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Op zoek naar verhalen 

Het is elke keer weer een uitdaging voor de redactie om u 
een gevarieerde en interessante Vechtkroniek aan te 
bieden. Een van onze doelen is om nieuwe, nog niet eerder 
gepubliceerde gegevens in een leesbaar en wetenswaardig 
artikel om te zetten. Wist u dat aan sommige artikelen 
maanden- en zelfs wel jarenlang onderzoek voorafgaat? 
Zo zijn Willem Mooij en Jan Boerstra al jaren bezig de 
archieven van Loenen en Vreeland door te spitten. 
De gegevens die zij hier uit halen, zijn de basis van menig 
artikel. 

In dit nummer gaat dat op voor het verhaal over de 
Stationsweg in Nieuwersluis en voor de achterpagina. 
Gelukkig is uitgebreid archiefonderzoek niet altijd nodig en 
kan een enkel archiefstuk al iets bijzonders opleveren. Leest 
u maar eens het artikel over de zogenaamde 'onechte' 
kinderen die eigenlijk niet gedoopt mochten worden of hoe 
men in Loenen de geboorte van prinses Juliana vierde... 
Naast archieven verschaffen gedrukte bronnen vaak ook 
gegevens voor onze artikelen. De artikelen over de bijzon
dere dominee Balthasar Bekker van Gertjan Verhage en 
over de heren en vrouwen van Kronenburg (2) van Kees de 
Kruijter berusten hoofdzakelijk op literatuuronderzoek. 
Ten slotte vindt u een tipje van de sluier opgelicht rond de 
aankoop van een collectie bijzondere foto's van Loenen 
door het Streekarchief Vecht en Venen. 

Namens de redactie, 
Juliette Jonker-Duynstee 
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Een koninklijke droom 

Binnen nu en een paar weken wordt het eerste 
kind geboren van kroonprins Willem-Alexander 
en prinses Maxima. Een heuglijke gebeurtenis 
waar vele Nederlanders naar uitkijken. Vijfen
negentig jaar geleden wachtte men ook in span
ning de geboorte van een koninklijke baby af. 
Op 30 april 1909 werd prinses Juliana geboren 
te Den Haag, dochter van koningin Wilhelmi
na en prins Hendrik. Het hele land vierde feest. 
Ook in Loenen werd deze geboorte uitgebreid 
gevierd. Enkele weken voor de geplande 
geboorte werd de gemeenteraad in kennis 
gesteld van de plannen van de Feestcommissie 
van de Vereeniging 'Koninginnedag'.1' Het 
voorlopige programma was als volgt vastgesteld: 
"A. Aankondiging door twee herauten te paard 
(costuums 16de eeuws) zodra het heuglijke feit 
bekend is. B. Festiviteiten, te houden op een 
nader te bepalen dag, ca. 14 dagen daarna. 
Deze festiviteiten zullen bij voldoende mede
werking, (moreel en financieel) vermoedelijk 
bestaan uit: 

1. Aubade door de schoolkinderen van alle 
scholen 
2. Onthaal dezer kinderen. 
3. Goochelaar voor de kinderen in het gebouw 
der R.K. Werkliedenvereeniging (zie afb. op 

pag- 5) 
4. Gecostumeerde optocht met een historisch 
karakter, n.l. voorstellende den intocht van 
Prins Willem van Oranje in 1813, waaraan 
minstens 70 personen zullen moeten deelne
men. Des avonds dezelfde optocht, doch met 
fakkellicht 

5. Concert 
6. Vuurwerk." 
Het Loenensche fanfarecorps zou het een en 
ander begeleiden. De feestcommissie was al 
bezig geweest met het verkrijgen van de beno
digde financiële middelen door middel van een 
intekenlijst. Hiermee was reeds fl. 300,— opge
haald, maar de gemeenteraad werd verzocht 
"eene zo mogelijk ruime bijdrage te willen toe
kennen" om alle uitgaven te kunnen dekken. 

Pas twee weken na de feestdag —eerder was er 
geen raadsvergadering geweest- zou de raad 
besluiten een bedrag van fl. 25,- bij te dragen. 
Op 30 april was het dan zover. 
De Commissaris van de Koningin van Utrecht, 
F.D. Schimmelpenninck, berichtte de gemeen
teraad per telegram over de geboorte: 
"Regeerings-telegram ontvangen te Loenen 30-
4-1909 te 10.35 uur voormiddags. 
Hierbij heugelijke tijding. Prinses geboren". 

Een koninklijke droom, 

ansichtkaart ter gelegenheid 

van dl geboorte van prinses 

Juliana. Koningin Wilhel

mira buigt zich liefdevol over 

de koninklijke wieg. Haar 

echtgenoot, Prins Hendrik, is 

afgebeeld op het schilderij 

aan de muur achter haar. 

Coli. W.Mooij 

0( /i M i uiaiùjkt . 1. 'ri i m. "{k 
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B O DSU D ö - I H C O T ^ J E O X / J 

Het Raadhuis vari Groonenburg. 
Gafe-Jieshuranf, boenen a d Vecht, 

cPracktige lommerrijke Speeltuin. 
Gelegenheid voor <Pe?ision. 

P. BAKKER Wz,, 

Bonds-hotel Het Raadhuis 

van Croonenhurg, 

in de tekst 'hotel hakker 

genoernd\ca 1910. 

