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Een nieuw gemeentehuis 

Op 16 november jl. werd officieel het monumentale Beek en 
Hoff het nieuwe onderkomen van de gemeente Loenen aan 
de Vecht geopend. Deze gebeurtenis was aanleiding voor 
de redactie van de Vechtkroniek in dit derde nummer 
speciale aandacht te schenken aan de geschiedenis van 
Beek en Hoff. Ook wordt stilgestaan bij de geschiedenis 
van enkele voormalige gemeentehuizen die onze gemeente 
rijk is. 
Het meer dan 350 jaar oude huis Beek en Hoff heeft een 
rijke historie. Het artikel 150 jaar industrie in Beek en Hoff 
dat in deze uitgave is afgedrukt, besteedt aandacht aan de 
periode waarin de fraaie buitenplaats bekend stond als 
onder meer een beenzwartfabriek. 
Maar dit nummer bevat méér dan alleen artikelen over de 
historie van (voormalige) gemeentehuizen. Lezenswaardig is 
het artikel over de rouwborden in de hervormde kerk van 
Loenen (Van rouw en redenloze ijdelheid), evenals het 
verhaal over de lokale en regionale geschiedschrijving (Op 
zoek naar de bron). 
Al met al telt deze nieuwste uitgave van de Vechtkroniek 32 
pagina's. Hoewel de vorige editie ook al 32 pagina's bevatte 
(een themanummer over de Duitse bezetting in de vijf 
kernen van onze gemeente), is dit niettemin dertig procent 
meer dan het gebruikelijke aantal van 24 pagina's. Wellicht 
voor u eens te meer reden een vriend of familielid een 
abonnement op de Vechtkroniek cadeau te geven? 
De Historische Kring Gemeente Loenen heeft overigens nog 
een extraatje voor de leden in petto; tegelijk met dit 
nummer krijgt u de brochure Beek en Hoff. Van buitenplaats 
tot gemeentehuis van E. Munnig Schmidt toegezonden. 
Deze brochure is dit najaar uitgegeven door het 
gemeentebestuur ter gelegenheid van de ingebruikname 
van Beek en Hoff als gemeentehuis. 
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150 jaar industrie Beek en Hoff 

Onlangs werd na een grondige verbouwing het 
voormalige Beek en Hoff als gemeentehuis geo
pend. Wat velen niet weten, is, dat dit huis een 
industriële periode van circa 150 jaar heeft 
gekend. 

In 1821 werd Beek en Hoff te Amsterdam in 
opdracht van de erven Abraham van Eeghen 
twee kavels geveild1). 

De eerste kavel was ,,eene Hofstede, van ouds 
genaamd Limburg, nu Beek en Hoff, met zijne 
twee Huizingen, (doorgaans genaamd Groot en 
Klein Beek en Hoff)" inclusief „een erf met 
koepel, twee steigers en schuitenhuis aan de 
Vecht". De 37-jarige Henricus Johannes Tijssen 
Dirkszoon, fabrikant te Amsterdam, werd voor 
8150 gulden de eigenaar. 

De tweede kavel was „eene Huizinge en Erve, 
zijnde twee woningen onder één dak, voorheen 
geweest zijnde een Kolfbaan met een Kombofje 

(eenvoudige kookgelegenheid) en secreet, strek
kende voor van de straat, tot achter in de Vecht". 
De Loenense koopman Gerrit Althof kocht deze 
kavel voor 700 gulden. Hij bezat toen al de daar
naast gelegen woningen bij de molen. 

Oprichting 
Tussen 1821 en 1832 vestigde Tijssen een 
bedrijf op Beek en Hoff. Het excacte jaar van 
oprichting is onbekend, maar duidelijk is dat 
het bedrijf werd gevestigd in het vroegere Klein 
Beek en Hoff. Er was sprake van een „fabrijk en 
huis, zijnde een beenbranderij, mineraalberg-
blaauw- en Berlijnsblaauw makerij, en potasch 
bereiding". 

Eabriek, huis en erf waren samen 790 vierkante 
meter groot en lagen ongeveer op de plaats van 
de huidige raadszaal van het gemeentehuis. 

Plattegrond Klein en Groot 

Beek en Hoff met ingetekende 

bebouwing naar de situatie 

in 1910. 
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Groot Beek en Hoff rond 

1910. Links lender het 

geboomte) een gedeelte van 

Klein Beek en Hoff. 

Foto: collectie W. Mooij. 

Beek en Hoff had toen een omvang van 8212 
vierkante meter. 
Samen met de windkorenmolen - nu molen De 

Hoop - vormde deze fabriek de enige industrie 
te Loenen. 
De naam 'beenbranderij', ook wel 'beenstoke-
rij' genoemd, is een verouderde naam. Tijsen 
noemde zijn bedrijf een beenzwartfabriek naar 
het produkt dat hij maakte. 

Voor fabricage van beenzwart werden beende
ren uit veeslachtetijen gebruikt. Na grof te zijn 
vermalen, werden de beenderen in metalen 
bakken verkoold op - veelal met turf gestookte -
fornuizen. Door deze verkoolde beenderen te 
malen, grof te zeven en fijn te zeven, werd 
beenzwart van de gewenste fijnheid verkregen. 
Het allerfijnste zwart werd in de verfindustrie 
gebruikt. Het grovere beenzwart werd veelal 
gebruikt als ontkleurings- en zuiveringsmiddel 
in onder meer de suikerindustrie. 

Uitbreiding 
Na de bedrijfsstichting breidde Tijssen het 

bedrijf in 1833 uit met circa 850 vierkanre 
meter. Hij kocht alle eigendommen van Gerrit 
Althof, inclusief diens huizen aan de Vecht. Het 
ging om huizen die dienden als koetsier- en 
tuinmanswoningen, een koetshuis, een paarde-
stalling, een tuffloods, een stal en een pakhuis. 
Na het overlijden van H.J. Tijssen DKzn. 
(1851) en zijn weduwe Maria Magdalena Fehr-
mann (1853) werden de vaste goederen van 
Beek en Hoff verdeeld over de erflaters. Groot 
Beek en Hoff werd toegewezen aan hun zoon 
Christiaan Diederik Tijssen. Klein Beek en 
Hoff en het hierin gevestigde bedrijf werden 
voor de helft toegewezen aan Christiaan Diede
rik Tijssen. De andere helft ging naar Benjamin 
Jan Kruseman, gehuwd met erfdochter Maria 
Magdalena Jacoba Tijssen. 

De partijen werden bij de toedeling verplicht 
om bij eventuele verkoop of opvolging elkaar 
het recht van eerste koop te verlenen. 

Hooprust 
De nieuwe eigenaren breidden het bedrijf op 
Klein Beek en Hoff uit in de richting van de 
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Molendijk. Latere uitbreiding in zuidelijke 
richting werd mogelijk, toen B.J. Kruseman in 
1866 de naast het bedrijf gelegen buitenplaats 
kocht voor 3850 gulden. 

Dit gedeelte bestond uit twee percelen. Het eer
ste bestond uit een zoniet- en winterverblijf 
('Hooprust') met herenhuis, koetshuis, stalling, 
tuin en erf, gelegen in het dotp aan de Vecht 
(720 vierkante meter groot). Het tweede, hier 
tegenover liggende persceel, bestond uit een 
tuin met plantsoen, moestuin en boomgaard, 
gezamenlijk 3015 vierkante meter groot. 
In datzelfde jaar 1866 overleed Krusemans 
vrouw. Boedelscheiding van eigendommen 
vond pas in 1873 plaats, waarbij alle vaste goe
deren (de helft van de fabriekseigendommen, 
de buitenplaats Hooptust, de buitenplaats Zoe-
tevecht (thans Dorpsstraat 10), alsmede zijn 
overige huizen) aan B.J. Kruseman werden toe
gewezen. 

Tijssen kocht in 1874 twee daggelderswonin
gen naast de molen. Daarmee waren alle opstal
len tussen de molen en Hooprust, inclusief de 
gang naar de Vecht, in handen van de firman
ten. 

Mechanisatie 
In 1882 vroegen Tijssen en Kruseman aan bur
gemeester en wethouders van koenen toestem
ming hun fabriek te mechaniseren. Zij wilden 
in plaats van de paarden die de maalwerktuigen 
aandreven (rosmolens) ,,ééne horizontale loco-
mobiele van acht paardenkracht" om het been-
zwart te malen. 

De vergunning werd verleend met een proeftijd 
van een half jaar op onder meer de volgende 
voorwaarden: de schoorsteenpijp moest worden 
verhoogd tot boven de nok van Beek en Hoff, 
op de schoorsteenpijp moest een vonkenvanger 
aangebracht worden en de „locomobiele" 
mocht slechts met cokes wotden gestookt. 

Deze eisen waten Tijssen te gortig en hij ging 
bij de Kroon in beroep. De bedrijfsschoorste-
nen op een afstand van 65 en 22 meter van zijn 
huis Beek en Hoff waren respectievelijk twaalf 
en zeven meter hoog, meter en dat was volgens 
Tijssen hoog genoeg. Ook kon volgens hem de 
locomobiel beter met steenkool worden 
gestookt. In datzelfde jaar werd de locomobiel 
geplaatst. Maar wat is afgesproken over de 

schoorsteenhoogten en de te gebruiken brand
stof, is in de atchieven niet terug te vinden. 
Een jaar latet, in 1883, overleed Christiaan 
Diederik Tijssen. De onroerende goederen wer
den toegewezen aan zijn weduwe Adriana Mar-
garetha Blom. 

De hem toekomende helft van het bedrijf was 
Klein Beek en Hoff inclusief de daarvoor gele
gen gang en het erf (ter grootte van 2695 vier
kante meter), een huis dat was ingeticht als 
kantoor en laboratorium, en een daarnaast 
staand pakhuis inclusief erf en grond (512 vier
kante metet). 

Het geheel werd getaxeerd op een waarde van 
4136 gulden. 

Verouderd 
De 65-jarige Benjamin Jan Kruseman kreeg nu 
de leiding van het beenzwartbedrijf Hij werd 
bijgestaan door zijn 28-jarige zoon Philip Ben
jamin Jan Kruseman. 

De fabriek was ten dele gemechaniseerd, maar 
eigenlijk verouderd. Daarbij lag zij te verspreid 
over het terrein van Beek en Hoff om econo
misch rendabel te zijn. Bovendien nam de vraag 
naar beenzwart af en werden minerale blauwen 
verdrongen door synthetische kleurstoffen. 

