
VECHTKRONIEK PAGINA 

Loenen rond de eeuwwisseling 

Kijkje op de Vecht. 

De Vecht was in die dagen 

bezaaid met waterlelies. 
Coll.: W. M0013. 

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 neven-
handeltjes 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, fiet
senmaker-brandstofhandelaar, molenaar-klom
penmaker, diverse combinaties behoorden tot 
de mogelijkheden. Wie nu door Loenen wan
delt kan zich maar moeilijk zo'n dorp vol win
keltjes en handeltjes, die bovendien tot 's 
avonds laat open waren, voor de geest halen. 
Oude kaarten vertellen ons dat het oude stra
ten - 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 

een smalle, lommerrijke weg met aan weerszij
den hoge bomen. In de bocht, die vroeger Het 
Plein werd genoemd, stond een pomp (de 
waterleiding dateert uit 1928) waar de inwo
ners bij het waterhalen de laatste nieuwtjes uit
wisselden. 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 Mannen
koor Apollo. Maar passagiers konden er onder 
de veranda ook genieren van een drankje ter
wijl de paarden van hun rijtuigen werden ver
wisseld. 

En buiten het dorp, in het land, lagen de boer
derijen waar alles nog gebeurde met de hand: 
sjouwen met melkbussen, hooi opsteken, mest 
kruien, spitten, zaaien en maaien. Kinderen 
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Dorpsstraat te Loinen 

(Moleneind). 

Coll. :W. Moot). 

werden al jong aan het werk gezet en leerden 
bijna spelenderwijs de belangrijkste vaardighe
den 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, ?eenm ad Vecht. 
3*n Am. 

P. BAKKER Wz., 

ten die met het seizoen mee van kleur veran
derden. 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 negen
enveertig 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' uit
brak, sloegen ze elkaar op de kleppen van de 
Vechtbrug de koppen stuk. 
De Vecht was in die dagen bezaaid met water
lelies 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. Rei
zigers konden gebruik maken van hun beurt-
veer of van een dagelijkse stoombargedienst 
tussen Utrecht en Vreeland. De trein vormde 
een betere verbinding met Amsterdam en 
Uttecht, maar de ligging van station Nieuwer-
sluis aan de westelijke zijde van het Merwede-
kanaal 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 jaar
lijks terugkerend probleem. In de herfst en de 
winter, als striemende regens het land teistet-
den, 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 van de strijd tegen het water en het 
gesappel om het hoofd boven water te houden, 
geeft het 'jaarlijks uitvoerig en beredeneerd ver
slag van den 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 behoef-
tigden werd, vergeleken met vroegere jaren als 
'zeer gunstig' beoordeeld. Er staan wat verzoe
ken 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 gemeen
te. De uitgaven zijn in het afgelopen jaar niet 
de pan uitgerezen. Goed, de gemeenteveld
wachter 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 Len-
nep om een wijkverpleegster aan te stellen nog 
zijn aangenomen? Over de subsidieaanvraag 
van de omnibusdienst Loenen-Station Nieu-
wersluis hoefde niet lang te worden nagedacht. 
Maar het verzoek van het Fanfare Corps Loe
nen 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: jaar
wedde 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) 
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Rund-en kalfisldgerij J.S.C.V 

Maassen aan de Dorpsstraat 

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 brand
stoffen tot verwarming van de localen in het 
Gemeentehuis gedurende het jaar 1899: 
periode januari t/m april 
1300 stuks turven 
800 blokjes hout 

3 hectoliter steenkool 
periode oktober t/m december 

600 stuks turven 
700 blokjes hout 

4 hectoliter steenkool 

ƒ. 7,80 
ƒ. 8,00 
ƒ. 3,60 

ƒ. 3,60 
ƒ. 7,00 
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 
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Nieuwersluis omstreeks 1900 
Het gebouw geheel rechts op de foto is de stal
ling van de btandspuit. Dit pand was in 1770 
reeds als zodanig in gebruik. In de gemeentete
kening wordt dan ondet het hoofdstuk 'dorps-
lasten' het volgende vetmeld: "Aan Klaas San

derson betaald voot een timmermansrekening, 
verdiend aan 't brandspuijthuijssie aan de 
Sluijs: tien guldens en twaalf stuijvers. Aan Wil
lem Cosijnse voor 't schildeten van 't brand
spuijthuijssie en glasmaken twee guldens en zes 
stuijvers." 