Coll. W.Mooij 

De feestcommissie koos donderdag 13 mei uit 
als datum voor het Juliana-feest. In een brief 
van 6 mei verzocht zij de gemeenteraad de ver
schillende caféhouders in Loenen te vragen 
geen sterke drank te schenken op de feestdag. 
Vijf dagen later stuurde zij de gemeenteraad 
weer een brief, dit keer met de uitnodiging aan
wezig te zijn bij het hoofdnummer van de feest
dag, de historische optocht, 'welke aanvangt 
met een samenspraak van het Algemeen Bewind, 
welke te l'/4 uur des middags zal plaats hebben 
in de tuin van 'het Raadhuis van Croonen-
burgh' (het huidige kantoor van Tupperware). 

Niet alleen de gemeenteraadsleden genoten 
van deze optocht en de andere festiviteiten op 
16 mei. In een brief aan haar kinderen bericht
te mevrouw Bouwhuisen-Fluijt hoe de gewone 
inwoners van Loenen deze bijzondere dag 
ervaarden. Mevrouw Bouwhuisen woonde 
sinds 1904, na een verblijf van 30 jaar in Den 
Haag, weer in haar oude dorp Loenen.2) Het 
tijdsbeeld dat uit deze brief spreekt, is zo beel
dend, dat de brief hier integraal is opgenomen: 
"Wat heeft men in Den Haag prachtig en 
gloedvol feestgevierd. Zóó had ik het mij niet 
kunnen indenken. Maar toch, ieder oprechte 
vaderlander heeft bij deze gebeurrenis in zijn 
binnenste kunnen gevoelen, hoe het Oranje-
bloed nog door de ad'ren stroomde. Heel wat 
tranen van dankbaarheid zijn er geschreid. 
Mocht de Heere God verder Zijn onmisbaren 
zegen gebieden over ons geliefde Vorstenhuis, 
en mocht mijn lieven kleinzoon het Oranje 
dragen tot in lengte van dagen. Nu, we hebben 
j.l. donderdag alhier de groote feestdag gehad; 
in aanmerking genomen dat we maar platte-
landsch bewoners zijn, zag het dorp er kranig 
uit. Toen ik te zes uur het bed uitstapte, wap
perden de vlaggen al links en rechts. Acht uur 
ging N. de deur al uit 3) , en al spoedig trokken 
de schoolkinderen naar het feestgebouw (zie 
afb.). De optocht van 460 kinderen rijk met 
oranje versierd met hun vlaggen en vaandels, 
begeleid door het fanfarekorps was lief en 
indrukwekkend. Toen N. na afloop te half een 
thuiskwam hebben we vliegensvlug gegeten, 
want te half twee begon de historische 
optocht. Verbeeld je, de terugkeer van prins 
Willem (zoon van prins Willem V), en daarna 
als Koning gekroond te Amsterdam. Loenen 
stelde 's Gravenhage voor. Het Hotel Bakker 4> 
was de Kneuterdijk (er hing een bordje aan), 
vanwaar de Prins op het balcon tot het volk 
sprak, nadat Z.K.H, eerst te Scheveningen 
(Nieuwersluis) door matrozen van een oor
logsschip is afgehaald. De optocht was zeer 
mooi, en keurig gecostumeerd. 's Avonds illu
minatie. Alleraardigst voor dorpsmenschen, 
dat moet je niet vergeten. Ik hield zoolang de 
oude juffrouw gezelschap 5>; het was daar een 
gezellig zitje, want schuin tegenover tante 
stond een mooie poffertjeskraam <>), die goede 
zaken maakte. N. was den geheelen dag op 
sjouw, met de nichtjes en aanverwanten. Zin-
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gen en hossen totdat ze allen heesch thuiskwa

men. Rinze was bij de optocht commissaris 

van orde (te paard). Het is gelukkig zonder 

ongelukken afgelopen. Omstreeks één uur 

gingen we naar bed. Den volgende dag heeft 

de Bürgern, alle schoolkinderen op poffertjes 

getrakteerd, waarbij Zijn edele tegenwoordig 

was 7>. Aardig hè." 

Een grootse feestdag voor Loenen volgde dus 

op de geboorte van het prinsesje. Hoe Loenen 

de geboorte van de aanstaande koninklijke 

baby van Willem-Alexander en Maxima zal 

vieren..., de tijd zal het leren. 

Juliette Jonker-Duynstee en Willem Mooij 

NOTEN: 

1. Brief aan de raad der gemeente Loenen d.d. 10 april 

1909, afkomstig van de feestcommissie van de 

Vereeniging Koninginnedag, getekend door L. Edema, 

voorzitter en A.Kruseman, secretaris. Gemeente-archief 

Loenen. 

2. Brief d.d. 16 mei 1909. Deze brief ontving Willem Mooij 

op 3 aprii 2003 van de achterkleindochter van Petronella 

Johanna (roepnaam: Pietje) Bouwhuisen-Fluijt, mevrouw 

E. Brongers-Bouwhuisen. 

3. N. was haar dochter Nelly, onderwijzeres, met wie zij 

samenwoonde. Nelly was verloofd met onderwijzer Rinze 

Bakker. 

4. Hotel Bakker was bondshotel 'Het Raadhuis van 

Croonenburg' (nu: hoofdkantoor van Tupperware). 

Pieter Bakker was van 26 April 1902 tot 6 juni 1911 

logement- en stalhouder van dit hotel. 

5. 'De oude juffrouw' is de weduwe Ligtvoet. Deze woonde 

in bij haar dochter en schoonzoon, Annemie en Everr 

Fluijt, in het huis tegenwoordig Dorpsstraat 64. 