In 1888 probeerde Kruseman junior daarom de 
zaak nieuw leven in te blazen. Hij vroeg een 
vergunning aan het college van burgemeester 
en wethoudets om een nieuwe fabriek „geheel 
naar het nieuwste systeem ingericht, zodat bij
na alle onaangename reuk of hinderlijk gedruis 
voorkomen wordt, met stoom als beweeg-
kracht, op te rigten, op een gedeelte van het 
naast de oude fabriek gelegen Hooprust". 
In een nagezonden bijvoegsel beloofde hij 
onder meer een schoorsteen te plaatsen van 
twintig meter hoog (inclusief vonkenvanger) en 
verse beenderen die stank vetspreiden, in een 
verdunde oplossing van kalkmeel te dompelen. 
Bovendien zegde hij toe, dat „de ruwe beende
ren die per schip worden aangevoerd, zullen 
gelost worden onmiddellijk na aankomst, 
mocht de lossing niet onmiddellijk geheel kun
nen geschieden, dan moet het schip met de 
lading buiten de kom van de gemeente worden 
gevoerd op minstens 200 meter van de losplaats 
van de fabriek". 
De aanvraag veroorzaakte niettemin een aantal 



V E C H T K R O N I E K P A G I N A 6 

bezwaarschriften. Zoals die van weduwe 
C.H.C, de Meester-de Ranitz, wonende aan de 
overzijde van de Vecht. Zij deelde mee, dat „de 
ondervinding haar gedurende haar 26-jarig ver
blijf op den huize 'Calorama' heeft geleerd, dat 
die grondstoffen alvorens verwerkt te worden, 
zeer hinderlijke en walgelijke uitdampingen 
verspreiden, en het meermalen gebeurt dat 
schepen die met grondstoffen beladen (zijnde 
rauwe beenderen, waaraan zich veelal reeds in 
staat van rotting zijnde deelen bevinden) dagen 
lang in de onmiddellijke nabijheid der thans 
bestaande fabriek en dus ook van haar woning 
liggen". 

En ook de heer A. Reinders, wonende in de 
Fabrieksplattegrond. naaste omgeving van Beek en Hoff, klom in de 

pen. Volgens hem kon iedereen in Loenen 
weten, dat „de bedoelde fabriek tot nadeel van 
gezondheid en tot last der omgeving ondragelij
ke stank veroorzaakt bij de langdurige bewaring 
en later bij de bewerking der grondstoffen, en 
voortdurend allerlei vuil, roet en onreinheden 
verspreidt uit schoorsteen en gebouwen". 
Wellicht geschrokken van de reacties op zijn 
(overmoedige?) plannen, trok Kruseman na zes 
weken zijn aanvraag schriftelijk in. „Door de 
loop der omstandigheden", verklaarde hij zelf. 

Verkoop 
In 1897 werd Beek en Hoff in veiling gebracht 
door weduwe A.M. Tijssen-Blom. Voor 5050 
gulden werden de plaatselijke timmerman 
Evert Fluijt en Frans van Veeren de eigenaars. 

óP 
'>#% -earn,/ t,n^.AA-f%*%i% 

/ 
Ûi U'i-tna, ji

y^A i 
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Een jaar later verkocht het duo het huis voor 
6500 gulden aan de Amsterdamse fabrikant 
Michel Joseph Ameschot. 

In 1907 trad de 89-jarige Kruseman sr. uit zijn 
bedrijf. Hij verkocht de onverdeelde helft van 
de fabriek aan zijn zoon P.B.J. Kruseman. De 
tuin van Hooprust werd tezelfdertijd verkocht 
aan Ameschot (huize Hooprust had Kruseman 
in 1896 aan zijn zoon geschonken). 
Binnen een jaar verkocht ook de weduwe Tijs-
sen-Blom haar belangen in het bedrijf. Ame
schot kocht het voor 3500 gulden. P.B.J. Kruse
man wilde het bedrijf echter nog niet opgeven, 
maar op kleinere schaal voortzetten. 
In 1910 verkocht hij zijn aandeel in het bedrijf 
niettemin aan Ameschot. Hij bedong daarbij 
echter, dat hij machines, gereedschap, de ijzeren 
kap boven de oude machinekamer, de ijzeren 
ramen en de dakpannen „voor zoover die bij de 
overplaatsing der fabriek kunnen worden 
gebruikt en in gebruik genomen" alsmede de 
vruchtbomen en de struiken kon behouden. 

Na afvoer van deze marerialen liet Ameschot in 
1912 de fabrieksgebouwen en loodsen slopen. 
Het terrein dat daarop ontstond, werd ingericht 
tot parktuin en boomgaard. Vervolgens werd 
het bij de tuin van Beek en Hoff getrokken. 
Uiteindelijk bereikte Ameschot dus met de aan
kopen wat hij wilde: uitbreiding van Beek en 
Hoff en verwijdering van de onfrisse been-
zwartfabrieken. 

Nieuwe fabriek 

In 1910 vroeg P.B.J. Kruseman een hinderwet
vergunning aan voor de vestiging van een been-
zwartfabriek. Deze moest komen in aan de 
Vecht gelegen gebouwen die hij buiten de ver
koop van de oude fabriek had weten te behou
den. 

Ondanks verweer van Ameschot kreeg Kruse
man van het gemeentebestuur een vergunning. 
Daaraan zat echter wel een aantal voorwaarden. 
Zo mochten uitsluitend ontvette beenderen of 
zogenaamd schroot gebruikt worden; moest het 
branden in gesloten ijzeren retorten plaatsvin
den en moesten vrijkomende gassen naar de 
vuurhaard worden geleid om zodoende geheel 
te worden verbrand. Adus moest stankoverlast 
vermeden worden. 
De betrekkelijk kleine fabriek was voorzien van 

elektrische aandrijving (de afbeelding op pagina 
6 toont de indeling van de fabriek). 
In 1911 stichtten Kruseman en Jacob Pos Azn 
uit Loenen de N.V. Fabriek van Beenzwart en 
minerale blauwen, „voorheen H.J. Tijssen 
Dkzn". Bij deze voortzetting van de fabriek van 
Kruseman bracht laatstgenoemde het herenhuis 
Hooprust en zijn fabriek aan de Vecht in. Pos 
kwam met kapitaal en ondernemingszin over 
de brug. 

Samen met de Vreelandse smid Maarten Blom 
kochten zij een stuk griendland aan de Bergse-
weg (Vreeland; thans is daar Prinsen Waterwer
ken gevestigd). Ondanks veel verweer kregen zij 
in 1912 een vergunning voor de oprichting en 
het in bedrijf hebben van een beenderextractie-
fabriek. 

Deze moest beenderlijm produceren en been-
derschroot (ontvette beenderen voor bij voor
beeld de beenzwartfabriek). Het bleef evenwel 
bij een plan. Om onbekende reden werd de 
fabriek niet gebouwd, zodat de gevreesde hin
der en bedrij fsoverlast achterwege bleef. Het 
beenzwartbedrijf in Loenen produceerde nog 
wel, maar waarschijnlijk kwamen de inkomsten 
voornamelijk uit de verhandeling van produk-
ten. 

P.B.J. Kruseman was de laatste fabrikant van 
beenzwart in Loenen. Hij overleed op 24 maart 
1918 te Loenen op 64-jarige leeftijd. 
Een half jaar later werd de fabriek verkochr 
door Jacob Blom en Abraham Witsen. Zij 
waren op dat moment directeur respectievelijk 
gedelegeerd commissaris van de N.V. Fabriek 
van beenzwart, enz. voorheen H.J. Tijssen 
Dkzn. 

Nieuwe eigenaar voor 11.500 gulden werd de 
Amsterdamse koopman M.J. Ameschot. Na 
toestemming van de gemeente liet hij de 
fabriek nog datzelfde jaar (tot genoegen van de 
omwonenden) slopen. 

De N.V. Tijssen Dkzn. bestond echter nog wel. 
Tot 1926 werd nog handel gedreven. In dat jaar 
werd het huis Hooprust voor 4000 gulden ver
kocht door Samuel Nopol. Deze Amsterdamse 
koopman was de enige directeur en liquidateur 
van de N.V. Tijssen Dkzn. Hij verkocht het 
huis aan zichzelf in zijn hoedanigheid als direc
teur van de N.V. Algemene Bouwmaatschappij 
Hera te Amsterdam. 



V E C H T K R O N I E K P A G I N A : 

derwetvergunning - tot ongenoegen van Ame-
schot - niet vereist. 

Wel was in 1931 zo'n vergunning nodig voor 
de plaatsing van een benzinepomp en grond-
tank à 3000 liter. Ameschot, geholpen door de 
op de Leeuwendijk woonachtige mr. Loggere, 
verzette zich hiertegen. Beide heren gingen in 
beroep bij de Kroon, maar na veertien maan
den volgde goedkeuring tor installatie. Mits 
werd voldaan aan maar liefst 26 voorwaarden. 
Nog driemaal kwamen Ameschot en Loggere 
daarna in verweer. In één geval was dit terecht. 
Want door onvoldoende fundering van een 
maalinrichting onstonden trillingen en geluids
overlast, die tot in het huis van Ameschot voel
baar waren. Na her aanbrengen van een nieuwe 
fundering veroorzaakte het bedrijf nagenoeg 
geen last meer aan de omgeving. 
Het bedrijf dat opereerde onder achtereenvol
gens de namen Utrechtse Kunstmesthandel 
N.V., H. Griffioen's Fourage- en Kunstmest
handel N.V. en Handelmij. Vulcaan-I.oenen 
N.V., stond tot mei 1968 onder directie van 
Griffioen. 

Daarna werd her bedrijf onder andere leiding 
nog enkele jaren voortgezet. Uiteindelijk kwam 
na circa 150 jaar een einde aan de industriële 
periode en de handelsactiviteiten rond Beek en 
Hoff. 

In 1980 werden op de plaats van het toen ges
loopte pakhuis zes woningen gebouwd, thans 
Dorpsstraat 100 a en b, en 102 a t/m d. Het 
herenhuis met tuin, nu Dorpsstraat 98, werden 
aanvankelijk nog verhuurd. Later werd het ver
kocht voor particuliere bewoning. 

J. Boersrra 

Korenmolen de Hoop in de 

eerste helft van deze eeuw. 

Links van de molen de in 

1910 gebouwde 

beenzwartfabriek. Rechts de 

in 1899 gebouwde installatie 

en schoorsteen voor de 

stoomaandrijving van de 

maalinrichting. 

Foto: collectie W Mooij. 

Twee jaar later verkocht Hera het huis Hoop-
rust met kas en tuin voor 6800 gulden aan de 
Baambruggenaar Hendrik Griffioen Gzn. In 
1929 bouwde Griffioen in de tuin naast Hoop-
rust aan de Vecht gelegen een pakhuis voor de-
opslag van kunstmest. De gemeente maande 
hem tot het aanvragen van een hinderwetver
gunning, maar deze was zijns inziens niet 
nodig. Er werden immers geen schadelijke Pro
dukten verhandeld zoals kunstguano en poud-
retten (gedroogde menselijke faecalin). Na nog 
onderzocht te hebben of I homasslakkenmeel 
schadelijk zou zijn, bleek uiteindelijk een hin-

BRONNEN: 

- GAA. Notaris -Joh. Commelin. 
- Opvolgende transportakten van Beek en i loti'en 

Hooprust. 1821-1949. Kadaster te Utrecht. 
- Gemeentearchief Loenen. Bouwvergunningen nrs 

1~. 83. 8~ en 206. Hinderwetvergunningen nrs. 1. 
28. 30. 33. 34. S"7. 60. 
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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 

BRONNEN: 

- Gesprek met de heerj. Boerstra uit Vreeland 
- Archief Gerecht Loenen-Nieuwersluis, notulen van 

het Gerecht 1749-1772, inventarisnummer 71 
- Archief Gemeente Loenen 1964-1988. 

bouwvergunningen 1974. nummers 121 en 122 
- Munnig Schmidt. E. en A.J.A.M. Lisman. Plaatsen 

aan de Vecht en de Angstel. 1993 
- Boers, J. en N.Kullberg, Inventarisatie Historische 

Bebouwing Gemeente Loenen. Provinciale 
Planologische Dienst-Utrecht. Bureau 
Monumentenzorg 1987 
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EEN EEUW GEMEENTEHUIS VREELAND 

Onderwijs en overheid onder één dak 

Op de hoek van van de Vreelandse Vossenlaan 
en de Raadhuislaan staat een statig, vierkant 
pand. Het werd ruim een eeuw geleden, in 
1862, gebouwd. Tot aan de samenvoeging van 
Vreeland met de gemeente Loenen (in 1964) 
deed het als gemeentehuis dienst. Gedurende 
deze ruim honderd jaar huisvestte het tevens de 
openbare lagere school (tot 1956) en een 
onderwijzerswoning. 

