000 gulden verkocht 
aan Jan Adam Weeber, koffiehuiseigenaar in de 
Kalverstraat in Amsterdam. Hij verkocht het in 
1823, nadat hij het had veranderd in een bui
tenplaats, voor 5500 gulden door aan zijn broer 
Jan Philip, tapper op de Fluwele Burgwal in 
Amsterdam. In de koopakte wordt gesproken 
over een herenhuizinge met stal, koetshuis, tuin 
en twee daglonerswoningen. 

De verkoop van het pand aan de heer Weeber 
betekende het einde van het techthuis. Maar 

ooit waren er in Loenen zelfs twee rechthuizen: 
het rechthuis van Loenen/Nieuwersluis en het 
rechthuis Loenen-Cronenburg, dat rond 1700 
in opdracht van de heer van Cronenburg was 
gebouwd. 

Toen het rechthuis van Loenen en Nieuwersluis 
wegviel, deed het rechthuis Loenen-Cronen
burg van 1811 tot 1838 dienst als gemeente
huis voor de inmiddels samengevoegde 
gemeente Loenen. 

Toen de erven Weeber in 1849 het pand aan de 
Rijksstraatweg lieten veilen, bracht het nog 
maar 4000 gulden op. Er was toen sprake van 
een complex van drie herenhuizen onder één 
lijst. De gemeentesecretarie van Loenen was er 
sinds 1838 in gevestigd, evenals een kostschool, 
compleet met muziek- en danszaal. Deze kost
school bestond tot 1875 en lag naast het 
gemeentehuis. 

Opknappen 

In 1857 kocht de gemeente Loenen de panden 
met de grote tuin (circa 1800 vierkante meter) 
voor 6000 gulden. Een jaar later begon men 
met het opknappen van een en ander. 

Gemeentehuis Loenen, circa 

1920. Links de Bredcstraat. 

Foto: collectie A.J.A.M. 

Lisman, Nieuwersluis 
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In het archief van de gemeente Loenen 1819-
1943 bevindt zich een stuk uit 1858. Dat bevat 
het bestek en de voorwaarden van aanbesteding 
voor het herstel en de verbouwing van een 
gebouw, bestemd om te worden ingericht als 
gemeentehuis en kostschool. 
In de tuin verrezen later succesievelijk een post-
telegraafkantoor (1882), een gemeenteschool 
(1891) en een gymnastieklokaal (1904). 
De gemeenteschool, die was gesitueerd aan de 
Rijksstraatweg 100 (het gebouw dat nu wordt 
gebruikt door de brandweer), bleek met zijn 
vier lokalen spoedig te klein als gevolg van het 
toenemende aantal leerlingen. Toen er een 
mulo bij kwam, werd de voormalige kostschool 
er bijgetrokken. In het laatstgenoemde pand 
woonde ook de hoofdonderwijzer. Op de voor
malige speelplaats staat nog een zogenaamde 
Wilhelminaboom: een in 1898 geplante rode 
beuk. 

Het gymnastieklokaal was van oorsprong een 
apart gebouw achter het gemeentehuis. Aan de 
noordkant (uitzicht op de Bredestraat) had het 
grote ramen en aan de zuidkant een deur. De 
zuidelijke muur had een afdak en de steeg tus
sen de achterkant en het postkantoor was afge
sloten met een muur. 

In 1974 verloor het gymnastieklokaal zijn 
karakteristieke uiterlijk toen het bij het 
gemeentehuis werd getrokken. De vensters aan 
de noordzijde werden dichtgemaakt en het 
gebouw werd door middel van een glazen cor
ridor (vroeger stond er op die plek een conciër
gewoning) met het hoofdpand verbonden. Het 
gymnastieklokaal werd toen raadszaal. 

Verbouwingen 

In de loop der tijd is het gemeentehuis diverse 
malen verbouwd. De eerste door mij gevonden 
bouwvergunningen dateren echter pas uit 
1974. Ze betreffen de hierboven genoemde ver
bouwing van het gymnastieklokaal tot raads
zaal. 

In 1958 was de oude raadszaal voor het laatst 
gerenoveerd. De aankleding daarvan bleek na 
de restauratie een probleem; de oude schilderij
en pasten niet meer in het nieuwe interieur. 
De gemeente beschikte echter over onvoldoen
de middelen om tot aankoop van een paar goe
de, passende schilderijen over te gaan. Besloten 

werd te lenen van het Rijk en op 12 augustus 
1958 werd de Rijksinspecteur voor roerende 
monumenten in 's Gravenhage gevraagd om 
voor de aankleding van de gerestaureerde raads
zaal enkele schilderijen in bruikleen af te staan. 
Aangezien de invitatie om schilderijen in het 
depot te komen uitzoeken, op zich liet wach
ten, werd er in oktober 1958 overgegaan tot het 
ophangen van een schilderij van B. de Geus van 
den Heuvel uit Nieuwersluis. Eerst voor één 
maand, maar omdat bericht uit Den Haag uit
bleef, werd de termijn een paar keer verlengd. 
Pas op 14 april 1960 ontvingen burgemeester 
en wethouders bericht dat een aantal kunstwer
ken voor bruikleen beschikbaar was en kon 
worden afgehaald. 

Niettemin ging er op 12 mei 1960 een brief 
van burgemeester en wethouders naar de heer 
J.B. Schreuer in Zandvoort. Men had van de 
Loenenaar J.N. Bastert gehoord dat Schreuer 
een schilderstuk in zijn bezit had van zijn vader, 
wijlen de heer S.N. Bastert. Het was een gezicht 
op de Vecht nabij Weerenstein. Of de heer 
Schreuer bereid was dit schilderij aan de 
gemeenre Loenen te verkopen, zo luidde de 
vraag van het gemeentebestuur. En zo ja, welke 
prijs wilde hij er dan voor ontvangen? 
Het genoemde schilderij werd nog datzelfde 
jaar voor duizend gulden gekocht en in de hal 
opgehangen. Het kunstwerk heeft ook weer een 
prominente plaats gekregen in de hal van het 
nieuwe gemeentehuis Beek en Hoff. 
Met de verhuizing van het gemeentehuis naar 
Beek en Hoff, krijgt het voormalige logement 
en rechthuis van Loenen en Nieuwersluis 
wederom een nieuwe functie. De koper wil er 
een kantoor in vestigen. 

Stanny Verster 
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