6. De poffertjeskraam stond op het Kerkplein. Voor 

staangeld op het plein betaalde de eigenaar fl. 10,- aan de 

kerkvoogdij van de hervormde gemeente. 

7- De betreffende burgemeester is E.A.H.A.van de Velde. 

Hij werd bij koninklijk besluit van 25 februari 1909 

benoemd rot burgemeester, legde op 3 maart de eed af en 

zou burgemeester blijven tot zijn overlijden op 26 

december 1933. 

Een foto van mevrouw 

Bouwhüisen-Fluijt, oktober 

1951. Coll. familie Fluijt. 

Het gebouw van de R.K. 

Werkliedenvereniging St. 

Joseph aan de Rijksstraatweg. 

Dit pand werd in de jaren 

zeventig van de 20ste eeuw 

gesloopt. Op dezelfde plek 

staat nu het pand van 

makelaardij De Compagnie. 

Coll. Gemeente-archief Loenen 
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EEN BEKENDE LOENENAAR: 

Ds. Balthasar Bekker (1634-1698) 
In 1674 werd Balthasar Bekker (1634-1698) als 
predikant beroepen voor de Nederduitsch 
Gereformeerde gemeente (thans hervormde 
gemeente) te Loenen. Gedurende vier jaar zou 
hij deze functie vervullen. Bekker, een conser
vatieve protestant 0, werd alom bekend van
wege zijn verzet tegen de in die tijd gangbare 
heksenvervolgingen. Reden om de achtergrond 
van deze "bekende Loenenaar" uit te zoeken. 

Zijn uitetlijk viel direct op: holle kaken en een 
"eindeloos over de mond reikende neus", zo 
beschreef men Bekker. Volgens overleveringen 
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was hij één der allerlelijkste mannen geweest 
die ooit in de lage landen rondliep. Niettemin 
hebben twee Friese echtgenoten hem hartelijk 
liefgehad, de laatste weigerde zelfs om zijnent-
wil de hand van de naderhand beroemd gewor
den Menno van Coehoorn 2>. 

Balthasar Bekker studeetde in Groningen en 
promoveerde in 1665 in Franeker in de theo
logie. De dokterstitel die hij daardoor verwierf 
gaf hem het recht boeken uit te geven zonder 
verlof van de kerkelijke autoriteiten. Dr. Bekker 
zou daar ruimschoots gebruik van maken. In 
zijn eerste gemeente, het Ftiese dorp Oosterlit-
tens, vond hij ondanks al zijn pastorale zorg 
toch tijd om een lijvig boek te schrijven. Zijn 
"Vaste spijze der Volmaakten" - een catechis
mus voor volwassenen- werd alom geprezen en 
kreeg talrijke herdrukken 3). Overigens hebben 
de kettetmeesters het met argusogen gelezen. Er 
gingen namelijk geruchten dat Bekker geregeld 
in geschriften van de natuurfdosoof René Des
cartes oftewel 'Cartesius', las, en vaker over 
de rede sprak dan goed voor hem was. Deze 
literatuur druiste geheel tegen de kerkelijk leer 
in en was dus verboden terrein, zeker voor 
predikanten! 

Na zijn eerste gemeente Oostetlittens, waar 
hij werkzaam was van 1657-1666, stond hij 
achtereenvolgens in Franeker (vanaf 1666), 
Loenen aan de Vecht (vanaf 1674), Weesp 
(vanaf 1678) en Amstetdam (van 1679-1692). 
Van Bekker is bekend dat hij trouw en ijverig 
was in het werk onder zijn gemeenteleden, dat 
hij op een uitstekende wijze catechisatielessen 
gaf en dat hij een groot geleerde was, die diverse 
wetenschappelijke publicaties op zijn naam had 
staan. 

In Friesland, waar hij vandaan kwam, was over 
zijn boeken al het nodige te doen geweest. Toch 
maakte de classis Amsterdam, waartoe Loenen 
behoorde, geen bezwaren tegen zijn benoeming 
in Loenen in 1674 4>. Bekker volgde de over-
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leden predikant Johannes Kickius op, een 
dominee die zeer actief de rooms-katholieken 
had vervolgd. Bekker richtte zijn energie niet 
op het vervolgen van katholieken, maar trok 
ten strijde tegen het volksgeloof aan duivels, 
spoken en heksen, en dus ook tegen de vervol
ging en berechting van mensen die van hekserij 
werden beschuldigd. Het was een strijdbare 
man met een grillig karakter, zijn optreden was 
afwisselend verzoenend en polariserend 5>. 

Toen in 1680 (Bekker was inmiddels in 
Amsterdam werkzaam) een komeet aan de 
hemel stond en half Nederland met de dood in 
het hart liep, had hij — en dat voor een dominee 
- die angst alleen maar voor dom bijgeloof 
gehouden. Hij schreef aansluitend een boek 
"Onderzoek van de betekeninge der kometen" 
(1683) Bekker was ervan overtuigd dat de 
menselijke oordeelsvorming meer betekenis 
had dan in die tijd binnen de kerk gebruikelijk 
was. Hij was volgens velen volgeling van 
Johannes Coccejus en bovendien een overtuigd 
aanhanget van Descartes -hoewel hij dit laatste 
zelf ontkende. 