De school bevond zich op de begane grond en 
voor de gemeentelijke dienstverlening moesten 
de burgers via een steile trap naar de eerste ver
dieping. 

De bouw van het pand op deze locatie leverde 
aanvankelijk de nodige bezwaren op. Om hier 
wat dieper op in te gaan moeten we terug naar 
de aanvang van het 'gemeentelijke' tijdperk in 
1811. 

Radt van Avontuuren 
Na 1811 zetelde het gemeentebestuur in het 
vroegere rechthuis van Vreeland op de hoek van 
de Noordervoorstraat en de Breestraat, 
genaamd 'Het radt van Avontuuren'. 
In 1855 werd dit ruim honderd jaar oude 
rechthuis afgebroken en verhuisde het bestuur 
naar de zogenaamde 'Rechrkamer' in het Loge
ment Floor (nu 'Hotel de Nederlanden"). De 
kamer was kleiner dan de beschikbare ruimte in 
het oude techthuis en bovendien was de huur 
35 gulden hoger. Pogingen om een ander 
onderkomen te vinden mislukten echter. 

architect M.J. Kamperdijk (in dezelfde tijd 
belast met ontwerp en opzicht van de nieuwe 
brug over de Vecht). 

Na drie weken kwam de commissie met het 
advies een geheel nieuw schoolgebouw met 
onderwijzerswoning te bouwen en een gedeelte 
van dit gebouw voor het gemeentebestuur in te 
richten. Aangezien het bestaande schoolterrrein 
te klein was, stelden zij voor het pand te bou
wen op een deel van boomgaard het Horken
nest, of op een deel van de 'Kleine boomgaard' 
van Barend Schreurs, gelegen op de hoeken van 
de Vliersteeg (thans Vossenlaan) en de rijweg 
naar Kortenhoef (thans Raadhuislaan). 

Op grond van een voorlopige bouwschets 
raamde architect Kamperdijk de bouwkosten 
op ongeveer 7500 gulden. Het bestuur besloot 
het advies op te volgen en zo mogelijk een deel 
van boomgaard het Horkennest te kopen. 

Bezwaren 
Het Horkennest grensde aan de rijweg naar 
Kortenhoef en boerderij het Vossenhol, beide 
eigendom van Jacob Hooft, heer van Vreeland. 
Deze had in 1817 de vroegere ambachtsheer-
lijkheid Vreeland met de daarbij behorende lan
derijen geërfd. Hij liet vervolgens een plantage 
aanleggen met wandelpaden en lanen (onder 
meer het Jubileumkantje en het Boerenlaan-
tje). Tevens was hij voor de helft eigenaar van 
de in 1861 gebouwde Vechtbrug. 

De gemeenteschool stond aan de Achtergracht 
(thans de huizen Lindengracht 33 en 35) en 
vormde al jaren een bron van klachten. Loka
len, sanitaire voorzieningen en onderwijzerswo
ning waren in slechte staat. Om hiervoor een 
oplossing te vinden, werd op 31 juli 1860 een 
commissie van onderzoek ingesteld, bestaande 
uit de plaatselijke notaris C.P.H. Suijck en smid 
G.J. Van Wennikendonk, geassisteerd door 

Hooft was zeer bezorgd over de plannen om 
een school annex gemeentehuis pal aan zijn ter
rein te bouwen. Hij ttachtte via een aantal brie
ven aan burgemeester D J .A.A. van Lawick van 
Pabst tot Nyeveld het gemeentebestuur te over
reden het gebouw neer te zetten op een ander 
perceel, „namelijk de Oude Pastory, welke is 
ruim en goed gelegen, in de nabijheid der Kerk 
en van het Kerkhof, zijnde een geschikte loop-
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en speelplaats voor de schooljeugd, die ik 
ongaarne zou zien in de nabijheid der Wande
lingen, welke hoofdzakelijk zijn aangelegd en 
worden onderhouden tot nut en vermaak der 
inwoners van Vreeland en deszelfs bezoekers." 
(De pastorie waarover Hooft spreekt, bestaat 
hedentendage niet meer; het stond aan het 
Kerkplein, waar thans de Bergseweg begint.) 
In een post scriptum stelde Hooft voor, bij 
afwijzing of onmogelijkheden van zijn voorstel 
de zogenaamde pastorietuin te kopen. 

Het gemeentebestuur keurde de oude pastorie 
af, omdat deze niet te koop was en bovendien 
ondeugdelijk en bouwvallig. Vervolgens kwam 
Hooft in een tweede brief (d.d. 3 september 
1860) nogmaals terug op zijn voorstel de pasto
rietuin naast de pastorie te kopen. 
Weer hield hij een hartstochtelijk pleidooi voor 
deze locatie, want „waar toch zal men eene 
meer en ruime en onschadelijke loop- en speel
plaats aan de kinderen geven als rondom de 

kerk en het kerkhof; van alle kanten beveiligd 
tegen gevaar om ongehinderd in al hun doen en 
laten en naar verkiezing beschut tegen de hitte 
door het geboomte aldaar aanwezig?" 
In een derde brief (d.d. 5 september 1860) 
stuurde Hooft zelfs een schets mee van de plat
tegrond van het gebouw, zoals hij dacht dat het 
zou moeten worden. Over alles had hij nage
dacht, van de ventilatie tot de stookplaats en de 
berging van de winterprovisie! Het mocht ech
ter allemaal niet baten, want ook dit terrein was 
niet te koop. 

Grondaankoop 
In april 1861 kocht de gemeente voor 1230 
gulden circa 900 vierkante meter van boom
gaard het Horkennest, bestemd voor gebouw, 
woonerf en schoolplein. 

Het gebouwontwerp en de begroting (ad 
10.661 gulden en 44 cent) van architect Kam
per dijk kregen de instemming van schoolin-

Gemeentehuis Vreeland rond 

1905. 

Foto: collectie W. Mooij. 
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Gemeentehuis Vreeland, circa 

1930. 

Foto: collectie W. Mooij. 

spectie en gemeenteraad. Gedeputeerde Staten 
van Utrecht verleenden 4000 gulden subsidie 
voor de bouw. 
Bij openbare aanbesteding werd het werk op 13 
oktobet 1861 gegund aan aannemer J. van As 
uit Vreeswijk voor 10.950 gulden. De bouw 
duurde iets meer dan een jaar: op 8 november 
1862 werd het gebouw met gepaste festiviteiten 
overgedragen en geopend. De gedenksteen aan 
de voorzijde herinnert aan deze gelegenheid: 
'De eerste steen gelegd door burgemeester van 
Lawick van Pabst tot Nyeveld, 1862'. 

Kamperdijk was bij zijn ontwerp geïnspireerd 
door de neo-classicistische bouwkunst, een stijl 
die tegen het einde van de 18e eeuw in Frankijk 
was ontstaan en naar Nederland was overge
waaid. 

Deze stijl kenmerkt zich door het teruggrijpen 
naar de architectuur van de klassieke oudheid. 
Enkele neo-classicistische elementen in dit 

pand zijn de strenge geveldindeling, de geblok
te hoeklisenen, de combinatie van baksteen en 
pleisterwerk, en de geprofileerde gootlijst. 
Het gebouw meet veertien bij zestien meter en 
had oorspronkelijk twee gescheiden trappen
huizen naar de eerste verdieping en de zolder. 
De toegang naar de school op de begane grond 
en het gemeentehuis op de eerste verdieping 
was via een gezamenlijke vestibule, gebouwd 
tegen de voorgevel (afbeelding op pagina 13). 
In de zijgevel was de toegang tot de onderwij
zerswoning. Deze omvatte woonvertrekken op 
de linkerhelft van de benedenverdieping, drie 
slaapvertrekken aan de achterzijde van de eerste 
verdieping en de helft van de zolder. De rech
terhelft van de benedenverdieping diende als 
school. 

Het raadhuis op de eerste verdieping omvatte 
secretarie, raadszaal, spreekkamer, kamer voor 
het polderbestuur en „verdere aanhorigheden". 

* f . - V ' 

ffljL *»• ir*'^ " • ', " 

Vreeland, ßemeentehm 
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Pas na geruime tijd vonden enkele verbouwin
gen aan het pand plaats; in 1909 werd de 
schoolindeling gewijzigd en in 1919 de ingang 
naar het gemeentehuis. De schoolingang werd 
toen verplaatst naar de oostgevel, waar een 
nieuwe vestibule werd gebouwd . Deze aan
bouw is later weer afgebroken. 

Geboortengolf 

In de jaren vijftig nam het aantal leerlingen toe 
door de naoorlogse geboortengolf en de dorps
uitbreiding; de school werd te klein. Na veel 
bestuurlijke inspanning werd een nieuwe 
school gebouwd aan de Niftarlakelaan, welke 
op 16 juni 1956 geopend werd. 

De bestaande school werd opengesteld voor het 
Vreelandse verenigingsleven. De oude onder
wijzerswoning werd aangepast en wegens 
woningschaarste tijdelijk bewoond door drie 
gezinnen. Later werd er een tandartspraktijk 
gevestigd en werden enkele ruimten voor het 
Kruiswerk ingericht. 

zover mogelijk in de oorspronkelijke staat 
teruggebracht. De oorspronkelijke vestibule 
kwam echter niet terug en de in 1919 gebouw
de vestibule werd afgebroken. 

In het huis werden elf woonruimten gebouwd 
(zogenaamde HAT-eenheden), toegankelijk via 
een centraal trappenhuis. In maart 1987 wer
den deze woningen betrokken. Het pand resor-
teert thans onder Monumentenzorg en is nog 
steeds als appartementengebouw in gebruik. 
Het is echter duidelijk te zien, dat dit niet de 
oorspronkelijke functie was. Boven de huidige 
ingang staat nog vermeld: gemeente-school. En 
boven de vroegere ingang van het gemeentehuis 
bevindt zich het Vreelandse gemeenrewapen 
(Sint Maarten), dat tot voor kort voortleefde in 
het briefhoofd van de gemeente Loenen. 

J. Boerstra en Juliette Jonker-Duynstee 

In 1959 werden de vroegere slaapvertrekken als 
kantoorruimte bij het gemeentehuis getrokken. 
In deze toestand functioneerde het gebouw 
naar volle tevredenheid totdat de gemeente 
Vreeland in het kader van schaalvergroting op 1 
april 1964 werd opgeheven en werd samenge
voegd met de gemeente Loenen. 