Hij stootte met zijn rationalistische opvattingen 
op het volksgeloof in heksen en spoken, waar 
hij zijn levenswerk aan wijdde. In 1692 zou hij 
vanuit Amsterdam in een vierdelig werk tegen 
allerlei bijgeloof ten strijde trekken "De beto
verde wereld, zynde een grondig onderzoek van 
't gemeen gevoelen aangaande de geesten, der-
selver aart en vermogen, bewind en bedryf: als 
ook 't gene de menschen door derselver kraght 
en gemeenschap doen". In deze vier boeken (de 
delen 1 en 2 verschenen in 1691; de delen 3 en 
4 in 1693), trok hij fel van leer tegen allerlei 
vormen van bijgeloof, speciaal de alom tierende 
heksenwaan. Van dit werk, meermalen her
drukt, verscheen reeds in 1693 een Duitse, latei 
ook een Franse vertaling. Hij schreef onder 
andere dat de Bijbel aantoonde dat het rijk van 
de duivel slechts een hersenschim was en dat 
"hij noch de macht noch de middelen heeft die 
hem gewoonlijk worden toegeschreven". Van 
de verhalen in de Bijbel over het uitwetpen van 
geesten zei hij dat die niet letterlijk genomen 
moesten worden. Ook schreef hij dat de men
sen nu maar eens op moesten houden hun zon
den op de duivel af te schuiven. "Er zijn - seig-

•JL £ 
liiüHil 
L V J . - ' . i : ' • ' • . i :i!i 

neut Descartes heeft het aangetoond - helemaal 
geen geesten. Leeuwenhoek en Swammerdam 
hebben ze met hun fijnste microscopen niet 
gevonden". Daar er geen duivel was, konden er 
geen bezetenen zijn. Dus ook geen heksen. 

Direct na het verschijnen van "de betoverde 
Waereld" stond de hele theologische wereld op 
z'n kop en de synode stelde een diepgaand 
onderzoek in. Na heel ernstig en zorgvuldig 
overleg kwam de uitspraak: Ontzetting uit het 
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ambt en uitsluiting van het avondmaal. 
Als motivatie hiervoor voerden de synodale 
commissie en de provinciale kefkvetgadering 
aan: zijn "seer veel vetdrayingen der Heilige 
Schriftuur". Hij was naar de mening van deze 
ketkelijke vetgaderingen "intolerabel als leraer 
ende van sijn predikantschap schandelijck 
geremoveert (= verwijderd geraakt)". "De theo
logische haat is in ieder geval wél een duivelse 
haat", verzuchtte Bekker toen hij de uitspraak 
hoorde. De stad Amsterdam handhaafde 
ondanks deze uitsptaak zijn traktement. 

Bekker kreeg naast al deze tegenslagen ook veel 
bijval uit binnen- en buitenland. Na zijn uitzet
ting trok hij zich tetug in Friesland op het land
goed Jelsum. Daar kreeg hij bezoek van een 
moeder die samen met haar dochter te voet 
vanuit Pruisen gekomen was om hem te bedan
ken. Zij waren vrijgesproken in een heksen
proces nadat de rechter de Duitse vertaling van 
"Betoverde Waereld" had gelezen. Bekket 
weende en zweeg twee dagen; toen zei hij: "Het 
heldert met de tijd"6'. 

Dat krankzinnigen niet langer als trawanten 
van de duivel werden behandeld maar als schul

deloze zieken is ook één van de directe en aan

wijsbare gevolgen van Bekkers boek geweest. 

Gertjan Verhage 

N O T E N : 

1. De heksenjacht in Europa, 1450-1750, door Brian P. 

Levack, Bandijk Boeken, ISBN 90 70 536 92 7. 

2. "Prinsen, Patriciërs en Patrioten", J. de Rek, Uitgeverij 

Bosch & Keuning, 1967. 

3. Ibidem. 

4. Geschiedenis van de provincie Utrecht van 1528 tot 

1780 door C.Dekker e.a., 1997, Spectrum, ISBN 90-

274-7315-3. 

5. "Balthasar Bekker: omstreden en vergeten", Artikel in 

Trouw 8 juli 1998 geschreven door H.F. van Woerden. 

6. Ibidem. 

OVERIGE B R O N N E N : 

"Loenen aan de Vecht Kerkenboek begonnen 1609", archief 

kerkvoogdij N.H.Kerk te Loenen. 

Waarin opgenomen: 

- "Doopboek van 1609 - 1741" 

- "Lidmatenboek van 1674 - 1721" 

- "Lidmatenlijst van 1721 - 1747" 

- "Huwelijksbevestigingen van 1674 - 1768" 

- "Notulen kerkenraad van 1707 tot 1747 

Afbeeldingen. Maker en jaartal onbekend tenzij anders 

aangegeven. 

Uit het Archief 
(van het gerecht Loenen en Nieuwersluis) 

"Alzoo door het sterven van de schout Van 
Dorssen op den 19den juni 1721, zoo is door 
den Heet van Loenen en Nieuwetsluijs weder 
aangestelt tot schout en gadermeester ovet Loe-
nen-Nieuwetsluijs, Jacob van Dorssen, zoon 
van den overledenen en heeft op heden zijn eed 
aan den Heer gedaan ende luijd als volgt: 

Sweere ende behove Ik, dat ik den heer Christi-

aan van Persijn, Heere van Loenen en Nieuwer-

sluijs - kennen en houden voor mijn wettigen 

ambagtsheer, belovende hem houw, en getrouw te 

wezen, eere en reverentie te bewijsen, sijn regt en 

hoogheijd te bewaren, de ordonnantie van de Sta

ten van Utrecht over de plattelanden geëmaneert, 

te onderhouden, en sig verder in alles te gedragen 

als een eerlijk en getrouw schout en gadermeester 

schuldig is te doen. Zoo waarlijk moet hem, God 
almagtig helpen. 

Jacob van Dorssen: Zoo waarlijk helpe mij God 
almagtig. 

Op huijden, 22 juni 1721, heeft Jacob van 
Dorssen in handen van den heer van Loenen en 
Nieuwersluijs, den behoorlijken eed gedaan in 
onderstaande presentie: 

Jacob Vuurberg, buurmeester; 

Gerrit Veenman, schepen, 
Bernardus Sanderson, schepen, 

Gerrit Cranendonk, schepen, 
Jan van Stijgeren, schepen, 
Arnoldus van Bronkhorst, schepen. 
Ter kennisse van mij G.H. Schouten, sectetaris. 
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Heren en vrouwen van Kronenburg (2) 

Vanaf 1354 waren het slot en de heerlijkheid 
Kronenburg in handen van de familie Van 
Cronenburch. De eerste uit deze familie was 
Dirk Claeszoon van Cronenburch die van 
1354 tot circa 1360 eigenaar was. Zijn jongere 
broer Willem van Cronenburch volgde hem 
op in de periode 1362 tot 1397. Daarna volg
den de twee zonen van Willem: Jan van Cro
nenburch van 1397 tot 1421 en Hendrik van 
Cronenburch de oude van 1421 tot 1430.') 
De zoon van laatstgenoemde, Hendrik van 
Cronenburch de jonge, was in de periode 
1430 tot 1446 eigenaar. Vanwege financiële 
problemen verkocht Hendrik de jonge het 
bezit in Loenen aan zijn neef Amelis van 
Amstel van Mijnden, wiens moeder Margriet 
van Cronenburch was, waardoor de heerlijk
heid in handen kwam van de familie Van 
Amstel van Mijnden.2' 

Mijnden, Loosdrecht en Loenen 
De geschiedenis van de familie Van Amstel 

van Mijnden is nauw verbonden met de 
geschiedenis van Mijnden en Loosdtecht en 
oorspronkelijk met de geschiedenis van 
Ouderkerk aan de Amstel. In Ouderkerk zetel
de Gijsbrecht I van Amstel, die daar omstreeks 
1200 werd opgevolgd door zijn oudste zoon 
Gijsbrecht II van Amstel. Gijsbrecht I had 
meer zonen, maar het grondgebied in Ouder
kerk was te klein om te kunnen verdelen onder 
zijn andere zonen. Daarvoor zocht hij andere 
oplossingen. Aan zijn jongste zoon, Egidius 
van Amstel, schonk Gijsbrecht I het grond
gebied ten oosten van de Vecht, dat wij nu 
aanduiden als (Oud- en Nieuw-) Loosdrecht 
en Mijnden. Egidius moet een vermogend en 
bekwaam man zijn geweest. In Mijnden liet 
hij omstreeks 1227 een groot en sterk kasteel 
bouwen, dat door zijn strategische ligging op 
de plaats waar de Drecht in de Vecht uit
mondt, vermoedelijk ook een militaire functie 
heeft gehad. Daarnaast hebben de heren van 
Mijnden bestuursinvloed gehad in Mijnden en 

Détail van de 'Nieuwe kaert 

van Loenen' uit 1726 door 

C. C. van Bloemswaerdt. 

Links onder de rivier ligt de 

begroeide ruïne van kasteel 

Mijnden en rechts boven de 

rivier kasteel Kronenburg met 

zijn voorplein en tuinen. 

Coll.: Het Utrechts Archief, 

TA no. 166. 
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' ruïne van het 

kasteel te Mijnden. 

Uit: Dr. S. van der Linde, 

Duizend jaar dorpsleven aan 

de Vecht, pag. 24. 

de beide Loosdrechten, welke heerlijkheden 
vaak als één geheel werden beschouwd. Egidi-
us van Amstel lier bovendien waterstaatkundi-
ge werken uitvoeren. Door het graven van slo
ten heeft hij een afwateringssysreem laten 
aanleggen op de rivier de Drecht, waardoor de 
gronden aan de oostkant van de Vecht verder 
in cultuur konden worden gebracht. De naam 
Loosdrecht is waarschijnlijk tussen de jaren 
1200 en 1300 ontstaan (lozen in de Drecht?). 
Egidius noemde zich Heer van Amstel van 
Mijnden en zo ontstond een aparte tak in het 
geslacht van de Van Amstels uit Ouderkerk 
aan de Amstel. 
De stamreeks van deze tak van het geslacht 
Van Amstel ziet er als volgt uit: 

- Egidius van Amstel van Mijnden (1200-
1235) 3', naam echtgenote onbekend; 

- Willem van Amstel van Mijnden (1235-?), 
naam echtgenote onbekend; 

- Amelis I van Amstel van Mijnden (1285-
1317), naam echtgenote onbekend; 

-Wouter I van Mijnden (1317-1326), die 

gehuwd was mer 1ste N. van der Horst en 
2de Geertruid van Ruwiel; door betrokken
heid van familieleden bij de moord op graaf 
Floris V verloren zij hun zelfstandigheid aan 
de graaf van Holland en mochten zij sinds 
1296 de naam Van Amstel niet meer voeren; 

-Amelis II van Mijnden (1326-1351), die 
gehuwd was met Luitgard van de Merwede; 

-Wouter II van Mijnden (1351-1423), die 
gehuwd was met Judith van Cuilenburg; 

- Amelis III van Mijnden (1423-waarschijnlijk 
1429), die in 1391 trouwde met Margriet 
van Cronenburgh.4 ' 