De beschikbaar gekomen ruimte werd toever
trouwd aan de beheerders van het reeds te klein 
gebleken 'gemeenschapshuis'. De ruimte werd 
steeds intensiever gebruikt; zo diende het onder 
meer als oefenlokaal voor plaatselijke zang- en 
muziekverenigingen, werden er kerkdiensten 
gehouden tijdens de restauratie van het her
vormde kerkgebouw en was er de jeugdsociéteit 
'De parachute' gevestigd. 

Al gauw was dan ook deze grotere ruimte voor 
het Vreelandse verenigingsleven te klein. Een 
nieuwe behuizing werd gebouwd: het 'Dorps
huis' aan de Fetha, dat op 14 december 1985 
feestelijk werd geopend. 

Monument 
Het ontruimde gebouw werd daarna grondig 
gerestauteerd. De geveldindeling werd voor 

BRONNEN: 

- G.A. Loenen. archief gemeente Vreeland 1811-1964. 
raaclsnotulen 1860. inv. nr 1 t 

- Rijksarchief Utrecht, archief dorpsgerecht Vreeland. 
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ROUWBORDEN IN DE HERVORMDE KERKTE LOENEN 

Van rouw en redenloze ijdelheid 

Het oudste rouwbord in de 

kerk is dat ter nagedachtenis 

aan Margaretha Sophia van 

Stepraedt. 

In hervormde kerk van Loenen aan de Vechr 
hangen tien rouwborden uit de zeventiende en 
achttiende eeuw.1) Rouwborden - in het alge
meen te vinden in kerkgebouwen - zijn houten 
panelen, waarop het wapen staat van een over
ledene en daarbij soms zijn of haar naam. In 
sommige gevallen zijn ook geboortedatum, 
sterftedatum of leeftijd van de betrokkene aan

gegeven, en zijn wapens van voorouders op het 
paneel geschilderd. Rouwborden werden 
gemaakt als gedenkteken bij het overlijden van 
een adelijk of anderszins voornaam persoon. 
Het oudste rouwbord dat genoemd wordt in 
Nederland, stamt uit 1339. Het werd in de-
tweede helft van de zeventiende eeuw gezien 
door dr. C. Booth in het kapittelhuis van St. 
Pieter te Utrecht. Het is het rouwbord van 
Wolterus van Bloemensteijn die op 23 februari 
1339 overleed.2) 

In het begin waren rouwborden klein en veelal 
in de vorm van een vierkant aan een punt opge
hangen. Zodoende kreeg men een ruitvorm. Er 
stond vaak alleen het wapen van de overledene 
op, dat het gehele paneel in beslag nam. 
Later werden de rouwborden groter en kregen 
ze de vorm van een soort grieks tempeltje met 
zuilen aan de zijkanten, architraaf (horizontale 
balk, gedragen door zuilen) en fronton (drie
hoekige of halfronde bekroning op de archit
raaf). Dergelijke rouwborden werden ook wel 
rouwkassen genoemd. De rouwborden in Loe
nen hebben allemaal deze vorm, alleen zijn de 
oudere exemplaren - allemaal van de familie 
Van Lynden - kleiner en minder versierd. 
Naarmate de borden groter werden, was er 
meer ruimte voor versiering. Soms op het 
paneel zelf, waar om de teksten heen soms 
fraaie randen en krullen werden geschilderd 
(cartouches), eventueel met kroontjes erboven 
(zie ondet meer het rouwbord van Hendrick 
van Moens). Maar ook op de omlijsting kwam 
veel versierwerk voor, vaak in de vorm van 
schitterend houtsnijwerk. 

De panelen waren meestal zwart, met in kleur 
daarop de wapens van de gestorvenen. In later 
tijd werden ook wapens van voorouders, de 
zogenaamde kwartierwapens, opgenomen. In 
goud werden namen, data en andere opschrif
ten aangebracht. 

Len mooi voorbeeld hiervan is het oudste 
rouwbord in Loenen, het bord van Margaretha 
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Detail'rouwbord Margaretha 

Sophia van Stefraedt. 

Sophia van Stepraedt uit 1648. Daarop is de 
tekst Memento Mort ofwel Gedenk te sterven op 
de architraaf aangebracht. Een doodshoofd is 
afgebeeld op het fronton. De symboliek op de 
rouwborden had uiteraard meestal met de dood 
te maken. 

Mideleeuwen 
Hoe is het gebruik rouwborden in de kerk op te 
hangen, ontstaan? 
Voor het antwoord op deze vraag moeten we 
terug naar de Middeleeuwen. De ridders in die 
tijd - die met elkaar vochten in oorlogen en 
toernooien - probeerden zich met wapenuitrus
ting en harnassen te beschermen tegen verwon
ding en dood. Hoe beter ze daarin slaagden, 
hoe minder herkenbaar ze waren; hun helmen 
bedekten hun gezichten. 

De gewoonte kwam daardoor op, zich herken
baar te maken door middel van tekens, ook wel 
wapens genoemd. Eenvoudig herkenbare 
tekens sierden vanaf ongeveer 1200 harnas, 
helm, schild en dekkleed van het paard. 
Herauten hadden de organisatie van toernooien 
in handen. Zij beheersten de kennis van de 
wapentekens, omdat zij de ridders die in het 
strijdperk traden, moesten aankondigen. Ze 
legden boeken aan met verzamelingen van de 
wapentekens en de regels ervan. Hieruit is de 
heraldiek ontstaan, afgeleid van het woord her
aut. Iedere ridder had een wapen, maar later 
schaften ook andere edelen en gegoede burgers 

zich wapens aan.') 
De vorm van het wapen verschilde. Voor man
nen een schildvorm (dat wil zeggen: een staan
de rechthoek met een punt onderaan in het 
midden), voor getrouwde vrouwen een staande 
ovaal en voor ongetrouwde vrouwen een ruit-
vorm (dit laatste moeten we overigens niet ver
warren met de ruirvorm van de vroegste rouw
borden). 

Op rouwborden werden deze heraldische regels 
niet altijd even nauwkeurig nageleefd. Als in de 
Middeleeuwen een ridder in een herberg ver
bleef, werd zijn wapen boven de deur van de 
herberg opgehangen. En als hij stierf, hing men 
het wapen - als teken van rouw - boven de 
ingang van zijn kasteel. Bij de begrafenis werd 
het wapenbord dan ook vaak meegedragen in 
de rouwstoet om vervolgens boven of vlakbij 
het graf op te hangen.') 

In eerste instantie hing het wapenbord daar tij
delijk en deed het dienst als rouwbord, totdat 
een grafsteen was vervaardigd. Later bleven de 
rouwborden permanent in de kerk, of werden 
vervangen door grotere en duurdere rouwbor
den. Deze werden weliswaar van hout vervaar
digd, maar waren zo groot en zwaar dat het 
onwaarschijnlijk is dat ze in de rouwstoet wer
den meegedragen. 

Een rouwbord kon lang voor iemands dood 
worden gemaakt. Op die manier hoefde bij 
overlijden alleen de overlijdensdatum nog te 
worden ingevuld. 
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Uiterst links van de 

preekstoel hangt het 

rouwbord van Anna Maria 

iravinne van Moens. 

Soms werd de opdracht tot het maken gegeven 
bij het overlijden zelf. In hogere kringen was 
het deftig om een dode nog heel lang boven de 
grond te houden, zodat het rouwbord bij de 
begrafenis toch klaar kon zijn. Het gebeurde 
ook wel dat een rouwbord pas lang na de begra
fenis werd gemaakt. 

Op een gegeven moment was het niet meer 
noodzakelijk om een rouwbord in de buurt van 
het graf op te hangen. Rouwborden konden in 
een kerk op een van de grondeigendommen 
van de gestorvene opgehangen worden, terwijl 
hij of zij in een kerk op een andere bezitting 
begraven was. Dit werd waarschijnlijk op deze 
manier gedaan, opdat zoveel mogelijk mensen 
zich de overledene zouden herinneren.1) 

Honderden 

Het gebruik om rouwborden op te hangen, 
nam na verloop van tijd gigantische vormen 
aan. Er zijn gevallen bekend van honderden 

borden in een en dezelfde kerk. In de Sint Lie-
vensmonsterkerk te Zierikzee, om maar een van 
de vele voorbeelden te noemen, hingen er aan 
het eind van de achttiende eeuw maar liefst 
452.') 

Rouwborden bevonden zich overal in kerkge
bouwen. In I.oenen hangen ze eenvoudig tus
sen de ramen en naast de kansel, maar in ande
re kerken hingen ze schots en scheef boven 
elkaar; in het koor, tegen de zuilen, zelfs tussen 
de zuilen in. Kortom, overal waar maar een 
plekje vrij was. 

Het was in de achttiende eeuw helemaal niet 
ongevaarlijk om een kerk in te gaan, want de 
oudste rouwborden vielen soms van de muur 
omdat ze er vaak - slecht onderhouden - al eeu
wen hingen. Men probeerde wel om nabestaan
den te verplichten borden te (laten) onderhou
den, maar dat lukte lang niet altijd. ) 
Was iedereen het indertijd eens met het ophan
gen van rouwborden? Geenszins. Het werd 
veelal gezien als een uiting van pracht. Con
stantin Huygens (1596-1678) had het bij 
vootbeeld over de „redenloze ijdelheid binnen 
kerckmuren". 

Voor de kerken was het ophangen van de bor
den echter een lucratieve handel. Het kostte 
namelijk nogal wat geld als men een rouwbord 
in de kerk wilde plaatsen. Zo betaalde men in 
1680 in Delft 75 gulden voor een klein, een
voudig bord. Naarmate het touwbord groter 
werd en rijker versierd, konden de kosten oplo
pen tot wel 175 gulden; een voor die tijd zeer 
groot bedrag/) 

Het geld kwam ten goede aan het onderhoud 
van de kerk of werd gegeven aan de armen. 
Aldus kwam er ook iets goeds voort uit het 
tonen van de ijdelheid. 

Franse Revolutie 
loch kwam er een einde aan het gebruik. Daar
bij gingen helaas veel rouwborden verloren. 
Toen na de Franse Revolutie in Nedetland de 
Bataafse Republiek werd uitgeroepen (1795), 
moesten alle rouwborden uit de kerken worden 
verwijderd; ze waren immers in strijd met de 
revolutionaire leuze van de Franse Revolutie: 
'Vrijheid, gelijkheid en broederschap!' 
Vooral gelijkheid was ver te zoeken als voorna
me families hun rouwborden in de kerk moch-
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ten ophangen. Dat was immers voor armen niet 
was weggelegd. 

In veel plaatsen werd afgesproken dat rouwbor
den - tegen betaling - werden opgehaald door 
nabestaanden. Maar waar dat niet gebeurde, 
zijn alle rouwborden verbrand of in stukken 
gehakt. Soms werden stukken ervan opnieuw 
gebruikt. Delen van rouwborden zijn later 
teruggevonden als onderdeel van bij voorbeeld 
varkenshokken. 

Van de overgebleven rouwborden zijn enkelen 
weer in de kerken opgehangen, toen het politie
ke klimaat was veranderd. Zo doende hebben 
we er nu toch nog een aantal over, waaronder 
de rien in de hervormde kerk van Loenen. 
In 1830 kwam er overigens een definirief einde 
aan het vervaardigen van rouwborden. Toen 
werd het begraven in kerkgebouwen uit hygië
nische overwegingen verboden. 

Cronenburch 

De rouwborden in de kerk van Loenen behoor
den toe aan de families Van Lynden en Van 
Moens. Deze bezaten de heerlijkheid Loenen 
Cronenburch. 

Een inventarislijst uit 1919, gemaakt door mr. 
P.C. Bloys van Treslong Prins, blijkt dat er in 
die tijd rwaalf rouwborden in de kerk hingen: 
zeven borden van de familie Van Lynden, vier 
van de familie Van Moens en één van de heer 
Adriaen Wittert van der Aa, die de heerlijkheid 
kocht van Antony van Lynden.'') 
Op 11 juni 1945 ging de hervormde kerk in 
Loenen in vlammen op. Door actief ingrijpen 
van de inwoners van het dorp kon er nog heel 
wat uit de kerk worden gered. Daaronder 
waren alle zeven kleine rouwborden van de 
familie Van Lynden. Maar de vijf grote rouw
borden, dat wil zeggen de borden van de fami
lie Van Moens en her bord van Wittert van der 
Aa, gingen verloren. Die waren waarschijnlijk 
te groot en re zwaar om op stel en sprong weg
gehaald te worden. 

De verbrande borden bleven na de brand han
gen. Maar na enige tijd vermoedde men dat een 
van de vijf grote rouwborden misschien nog 
wel te restaureren was. Het rouwbord werd als
nog uit de kerk verwijderd en bleek inderdaad 
nog op te knappen. Het is het bord van Lucia 
Emerentiana van Burmania, gravinne van 
Moens. 

Het bord, dat nu vanuit de kerk gezien rechts 
naast de preekstoel hangt, is geresraureerd met 
ingezette stukken hout, dat bij een bepaalde 
lichtval nauwelijks te zien is. 
Het rouwbord van Adriaen Witten van der Aa, 
en van vrouwe Maria Magdalena van Ornia, 
gravinne douairière Van Moens (in juli 1735 op 
78-jarige leeftijd gestorven), zijn voorgoed ver
dwenen. 

Het bord van Witten: van der Aa (1672-1713) 
was versierd mer allerlei beeldhouwwerk. Maar 
we weten helaas niet meer, hoe dit bord er heeft 
uitgezien. Het wapen bestond uit drie zilveren 
hoorns met goud beslagen, en een hartschild 
Cronenburch. 

Van twee borden van de familie Van Moens 
konden op grond van de herinnering van Loe-
nenaren en oude tekeningen, reconstructies 
gemaakt worden. Er werden oude verftechnie
ken gebruikt, zodat de nieuwe borden niet 
afstaken bij de oude. 

In 1950 verscheen een artikel over de vervan
ging en de restauratie van de rouwborden, 
geschreven door W.D.I 1. Rosier, die /.elf nauw 
betrokken was bij deze werkzaamheden.1") 
Rosier vermeldt echter dat er twee rouwborden 
van de familie van Moens gered konden wor
den, terwijl her er maar één bleek te zijn. Er 
gingen uiteindelijk vier rouwborden verloren, 
maar omdat er twee opnieuw gemaakt konden 
worden, zijn er nu tien rouwborden in de kerk. 

Verloren 

De twee bijgemaakte rouwborden van de fami
lie, zijn de borden van Anna Maria van Moens 
en Hendrick van Moens. 

Anna Maria van Moens was getrouwd met 
Adriaen Wittert van der Aa, die de heerlijkheid 
Loenen Cronenburch kocht van Antony van 
Lynden. 

Zoals gezegd, is diens rouwbord bij de brand 
verloren gegaan. Hij had geen kinderen en na 
de dood van Ana Maria (1726) erfde haar moe
der, Magdalena van Ornia, de heerlijkheid Loe
nen Cronenburch. Ook haar rouwbord is verlo
ren gegaan. 

Na haar dood erfde haar zoon Hendrick. Anna 
Maria van Moens en Hendrick van Moens 
waren dus broer en zuster. Ze hebben dezelfde 
voorouders en daarom dezelfde kwartierwa-
pens. 
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Links van bet f reekgestoelte 

hangt het rouwbord van 

Hendrick graave van Moens. 

Het is veemd dat deze kwartietwapens op hun 
rouwborden niet op dezelfde volgorde staan. 
Maar volgens J.P.C. Hoogendijk was er niet één 
bepaald systeem om de volgorde van kwartiet-
wapens op rouwborden te bepalen. Er werden 
verschillende methodes gebruikt en dat kan het 
verschil verklaren.") 

De volgorde is echter niet veranderd toen de 
borden na de brand opnieuw werden gemaakt. 
Want ook in 1919 wordt dezelfde volgorde 
genoemd door mr. Bloys van Treslong Prins. 
Het was moeilijk om de rouwborden te 
reconstrueren, omdar niemand er eigenlijk ooit 
goed naar gekeken had. Bovendien bleken de 
tekeningen van de rouwborden die omstreeks 
1780 gemaakt waren, onbetrouwbaar. 
De wapens waren ook moeilijk na te gaan, 
omdat sommige families meer dan één wapen 
voerden. Zo had de familie Houtloock wel drie 
verschillende wapens. 

Bij de restauratie wist iemand zich te herinne
ren, dat op het kussen in het wapen van de 
familie Van Moens een franse lelie had gelegen. 

Bij nadere bestudering bleek dat inderdaad het 
geval geweest te zijn, hoewel dit verder niet 
voorkwam op afbeeldingen van her familiewa
pen. 

Toch is het eindelijk gelukt om twee overtui
gende reconstructies van de rouwborden re 
maken. Ze hangen nu alweer ruim veertig jaat 
in volle glorie in de kerk. 

A.W. Voskuilen 
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Ten slotte een beschrijving van de 
rouwborden in de hervormde kerk te Loenen. 
Aan de /uidwand van het schip van de kerk, 
beschreven van oost (het koor) naar west, 
hangen vier rouwborden. 

Rouwbord met Toscaans-Dorische zuilen, 
bollen onderaan. Driehoekig fronton met 
bollen op de drie hoekpunten. Geschilderd 
ovaal wapen met kroon erboven en 
familiewapen langs de zuilen. Opschrift onder 
het wapen: DE HOOCH EDELE GEBORENE 
JUFF ANNA VAN LINDEN, DOCHTER TOT 
CRONENBORCH, STARFF DEN 15/5EN 
OCTOB 1652. Het wapen van Lynden, 
gevierendeeld met Stepraedt, hartschild 
Cronenburch (het schildje in het midden van 
het wapen) en de kwartieren (de wapens van 
de voorouders): 

Lynden 
Amstel 
Besten 
Isendoorn 
Bronchorst 
Ruytenberch 
Mier 
Rossom 

Stepraedt 
Voerst 
Gelder 
Wittenhorst 
Doornick 
Haeften 
Schenek 
Wees 

Anna van Lynden was een dochter van Antony 
van Lynden, heer van Cronenburg, en 
Alexandrina van Stepraedt. Haar wapen is 
ovaal, waaruit men zou kunnen afleiden dat ze 
getrouwd was. Toch lijkt dit niet zo; clan zou 
de naam van haar echtgenoot genoemd zijn. 
De heraldische regels werden niet altijd even 
nauwkeurig gevolgd. 

Rouwbord, het oudste in de kerk. met 
driehoekig fronton, drie bollen op de 
hoekpunten. Toscaans-Dorische zuilen met 
bollen onderaan. Ovaal wapen met kroon. 
Opschrift onder het wapen: DIE HOOGS1 
EDELE GEBOREN VROUWE MARGARETHA 
SOPHIA VAN STEPRAEDT, VROUWE TOT 
CRONENBURCH EN LOENEN ETC. STARFF DF 
V EN NOVEMBR STILO NOVO 1648. Op de 
architraaf cle tekst: MEMENTO MORI (gedenk 
te stenen) en in het fronton een afbeelding 
van een doodshoofd met gekruiste beenderen, 
het bekendste symbool van de dood, dat sinds 
de middeleeuwen op die manier gebruikt 
werd. Het wapen bestaat uit vier wapens: 
Lynden. Stepraedt. Stepraedt en Lsendoor. f let 
hartschild is Cronenburch. De kwartieren: 

Stepraedt 
Dorth 
Voersl 
Wee ss 
Gelder van Aerssen 
\Vyt ten horst 
Va riek 

Isendoorn 
Voerst 
Stommel 
Arnhem 
Rossem 
Ruissenbergh 
Bentinck 

Rouwbord met gebogen fronton. Toscaans-
Dorische zuilen met bollen onderaan. Dit 
rouwbord heeft een zogenaamd 
alliantiewapen: het wapen van een vrouw en 
haar echtgenoot zijn samen afgebeeld worden. 
Hier zijn het twee aparte wapens die worden 
verenigd onder een kroon. Onderaan wordt de 
datum 19 MARTII 1679 afgebeeld. Het is het 
rouwbord van Elisabeth Anna van Wassenaer-
Warmond, die trouwde met Antony van 
Lynden en later hertrouwde met Cornelia 
Anna van Isendoorn à Blois. Het toont het 
alliantiewapen van Lynden x van Wassenaar 
en de kwartierwapens: 

Wassenaer 
Valkenaar 
Egmond 
Boet bergen 
Matenesse 
Van der Mijl 
Eoreest 
Van cler Hoy 

Eyckel 
Alenboekum 
Hunnepel 
V.d. Heyde gen. cl Rijns 
Eylerveld 
Til sum Til 
Voerst 
Hiesveld 

Rouwbord met driehoekig fronton met bollen 
op de hoekpunten en onderaan de Toscaans-

Heï rouwbord van Lucia 

Emerentiana van Burmania 

gravinne van Moens (rechts 

van de preekstoel). 
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Het rouwbord van Cornelia 

Anna van hendoorn a Bloys 

hangt uiterst rechts van het 

preekgestoelte. 

Dorische zuilen. Opschrift onder het wapen in 
een cartouche: DE HOOGEDELE GEBORE 
HEEF FRANS VAN LINDEN HR. TOT 
CRONENBURCH ENDE LOENEN F.'IG. De 
datum is te vinden op de balk onderaan hel 
rouwbord: 12/2 MARTI1 1657, De 
kwartierwapens zijn hetzelfde als bij Anna van 
Lynden, waaruit valt af te leiden dat Frans en 
Anna broer en zus waren. De kwartierwapens 
zijn in dezelfde volgorde afgebeeld op beide 
rouwborden maar sommige namen zijn anders 

gespeld. 

Lnden 
Amstel 
Besten 
Isendoorn 
Bronchorst 
Ruytenberch 
Aller 
Rossom 

Stepraedt 
Voerst 
Gelder van Aerssen 
Wittenhorst 
Doornick 
Haeften 
Schenk van Nijdeggen 
Wees 

Dit rouwbord is helaas in vrij slechte staat en 
moeilijk leesbaar. 

Aan de noordwand van het schip hangen twee 
rouwborden. Ze worden beschreven van west 
naar oost, richting koor. 