Hun zoon Amelis IV kocht in 1446 kasteel 
Kronenburg van zijn neef Hendrik van Cro
nenburgh de jonge en werd daardoor tevens 
Heer van Kronenburg en Loenen.5) 

De parochie Loenen en de familie (Van 
Amstel) van Mijnden 
Oorspronkelijk behoorden Mijnden en de bei
de Loosdrechren kerkelijk tot de parochie Loe
nen, omdar de drie heerlijkheden te weinig 
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inwoners hadden voor het stichten van een 
eigen kerk. Mogelijk stond in het huidige 
Nieuw-Loosdrecht (in die tijd Ter Sype 
genoemd) wel een doopkapel, een zogenaamd 
baptisterium, waar de pastoor uit Loenen de 
kinderen kon dopen. Dit bespaarde de inwo
ners van de beide Loosdrechten een lange 
tocht naar Loenen. Kerkelijk waren er dus 
banden met Loenen. Die banden werden ver
stevigd toen Amelis IV van Mijnden, zoon van 
Amelis III en Margriet van Cronenburgh, het 
pas hetbouwde slot Kronenburg in 1446 
kocht van zijn neef Hendrik van Cronenburgh 
de jonge. Nadat het huis Kronenburg de 
hoofdzetel van deze tak van het geslacht Van 
Amstel van Mijnden was geworden, werd het 
kasteel in Mijnden afgebroken, waarschijnlijk 
omdat dit huis toen niet interessant meer was 
voor de familie. Amelis IV verkreeg in 1448 
van hertog Philips van Bourgondië, ook wel 
Philips de Goede genoemd, het recht om de 
naam Van Amstel weer aan de naam Van 
Mijnden toe te voegen. Vanaf die tijd noem
den de leden van de familie zich voluit: Heer 
Van Amstel van Mijnden, Heer van Kronen
burg en Loenen, Heer van Ruwiel, etc. Het 

slot Ruwiel was via het huwelijk van Wouter I 
van Mijnden met Geertruid van Ruwiel ook in 
het bezit van deze familie gekomen.6) 

Kronenburg en de familie Van Amstel van 
Mijnden 
Vanaf 1446 waren het slot en de heerlijkheid 
Kronenburg in handen van de volgende leden 
van het geslacht Van Amstel van Mijnden: 

a. Amelis (IV) van Amstel van Mijnden 
(1446-1473), die gehuwd was met Johanna 
van IJsselstein. Sinds ongeveer 1430 was hij 
al Heer van Mijnden en de beide Loosd
rechten. Amelis had zitting in de Raad van 
Philips van Bourgondië en vanwege zijn ver
diensten verkreeg hij het recht om opnieuw 
de oude naam Van Amstel van Mijnden te 
voeren. Het echtpaar "was belast met veel 
zonen en dochteren", te weten zeven zonen 
en zeven dochters.7) De oudste zoon Antho-
nie werd na de dood van zijn vader opvolger 
in Kronenburg en Loenen. 

b. Anthonie (I) van Amstel van Mijnden 
(1473-1494), die gehuwd was met Elisabeth 

gsf^P ••- ' i5Säw*^Sp 

Het kasteel Kxmenburg en 

het dorp Loenen, 1670. 

ColLW.Mcoij. 
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van Zuylen van Nijevelt. Hun oudste zoon 
Amelis werd na de dood van zijn vader 
opvolger in Kronenburg en Loenen. 

c. Amelis (V) van Amstel van Mijnden (1494-
1539), die gehuwd was met 1ste Clementina 
van Mathenesse en 2de met Elburg van den 
Boetselaer. In deze periode was Loenersloot 
vanaf 1516 tijdelijk in het bezit van deze 
familie. De oudste zoon uit het eerste huwe
lijk volgde zijn vader na diens overlijden op. 

BRONNEN: 

Jhr. Mr. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Bijdragen tot de 

geschiedenis van de Utrechtsche Ridderhofsteden en 

Heerlijkheden. 's-Gravenhage 1909 (eerste deel), waarin 

een artikel is opgenomen over 'Cronenburch en Loenen'. 

H. Brunekreef, Heren en Vrouwen van Loosdrecht, in: De 

Sypekerk re Nieuw Loosdrecht, Historische Reeks 

Loosdrecht, II. 

Arie A. Manten, Het geslacht Van Mijnden en kasteel 

Ruwiel (aflevering 3, 1425-1475), in: Tijdschrift 

Historische Kring Breukelen, jrg. 6 nr. 2, 1991, pag. 54-

67. 

d. Anthonie (II) van Amstel van Mijnden 
(1539-1542), die gehuwd was met Cathari-
na van Ruitenborg. Bij zijn overlijden in 
1542 werd hun oudste zoon opvolger in 
Loenen en Kronenburg. 

e. Anthonie (III) van Amstel van Mijnden 
(1542-1578), die gehuwd was met Martina 
(komt ook voor als Anna) van Ysendoorn 
tot Cannenburgh. Anthonie III was de laat
ste heer van Amstel van Mijnden op kasteel 
Kronenburg. Hij had zes dochters en één 
zoon, Amelis VI. Voor de familie was het 
een ramp toen deze zoon jong overleed. De 
heerlijkheid Kronenburg was een zwaard-
leen en mocht alleen in mannelijke lijn wor
den overgedragen. Toen dit onmogelijk 
werd, heeft Anthonie III zijn goederen nog 
tijdens zijn leven verdeeld over zijn twee 
oudste dochters Clementina en Anthonia, 
die beiden gehuwd waren met broers uit een 
bekend Gelders geslacht.8) Clementina was 
getrouwd met Frans van Lynden en Antho
nia met Steven van Lynden. In naam erfde 
Clementina het gehele bezit Kronenburg 
e tc , maar uiteindelijk zouden zij en Frans 
van Lynden de heerlijkheid Kronenburg 
erven en Anthonia met Steven van Lynden 
de heerlijkheden Mijnden en de beide 
Loosdrechten (Oud- en Nieuw-Loosdrecht). 
De heerlijkheid Kronenburg kwam in 1 578 
dus in handen van een tak van het Gelderse 
geslacht Van Lynden, die begint met Frans 
van Lynden en zijn echtgenote Clementina 
van Amstel van Mijnden. Over het nage
slacht van dit laatste echtpaar gaat de vol
gende aflevering. 