5. Rouwbord met gebogen fronton, Toscaans-
Dorische zuilen met bollen onderaan. 
Ruitvormig wapen van de familie van Lynden 
met familiewapens aan de zijkanten. Onder 
het wapen de datum 28 OCT 1648. 
Kwartierwapens: 

Lynden Stepraedi 
Amstel Voerst 
Besten Gelder 
Isendoorn Wittenhorst 
Bronchorst Doornick 
Ruytenberch Haeften 
Aller Schenk 
Rosssom Wees 

De kwartierwapens zijn dezelfde als bij Anna 
en Frans van Lynden en we kunnen daarom 
aannemen dal het bord betrekking heeft op 
een ongetrouwde zus (ruitvormig wapen). Er 
wordt echter geen naam genoemd, 

6. Rouwbord met gebogen fronton. Toscaans-
Dorische zuilen met bollen onderaan. Wapen 
van de familie van Lynden met familiewapens. 
Onder het wapen de datum 17JUNII 1685. 
Kwartierwapens: 

Lynden 
Amstel 
Besten 
Isendoorn 
Bronchorst 
Ruytenberch 
Aller 
Rossom 

Stepraedt 
Voerst 
Gelder 
Wittenhorst 
Doornick 
Haeften 
Schenk 
Wees 

Ook dit rouwbord vermeldt geen naam. maar 
aan de vorm van het wapen is te zien dat hel 
waarschijnlijk om een man gaal. l i t de 
kwartierwapens is af te leiden dat het een 
broer kan zijn van Frans en Anna van Lynden 
en hun onbekende zuster. Het zou mogelijk 
het rouwbord kunnen zijn van Carel van 
Lynden Grunsfoort. 

Links van de kansel zijn de twee rouwborden 
te vinden die vernieuwd zijn na de brand van 
1945. 

Het linker rouwbord heeft een groot formaat: 
170x250 cm. Het halfronde fronton overspant 
niet het gehele rouwbord. maar vormt een 
geheel met de architraaf. De zuilen zijn 
versierd en worden bekroond door 
versieringselementen. De onderzijde van het 
rouwbord is recht. Op het fronton is het 
opschrift: AE 47, 14 NOVEMB. 1726 te lezen, 
wat wil zeggen dat degene die op 14 
november 1726 overleed, 47 jaar was 
geworden. Onder een kroon is een ovaal 
wapen afgebeeld. Het gaat om het 
alliantiewapen Cammingha x Moens. 
gevierendeeld met Ornia. en een hartschild 



VECHTKRONIEK PAGINA 23 

van Cronenburch. De kwartierwapens: 

Moens 
Snellinck 
Bonanomi 
Schot 
Papenbroeck 
Luycx 
Van Baken 
Paneras 

Ornia 
Tritzum 
Houtloock 
Roswincke] 
Van Zeil 
Heeremans 
Den Otter 
Stiiver 

Onder het wapen valt in een gekroonde 
cartouche het opschrift te le/en: VROUWE 
ANNA MARIA. GRAVINNE VAN MOENS. 
VRIJVROLTWE VAN CRONENBURCH, LOENEN 
ETC.OB. 1726. OB. is een afkorting van Obiit 
en betekent 'gestorven'. 

Het rechter rouwbord van 300x250 cm. heeft 
een gebogen fronton. Lijst en fronton zijn 
voorzien van veel verguld houtsnijwerk. In het 
fronton is een doodshoofd met beenderen te 
zien; het symbool van de dood. De doodskop 
heeft een lauwerkrans, wat wil zeggen dat de 
roem van de gestorvene na zijn dood zal 
voortleven. Aan weerszijden van de omlijsting 
van het rouwbord zijn treurende vrouwen ten 
halve lijve afgebeeld. Hun lichaam lost op in 
allerlei krulwerk. Het gekroonde wapen is van 
Moens, gevierendeeld met Ornia, hartschild 
Cronenburch en de kwartieren: 

Moens 
Papenbroeck 
Snellinck 
Luycx 
Bonanomi 
Van Bancken 
Schot 
Paneras 

Ornia 
Van Zeil 
Tritzum 
Heeremans 
Houtloock 
Den Otter 
Roswinckel 
Stuver 

In een gekroonde cartouche onder het wapen 
is de volgende tekst te lezen: DE 
HOOGEDELE GEBORE HEER HENDRICK 
GRAAVE VAN MOENS HR. VAN 
RAVENSBERC ',H CROONENBIIRGII LOENEN 
VRIJENESSE SLUYPWIJCK ETC OBIIT 20 
MART Ao 1753. AETATIS ^8 ANNIS 30 DIES 
NAT 18 FKBR 1675. Dit rouwbord is 
vernieuwd na de brand van 1945. 

Aan de rechterzijde van de preekstoel 
bevinden zich de laatste twee- rouwborden. 

Het linker rouwbord is een bord met gebogen 
fronton van 300x200 cm. Verguld houtsnijwerk 
is te zien op tic architraaf en op andere delen 
van de omlijsting. In hel fronton is een 
doodshoofd afgebeeld met stralen achter de 
schedel. De onderste dwarsbalk van de lijst is 
versierd met bloemenguirlandes, 
bijeengehouden door drie strikken met 
kwastjes. Bloemen zijn het symbool van de 

vergankelijkheid, zeker als ze worden zonder 
hart. Daaronder is een gevleugelde zandloper 
afgebeeld. De zandloper is al sinds de late-
Middeleeuwen een attribuut van de dood. Het 
staat symbool voor het verstrijken van de tijd 
en de kortstondigheid van het leven. De 
vleugels zijn van een adelaar en van een 
vleermuis, symbool van dag en nacht. Naast 
de zandloper zijn twee omgekeerde 
brandende toortsen te zien. Een toorts was bij 
de Grieken al een symbool van leven. Een 
omgekeerde toorts, bet omgekeerde van leven 
dus. komt al in de Romeinse grafsculptuur 
voor. Sinds de Renaissance wordt het opnieuw 
gebruikt als symbool van de vergankelijkheid 
en de dood. Het ovale wapen is bekroond. 
Het is het alliantiewapen de Moens. 
gevierendeeld met Ornia x Burmania met het 
hartschild Cronenburch. Onder het wapen is 
een gekroonde cartouche met de tekst: 
VROI 'WE LCCI.A EMERENTIANA VAN 
BURMANIA GRAVINNE VAN MOENS. VR. VAN 
RAVENSBERGH, CRONENBURCH LOENEN 
VRIJENESSE SLEYPWIJK ETC ETC OBIIT 29 
APRILIS Ao 1740 AETATIS 39 ANNOS 15 DIES 
NAT 14 APRILIS 1701. IX- kwartierwapens: 

Burmania Eminga 
Douma Hermana 
Kamminga tot Eminga Eminga 
Mockema Wijtsma 
Kamstra Buygers 
Aebinga Ayta 
Juckema Ockinga 
Tziarda I leringa 

10. Hei rechter rouwbord heeft een gebogen 
fronton en Toscaans-Dorische zuilen met 
bollen onderaan. Het is 240x140 cm. groot. 
Afgebeeld is een gekroond ovaal wapenschild 
met in een cartouche eronder het opschrift: 
XXVIII DECEMB. Ao MDCXVI (28 december 
1696) Het wapen is het alliantiewapen van 
Lynden x Isendoorn en de kwartierwapens 
zijn: 

Isendoorn 
Voorst 
Stomme! 
Arnhem 
Rossem 
Hunnepel 
Ruytenberg 
Bentink 

Wassenaer 
Valkenaer 
De Bruyn van Butewct. 
Boetbergen 
Matenesse 
Van der Mijl 
S wieten 
Van der Ilov 

Het is het rouwbord van Cornelia Anna van 
Isendoorn à Bloys, de tweede vrouw van 
Antony van Lynden, cle zoon van Frans van 
Lynden. Van de eerste vrouw van Antony van 
Lynden, Elisabeth Anna van Wassenaer-
Warmond, en van Antony's vader Frans zijn de 
rouwborden ook te vinden in cle kerk. 
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ASPECTEN VAN REGIONAAL C.Q. LOKAAL ONDERZOEK 

Op zoek naar de bron 
De regionale c.q. lokale geschiedschrijving 
kent in Nederland nog niet zo'n lange tradi
tie. Tot in de jaren zeventig van deze eeuw 
hielden geschiedschrijvers (op een enkele uit
zondering na) zich voornamelijk bezig met 
de 'grote' geschiedenis van koningen en kei
zers of andere belangrijke figuren, van oorlo
gen of natuurrampen, of met de ontwikkelin
gen van de 'grote' politiek. 
De laatste drie decennia is er, mede als gevolg 
van de toenemende belangstelling voor de 
sociaal-economische geschiedenis, sprake van 
een spectaculair groeiende interesse - zowel 
bij professionele geschiedbeoefenaars als bij 
amateurs - voor de geschiedenis van een 
bepaalde streek, stad of dorp. Hierbij wordt 
in de regel dan niet alleen aandacht besteed 
aan een bepaald deelaspect van de geschiede
nis, maar tevens komen zowel politieke en 
culturele als ook sociale en economische fac
toren aan bod. O p deze manier kunnen we 
spreken van integrale geschiedenisschrijving 
in het klein. 

De groeiende belangstelling voor regionale 
en lokale geschiedschrijving kunnen we 
onder meer aflezen aan het toenemende aan
tal historische verenigingen. Bijna iedere 
plaats met enig verleden kent tegenwoordig 
wel een historische kring of oudheidkundig 
genootschap; hele nerwerken zijn ontstaan en 
in een aantal provincies is een regionaal his
toricus aangesteld om alle activiteiten op dit 
gebied te coördineren. 

Wat moeten we nu precies verstaan onder 
regionale of lokale geschiedenis? In zijn 
Handleiding voor de beoefening van de lokale 

en regionale geschiedenis geeft Jappe Alberts de 
volgende definitie: „Gewestelijke of regionale 
geschiedenis is de historie van een landstreek 
van min of meer beperkte omvang, bij voor
beeld van een provincie of een deel daarvan. 
Deze landstreek moet om als object voor 

regionale geschiedenisstudie geschikt te zijn, 
in zekere zin een historische eenheid vormen. 
Lokale geschiedenis is de historie van een 
stad of dotp, of van de naburige omgeving 
daarvan. De historische eenheid van dergelij
ke objecten, groot en klein, is meestal zo dui
delijk, dat zij op zich zelf en om zich zelf 
bestudeerd kunnen worden." 

Nu zijn er natuurlijk verschillende manieren 
om zich met die plaatselijke geschiedenis 
bezig te houden. Men kan nagaan in hoever
re en op welke manier gebeurtenissen en ont
wikkelingen op landelijk - of zelfs internatio
naal - niveau terug te vinden zijn in de 
plaatselijke geschiedenis. 

Minstens zo aardig is het echter om die 'alge
mene' geschiedenis nu eens te laten voor wat 
zij is, en op zoek te gaan naar het 'eigene', het 
bijzondere van de geschiedenis van een 
bepaalde streek of plaats. Hierbij moeten we 
dan niet alleen denken aan de politieke en 
culturele geschiedenis, maar vooral ook aan 
de geschiedenis van het dagelijks leven van de 
bewoners van een bepaalde streek of plaats. 
Hoe en waarvan leefden zij, hoe woonden ze, 
hoe waren de eigendomsverhoudingen, wie 
hadden het plaatselijk voor het zeggen, was er 
sprake van een aanwijsbare sociale en politie
ke elite? 

Kortom, hoe zag het leven in onze dorpen er 
vroeger uit en welke veranderingen zijn er in 
de loop van de tijd opgetreden? Dit zijn 
slechts enkele van de vele vragen die aan de 
plaatselijke geschiedenis gesteld kunnen wor
den. De regionale c.q. lokale geschiedschrij
ving, zowel die door professionele als die 
door amateur-historici bedreven, kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan de algemene 
beeldvorming over het dagelijks leven van 
'gewone' mensen in het verleden. 

Natuutlijk is het nodig om - willen we de 
gegevens op de juiste manier kunnen plaat-
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sen en interpreteren - enig inzicht te hebben 
in de algemene geschiedenis van een bepaald 
tijdperk. 
Aan het onderzoek zal dan ook meestal een 
oriëntatie in de bestaande literatuur vooraf 
dienen te gaan, waarbij dan tegelijkertijd kan 
worden nagegaan wat er zoal over her desbe
treffende onderwerp of gebied is geschreven. 
Dit wotdt wel het passieve gedeelte van het 
historisch onderzoek genoemd. Wij zullen 
ons hier voornamelijk bezig houden met de 
eerste fase van het actieve gedeelte van het 
historisch onderzoek; het in kaart brengen 
van de verschillende archieven welke voor 
onze streek en dorpen van belang zijn. 

Archiefonderzoek 
Voor het eigenlijke onderzoek zijn wij in de 
eerste plaats aangewezen op de plaatselijke 
archieven. Alvorens na te gaan welke archie
ven dit zoal zijn, is het zinvol stil te staan bij 
de vraag: wat zijn eigenlijk archieven? Wat 
hebben ze ons te bieden? 

De eerste associatie die het begrip 'archief' 
opwekt is 'oud'. Degenen die een klassieke 
opleiding hebben genoten, zullen zich daar
bij gesteund voelen door de kennis, dat in het 
Grieks archaios 'oud' betekent. Het woord 
'archief' gaat echter terug op het Griekse 
'arche', dat macht, overheid betekent. 
Archeion, in het Latijn archivum, is het over
heidsgebouw, maar wordt vervolgens ook 
gebruikt voor de in dat gebouw bewaarde 
bescheiden, die ontstaan ten gevolge van de 
werkzaamheden van de overheid bij de ver
vulling van haar taak. Het betreft hier officië
le stukken, die niet willekeurig bijeenge
bracht zijn. Deze betekenis heeft het woord 
archief nog. 

De werkzaamheden van de overheid vinden 
hun neerslag in papieren (en tegenwoordig 
ook computerbestanden) van velerlei aard. Er 
worden notulen opgemaakt van vergaderin
gen, rekeningen worden ingediend, brieven 
komen binnen en brieven worden verzonden 

Dorpsstraat Loenen, circa 

1850. Repmduküetekening 

van P.J. Lutgen. 
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etc. Dit alles vormt tezamen het archief. 
Van een uitgegane brief behoort daartoe 
slechts het exemplaar dat bewaard wordt, de 
zogenaamde minuut. Het verzonden exem
plaar gaat deel uitmaken van het archief van 
de instantie of persoon die het ontvangt. 
Hier komen we bij de primaire betekenis van 
het begrip 'archief', zoals die ook in de 
Archiefwet 1962 is vastgelegd, namelijk: „het 
geheel van de bescheiden, die naar hun aard 
bestemd zijn om te berusten onder het 
bestuur dat, of de persoon die ze heeft ont
vangen of opgemaakt." 

Met „naar hun aard bestemd" bedoelt men 
aan te geven dat ingezonden boeken, tijd
schriften, brochures, krantenknipsels en der
gelijke geen archiefstukken zijn, voor zover 
hun inhoud zich niet uitdrukkelijk richt tot 
het ontvangend orgaan. Wil men ze bewaren 
dan is daarvoor de bibliotheek of de docu-
mentatieverzameling de aangewezen plaats. 
Hier komen we dan tegelijk bij een belang
rijk verschil tussen bibliotheken en archie
ven. Bibliotheken worden (alhoewel er 
natuurlijk wel een beleid achter zit) in wezen 
willekeurig gevormd door aankoop of schen
king; archiefbescheiden daarentegen ontstaan 
ten gevolge van de werkzaamheden van 
bepaalde besturen of personen. Zij hebben 
daardoor wel stuk voor sruk een vaste 
bestemming. 

Naast de archieven en bibliotheken zijn er 
ook nog de zogenaamde documentatiecentra 
die alles - archivalia, boeken en foto's - verza
melen, dat op een bepaald onderwerp betrek
king heeft (bij voorbeeld het Rijks Instituut 
voor Oorlogs Documentatie). 
Afgeleide betekenissen van het begrip 
'archief' ten slotte zijn: het gebouw waar de 
archieven (in primaire zin) worden bewaard 
(archiefdepot), en de instelling, de dienst die 
belast is met het beheer en het functioneren 
van een archiefbewaarplaats (archiefdienst). 

Overigens vormt niet alleen de overheid 
archieven. Ook particuliere instellingen (bij
voorbeeld kerken) en verenigingen (bijvoor
beeld de HKGL) doen dit. Ook bij hun 
besturen ontstaan notulenboeken, brieven en 
rekeningen, en zo ontstaan weer nieuwe 

archieven. Ook particuliere personen vormen 
archieven; ook zij kunnen correspondentie 
voeren, kasboek houden, contracten sluiten. 
We spreken dan van persoonlijke archieven. 
Bij opvolging van personen verbonden door 
verwantschap, kan dan een familiearchief 
ontstaan. Is er sprake van een zakelijke band 
in de vorm van bewoning van een zelfde huis 
of kasteel, dan ontstaat een huisarchief. Is het 
een voortzetting van hetzelfde bedrijf, dan 
vormt zich een bedrijfsarchief. 
Archieven zijn in feite dus niets anders dan 
de administratieve neerslag van het orgaan 

Lipte van de bupgesinnen 

onder Vreeland, circa 1748. 

Archief gerecht Vreeland, 

inv.nr. 40. 
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Voormalige theekoepel bij 

Kalorama met op de 

achtergrond het dorp Loenen. 

Reproduktie aquarel, 

anoniem. 

Illustratie: collectie Kon. 

Huisarchief, AT/338. 

dat of de persoon die ze gevormd heeft. Het 
soort stukken dat een bepaald archief bevat, 
hangt derhalve sterk af van welke functie of 
taak een bepaalde instelling of persoon gehad 
heeft. 

Welke archieven? 
Bij het verrichten van archiefonderzoek zal 
men allereerst moeten weten uit welke 
archieven men iets kan achterhalen. Wie iets 
wil weten over de verbouwingen van de her
vormde kerk ter plaatse, zal allereerst in het 
archief van de betreffende hervormde 
gemeente moeten kijken. Daarnaast kan men 
in het gemeentearchief zoeken naar bij voor
beeld de restauratie van de kerktoren, die 
meestal ook gemeentetoren was. 

ker zoeken als hij iets wil weten over de werk
loosheid in de jaren dertig? In zulke gevallen 
is het altijd nuttig de volgende vraag te stel
len: heeft de overheid zich op enigerlei wijze 
met de zaak bemoeid? En zo ja, welke over
heid? Verder kan men zich natuurlijk afvra
gen welke particuliere instellingen zich met 
een bepaalde kwestie hebben beziggehouden. 
Maar het is vrijwel alrijd nodig een vraagstel
ling te vertalen in termen van instellingen, 
want die hebben archieven nagelaten. De 
overheid, ook de plaatselijke, heeft zich altijd 
met veel facerten van het leven van haar 
onderdanen beziggehouden. Wij zullen ons 
hier dan ook allereerst bezig houden met de 
archieven van de plaatselijke overheid in onze 
streek. 

Niet altijd leidt een bepaald onderwerp of Zoals gezegd zijn archieven feitelijk niets 
een bepaalde vraagstelling rechtstreeks naar anders dan de administratieve neerslag van de 
een bepaald archief. Waar moet de onderzoe- organen (of personen) die ze gevormd heb-
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ben. Daar echter de bestuurlijke organen van 
een gemeente als Loenen niet altijd dezelfde 
zijn geweest, zijn ook de daarbijbehorende 
archieven niet aan elkaar gelijk. In het artikel 
De geschiedenis van de gemeente Loenen, 
verschenen in de Vechtkroniek nummer 1 
(december 1994), hebben we kunnen zien, 
hoe de bestuurlijke geschiedenis van de plaat
selijke overheid er hier heeft uitgezien. Zo 
hebben we kunnen constateren dat pas in de 
Franse tijd - en wel per 1 januari 181 1 - voor 
het eetst gesproken kan worden van een 
'gemeente'. De jaren 1795-1811 vormden 
een overgangsperiode van gerecht naar 
gemeente(bestuur). Door de invoering van 
de Franse rechterlijke en bestuurlijke organi
satie in 1811 kwam definitief de scheiding 
tussen rechtspraak en bestuur tot stand. Ook 
aan de overdracht en bezwaring van onroe
rend goed ten overstaan van het gerecht 
kwam nu een einde. 

Wanneet wij ons willen bezighouden met de 
archieven van de plaatselijke overheid van 
vóór 1811, zijn we dus in eerste instantie 
aangewezen op de archieven van de gerech
ten, die - althans in bestuurlijke zin - als de 
voorlopers van de gemeenten moeten worden 
beschouwd. 

Van de in de archiefbewaarplaats van het 
nieuwe gemeentehuis Beek en Hoff berusten
de archieven, noemen we in de eerste plaats 
de archieven van de gerechten Loenen-Kro-
nenburg (Hollands) en Loenen-Nieuwersluis 
(Stichts). Als rechtsopvolger van de hierna 
genoemde (opgeheven) gemeenten bezit de 
gemeente Loenen ook de gerechtsarchieven 
van Vreeland en Nigtevecht. Het archief van 
het gerecht Loenersloot (Oukoop en Ter Aa) 
berust daarentegen evenals het archief van de 
gemeente Loenersloot in de gemeentelijke 
atchiefbewaarplaats van Breukelen, waaraan 
het bij de Wet Gemeentelijke Herindeling in 
1964 werd toegewezen. Het archief van het 
gerecht Mijnden, wiens grondgebied na 
1811 bij de gemeente Loosdrecht kwam, 
bevindt zich in het streekarchief voor het 
Gooi en de Vechtstreek te Hilversum. 
De periode waarover stukken bewaard zijn 
gebleven, verschilt per gerecht. Globaal geno
men bevatten deze archieven stukken over de 

periode 1600-1811. Van de hier genoemde 
gerechtsarchieven is dat van Loenen-Kronen-
burg verreweg het best bewaard gebleven 
archief. Behalve de notulen en corresponden
tie van schout en schepenen, zijn vele ordon
nanties en keuren bewaard gebleven, evenals 
stukken betreffende voordrachten en benoe
mingen van schout en schepenen, kerk- en 
armmeesters en andere functionarissen. 