Kees de Kruijter 

NOTEN: 

1. C.J. de Kruijter en drs. H.B.J. Pieron, Heren en vrouwen 

van Kronenburg (1), in: Vechtkroniek nr. 18 (mei 

2003), 20-23. 

2. Deze laatste gegevens zijn een correctie op hetgeen in het 

eerste artikel is vermeld. Arie A. Manren toonde in zijn 

artikel over het geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel 

(zie hierboven) duidelijk aan, dat het kasteel Kronenburg 

in 1446 door Hendrik van Cronenburgh de jonge is 

verkocht aan zijn neef Amelis IV van Mijnden. Als 

Amelis IV een neef van Hendrik de jonge is, dan is 

Margriet van Cronenburgh een zuster van Hendrik de 

oude en een dochter van Willem van Cronenburgh. Vgl. 

noot 26 op pag. 66 van het artikel van Manten. 

3. De jaartallen achrer de namen zijn nier de geboorte- en 

sterfjaren van de vermelde personen, maar zij geven de 

periode aan, waarin zij waren beleend met de desbe-

tteffende heerlijkheid of heerlijkheden. 

4. De gegevens voor de stamreeks zijn grotendeels ontleend 

aan: H. Brunekreef, Heren en Vrouwen van Loosdrecht, 

in: De Sypekerk re Nieuw Loosdrecht, Historische Reeks 

Loosdrecht, II. 

5. Zie voor meer gegevens over Amelis III en Amelis IV: 

A.A. Manten, Het geslacht Van Mijnden en kasteel 

Ruwiel (aflevering 3, 1425-1475), in: Tijdschrift 

Hisrorische Kring Breukelen, jrg. 6 nr. 2, 1991, pag. 54-

67. 

6. H. Brunekreef, Heren en Vrouwen van Loosdrecht, 121 

en drs. B. Olde Meierink e.a. (red.), Kastelen en 

ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, 328. 

7. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Bijdragen rot de 

geschiedenis van de Utrechtsche Ridderhofsteden en 

Heerlijkheden. 's-Gravenhage 1909 (eerste deel), 671 . 

8. Als noot 4. 

Keizer Karel V te Loenen 

Op 14 augustus 1540 gebruikte keizer 

Karel V, die op doorreis was van Amster-

dam naar Utrecht, het middagmaal in 

kasteel Kronenburg. 

Zie voor meer informatie Jaarboekje 

Nifiarlake 1915, pag. 56 en 57. 



VECHTKRONIEK PAGINA 13 

De Stationsweg te Nieuwersluis 

Bij de naam 'Stationsweg' denk je al gauw dat 
deze leidt naar een station. Indien men echter 
de Stationsweg in Nieuwersluis inslaat, komt 
deze uit bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Geen 
station te bekennen. Toch kon men vanaf deze 
plek tot 1953 het station Nieuwersluis berei
ken. Dit station was één van de drie stations op 
het spoortraject Amsterdam-Utrecht. Het was 
op 18 december 1843 voltooid en had als ande
re halteplaatsen nog Abcoude en Breukelen. 
Het station was vanaf de Rijksstraatweg alleen 
te voet bereikbaar via een jaagpad. Een kanaal 
was er toen overigens nog niet; pas op 4 augus
tus 1892 zou het Merwedekanaal in gebruik 
genomen worden, na enkele verbredingen het 
Amsterdam-Rijnkanaal genaamd. Het station 
bleef bereikbaar via een loopbrug en een draai-
brug. 

AI spoedig na de opening van het station, eind 
1843, bleek het smalle jaagpad absoluut niet 
toereikend als toegangsweg voor al het perso
nen- en goederenverkeer richting de nieuwe 
transportader. Veertien jaar zou de strijd van 
burgemeestet en wethouders van Loenen duren 

om een goede weg voor elkaar te krijgen. Diver
se instanties hadden zeggenschap over het pad 
en speelden de hete aardappel van de dure weg 
en haar onderhoud steeds door. Hier onder 
volgt een verslag van 'de geschiedenis van de 
Stationsweg'. 

Geen vergunning 
Op 9 augustus 1844 schrijft burgemeester San
derson van Loenen (Loenen en Nieuwersluis 
zijn altijd één gemeente geweest) een brief aan 
de "Heren Commissarissen van het Zand- en 
Jaagpad van Breukelen naar Ouderkerk te 
Utrecht". Hij verzoekt hierin een vergunning 
om het jaagpad 'op eene behoorlijke breedte tot 
eenen goeden en bekwamen rijweg te mogen 
aanleggen'. De kosten voor het aanleggen van 
de weg en het onderhoud ervan zouden voor 
rekening van de gemeente zijn. De commissa
rissen berichten geen vergunning te kunnen 
verlenen omdat zij geen verlies van bevoegd
heid wilden over het hun toevertrouwde pad. 
Daarbij waren zij niet de enigen die beslissings
bevoegdheid over het pad hadden. Ook met de 
ingelanden van de Loenense polders was sinds 

"v*s-.«:-!":, .:•'.' .-•/'"•.••."•'•m 
mMHg|||T||ii , De Stationsweg -toen nog 

'Stationlaantje gebeten-

rond 1910. 