De meeste bewaard gebleven archiefstukken 
echter hebben betrekking op de belasting
heffing en -inning. Zo zijn over langere 
periode de lijsten van aangeslagenen in de -
ook toen al gebruikelijke - onroerendgoedbe-
lasting (de zogenaamde verponding) bewaard 
gebleven. Daar hierbij steeds eigenaren van 
grond en huizen met hun inkomen worden 
vermeld, vormen deze stukken onder meer 
een belangrijke bron voor het zogenaamde 
'elite-onderzoek'. 

Ook het gerechtsarchief van Vreeland is 
behoorlijk bewaard gebleven. Het archief van 
het gerecht Loenen-Nieuwersluis is daarente
gen slechts fragmentarisch aan ons overgele
verd, al is hier wel een groot deel van de 
gerechtsnotulen bewaard gebleven. Nog 
slechter is het gesteld met het archief van het 
gerecht Nigtevecht, dat slechts een zeer 
gering aantal stukken bevat. 

Retro-acta 
De hierboven genoemde gerechtsarchieven 
bevatten alleen de bestuurlijke stukken van 
vóór 1811. De rechterlijke stukken van de 
hierboven genoemde gerechten bevinden 
zich sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw 
als retro-acta (archiefstukken die op de voor
geschiedenis betrekking hebben) van de 
rechtbanken in het Rijksarchief te Utrecht. 
Daar bevinden zich ook de archiefstukken 
die betrekking hebben op de huwelijksslui
ting voor het gerecht. Samen met de kerkelij
ke doop-, huwelijks- en begraafregisters die
nen deze stukken als retro-acta van de in 
1811 ingevoerde Burgerlijke Stand. Zij vor
men een belangrijke bron voor stamboomon
derzoekers (genealogen). 

Voor de periode na 1811 zijn we - wat de 
plaatselijke overheid betreft - aangewezen op 
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het eigenlijke gemeente-archief. In de 
gemeentelijke archiefbewaarplaats van Loe-
nen berusten behalve het archief van de 
gemeente Loenen (1811-1988) ook de 
archieven van de voormalige gemeenten 
Vreeland (1811-1964) en Nigtevecht (1818-
1988). Voor het archief van de voormalige 
gemeente Loenersloot (tot 1964) moeten we 

gerechten ressorteerden. Voor Loenen (beide 
gerechten) is dit vooral het archief van de 
heren van Kronenburg (heerlijkheidsarchief). 
Voor Loenersloot is dat het archief van de 
familie Martini Buys en dat van het huis en 
de heerlijkheid Loenersloot. Voor Vreeland 
noemen we de families Van Reede en Van 
Tuyll van Serooskerken; deze laatste familie 
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Rechthnis en kapel te 

Loenersloot. Reproduktie 

pentekening L.P. Serrurier, 

1728. 

Illustratie: collectie 

Rijksarchief Utrecht, TA 857. 

naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats 
van Breukelen. 
Behalve de gerechts- en gemeente-archieven 
kunnen ook andere archieven ons informatie 
verschaffen over de geschiedenis van de ver
schillende dorpen en woonkernen binnen 
onze gemeente. Voor de vroegste periode zijn 
onder meer van belang: het archief van de 
bisschop van Utrecht (de kapittelarchieven) 
en het archief van de Staten van Utrecht in 
de landsheerlijke periode (dus tot 1581). 
En dan natuurlijk de archieven van de ver
schillende ambachtsheren onder wie de 

was ook heer van Zuilen. In het archief van 
het huis Zuilen bevinden zich dan ook tallo
ze stukken betreffende deze familie alsmede 
betreffende de heerlijkheid Vreeland. Dir 
laatste geldt ook voor het archief van de fami
lie Hooft, de latere heren van Vreeland. Dit 
archief wordt beheerd door de Gemeenrelijke 
Archiefdienst Amsterdam. Voor Nigtevecht is 
met name het archief van de familie Huyde-
coper van belang. Deze familie had eeuwen
lang de heerlijkheid Nigrevecht in bezit. 
Deze archieven bevatten talloze gegevens 
over de respectieve gerechtsgebieden. Niet 
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alleen over bestuurlijke aangelegenheden, 
maar ook bij voorbeeld over kerkelijke zaken, 
onderwijs, armenzorg en over de verschillen
de landerijen en huizen die hier werden beze
ten. Dergelijke archivalia vormen een onmis
bare aanvulling op de archieven van de 
gerechten zelf. 

We noemden al even het archief van de Sta
ten van Utrecht; ook voor de periode na 
1581 biedt het omvangrijke archief van de 
Staten van Utrecht een schat aan gegevens; 
de Staten hadden immers veel bemoeienis 
met het bestuur en de politiek in de verschil
lende dorpsgerechten. En niet te vergeten het 
archief van het Hof van Utrecht, dat span
nende verhalen bevat over allerlei conflicten 
en misdaden. Verder zijn er natuurlijk nog de 
verschillende polder- en waterschapsarchie
ven. Voor ons gebied is bij voorbeeld het 
archief van het hoogheemraadschap van Zee
burg en Diemerzeedijk interessant. Ook de 
rechterlijke en notariële archieven vormen 
een belangrijke bron. En dan zijn er nog de 
verschillende particuliere archieven zoals 
familiearchieven (voor Vreeland bijvoorbeeld 
het archief van de familie Backer, dat berust 
bij de Gemeentelijke Archiefdienst Amster
dam), kerkelijke archieven en bedrijfsarchie-
ven. 

Voor de periode na 1811 zijn dit onder meer; 
het archiefje van de kaasmarktcommissie 
1926-1927; het archief van de regionale 
gezondheidscommissie zetelende te Loenen 
1903-1931; het archief van de burgemeester 
als ambtenaar van het openbaar ministerie 
van het kantongerecht te Loenen 1838-1852; 
het archief van de Maatschappij tot Nut van 
het Algemeen, afdeling Loenen 1821-1905; 
het archief van de Liberale Staatspartij 'De 
Vrijheidsbond', afdeling Loenen en omstre
ken 1921-1941 en nog enige andere archief-
jes. Deze archieven zijn - evenals de meeste 
andere, hiervoor genoemde archieven - in het 
algemeen openbaar en kosteloos raadpleeg
baar, uitgezonderd stukken jonger dan vijftig 
jaar (met ingang van 1 januari 1996: jonger 
dan twintig jaar). 

Ten slotte, archieven geven geen afgeronde 
geschiedverhalen. Zij bevatten sporen en ele
menten van het verleden waaruit de onder 
zoeker zelf het beeld moet zien te reconstru
eren. Dit vraagt veel inventiviteit en vooral 
doorzettingsvermogen. Voor de ware speur
neus leveren de archieven echter jaren 
werk(plezier) op, temeer daar over het dage
lijks leven in het verleden - ook voor onze 
streek - tot nog toe veel te weinig is geschre
ven. 

Behoudens enkele uitzonderingen, berusten 
de meeste van de hier genoemde archieven in 
het Rijksarchief te Utrecht. 
Behalve de eigenlijke gerechts- en gemeente
archieven van Loenen, Vreeland en Nigte-
vecht, worden in de gemeentelijke archiefbe
waarplaats te Loenen ook nog een aantal 
zogenaamde gedeponeerde archieven 

bewaard; dit zijn archieven die door rechts
opvolging, bewaargeving of schenking in de 
archiefbewaarplaats zijn terechtgekomen. 

Voor de periode vóór 1811 noemen we hier 
de archivalia van het kerspel (rooms-katholie-
ke kerkelijke gemeente) Loenen 1757-1811; 
hiertoe behoorden de gerechten Loenen-Kro-
nenburg, Loenen-Nieuwersluis, Mijnden en 
Oud Over. Verder is er een aanzienlijk aantal 
charters betreffende overdracht, belening en 
erfpacht van huizen en goederen te Loenen. 

Fenna Brouwer, 
archivaris gemeente Loenen 
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De charme van 't Kasteeltje 

"Het Kasteeltje" in de 

schijnwerpers tijdens de 

feestelijkheden rond,,1000 

jaar Loenen" in 1953, 

Foto: collectie W. Mooij. 

Op de kruising van de Loenense Torenstraat, 
Dorpsstraat en Gruttersttaat staat een opval
lend, oud huis, opgetrokken in rood baksteen. 
[)it pand, in de volksmond 't Kasteeltje 
genoemd, heeft een raadselachtig verleden. 
Het is vermoedelijk gebouwd rond 1629. Dit is 
af te leiden uit het feit dat toen de Grutterstraat 
is vetbteed en aangezien aan de overzijde (west
kant) van deze straat enkele pandjes ouder zijn, 
zal de kant van 't Kasteeltje (oostkant) rond dit 
jaartal zijn afgebroken.1) 

Naar verluidt kan toen echter ook slechts een 
deel van het huis zijn afgebroken; het huis zeil 
is dan van eerder datum en slechts de buitenge
vels zouden in dat geval uit 1629 stammen. In 
deze gevels vinden we enkele typische Renais-
sance-elementen uit die tijd.2) 

Over de functie van het pand lopen de menin
gen uiteen. Het zou gediend hebben als recht-
huis van Stichts Loenen, of als woning van de 
geestelijke van de kerk.) Sommigen beweren 
zelfs dat het pand tolhuis is geweest, omdat de 
Vecht indertijd vlak langs de Dorpsstraat zou 
hebben gelopen. 

Meer duidelijkheid is er over de eigenaren sinds 
1826. Het pand werd in september van dat jaar 
gekocht door Huibert Moen en Jacomina Cas-
pers. In 1874 ging het over in handen van hun 
zoon Jacob. ') Zijn weduwe liet het in 1 904 vei
len; Michel Josepf van Ameschot, fabrikant te 
Loenen, kocht het toen voor 550 gulden.") Zijn 
weduwe verkocht het in 1956. Sindsdien is het 
in handen van nog eens zes achtereenvolgende 
eigenaren geweest. 

Onderzoek naar de functie en het ontstaan van 
dit pand (en vele andere in de Vechtstreek) 
wordt bemoeilijkt door het feit, dat de voor
handen zijnde publicaties keer op keer onjuist
heden blijken te bevatten. 

Nader archiefonderzoek zal wellicht uitsluitsel 
geven over deze zaken; tot die tijd maakt de 
waas van geheimzinnigheid die om dergelijke 
panden hangt, ze misschien we! zo aantrekke
lijk. 

Juliette Jon ker-Duvnstee 

I > Linde, S. van der. 1000 jaar dorpsleven aan de 
Vecht. Loenen a cl Vecht 953-1953. Loenen 1954. 
p. 3» 

2) De Renaissance kloostervensters zijn in de 
negentiende eeuw vervangen door zes-
ruitsschuifvensters. Bij een restauratie in 1935 
door aannemer hierna is de oorspronkelijke 
gevelindeling teruggebracht 'levens werden toen 
de bedsteden verwijderd en hel interieur iets 
anders ingedeeld 
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Inventarisatie-kaart Bureau Monumentenzi >rg 
I Itrecht. I.oe: 90 

3 ' Linde. S. van der. idem. p. 38 
II Rijksarchief Utrecht, OR 39-1 i 
5) Kadaster Itrecht. OR 955-31 
0) idem. OR 3i 1-23 