Coll. W.Mootj 
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Rechts het begin van de 

Stationsweg omstreeks 1910. 

Colt W.Mooij. 
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21 februari 1735 een overeenkomst gesloten 
dat geen karren, wagens of andere rijtuigen het 
jaagpad mochten passeren. Als laatste had ook 
het departement van oorlog een vinger in de 
pap, daar dit gedeelte van het pad in het rayon 
viel van het Fort Nieuwersluis. Indien deze laat
ste twee instanties echter toestemming zouden 
geven om een weg aan te leggen, dan zouden de 
Heren Commissarissen wel kunnen meewerken 
aan de totstandkoming ervan. De gemeente 
Loenen zou dan wel een jaarlijkse subsidie 
moeten verlenen zodat de gecommitteerden de 
toegestane tolheffing oningevorderd konden 
laten. 

Burgemeester Sanderson klom meteen in de 
pen om zijn verzoek bij genoemde instanties in 
te dienen. Reacties zijn niet terug te vinden in 
het archief. Uit latere correspondentie blijkt dat 
koopmansgoederen mondjesmaat naar het sta
tion konden worden vervoerd via de omliggen
de weilanden, indien de eigenaren daarvan toe
stemming gaven. 

Aanvraag tot verplaatsing weg 
Pas in 1856 wordt de dtaad weer opgepakt.Uit 
een brief van burgemeestet baron van Reede 
te Ter Aa aan de Minister van Binnenlandse 
Zaken. Daaruit blijkt dat twee jaar eerder, op 
30 juli 1854, een verzoek is ingediend bij de 

directie van de Nederlandschen Rijnspoorweg 
om 'ter bevordering van handel, landbouw 
en veeteelt' het hele station te verplaatsen naar 
de Ter Aaschenweg. De gemeentebestuten van 
Mijdrecht, Wilnis en Oudhuizen hadden te
gelijkertijd hetzelfde verzoek ingediend. De 
verplaatsing zou volgens de briefschrijvers bete
kenen dat het station meer in het middelpunt 
van een dichtbevolkte streek zou komen te lig
gen, waarvan de bewoners tot nu toe geen vee 
konden vervoeren en daardoor uitgesloten 
waren aan de uitgebreide veehandel op Enge
land. Op deze brief was blijkbaar nooit een 
reactie gekomen van de Spootwegmaatschappij, 
vandaar dat nu de Ministet wordt aange
schreven. De Commissaris van de Koningin in 
Utrecht, de heer S. van Heemstra, bericht ech
ter dat er teveel bezwaren zijn tegen de verplaar-
sing van het station. Een nadere toelichting op 
de bezwaren volgt een halfjaar later: Voor Loe
nen en de andere gemeenten die vetplaatsing 
wilden, zou deze weinig voordeel opleveren. 
Daarentegen zou het grote nadelen opleveren 
voor Breukelen, Portengen, Kockengen, Nieu
wersluis en de droog te malen polders ten oos
ten van de Vecht. Wel raadt de Commissaris 
van de Koningin aan enkele wegen richting het 
station te verbeteren en het jaagpad in Nieu
wersluis te verbreden en open te stellen voor 
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rijtuigen. Met dit advies trapt hij een open deur 
in, want daar waren burgemeester en wethou
ders van Loenen 12 jaar daarvoor ook al opge
komen. Zoals hierboven beschreven, kregen zij 
toen immers geen toestemming van de com
missarissen van het Zand- en Jaagpad van Breu-
kelen naar Ouderkerk te Utrecht! 
Nu verplaatsing geen optie is, verzoekt de bur
gemeester van Loenen of de Commissaris wel 
de directie van de Spoorwegen kan bewegen 
om station Nieuwersluis in ieder geval dan zo 
in te richten dat vee en koopmansgoederen 
kunnen worden op- en afgeladen. 
De briefwisseling richting de gecomitteerden 
van het zand- en jaagpad tussen Breukelen en 
Ouderkerk en het bestuur van de Stichtse pol
der onder Loenen wordt hervat, 12 jaar na de 
eerdere correspondentie. Opnieuw verzoeken 
burgemeester en wethouders van Loenen toe
stemming om het jaagpad tot een rijweg in 
te richten. De schout van de polder, Ernst van 
Beusekom, meldt per kerende post geen 
bezwaar te hebben tegen het verzoek, onder 
voorwaarde dat de waterkering op de vereiste 
hoogte wordt gehouden en steeds aan polder-
schouw blijft onderworpen. Ook koning Wil
lem III krijgt een verzoek tot het verlenen van 
een vergunning, omdat de weg dicht bij Fort 
Nieuwersluis komt te liggen. In deze brief wor

den voor het eerst concrete plannen genoemd: 
de weg zou 567,5 ellen lang worden en worden 
verbreed tot 5 el, de naastliggende sloot moet 
over 200 el worden gedempt, de oprit bij de 
spoorweg moet aangevuld worden met aarde 
onder een helling van 25 op 1 en er moet een 
wisselplaats komen van 250 vierkante el. De 
begroting van de aanleg wordt geraamd op 
fl. 3790,-. Vooruitlopend op de diverse beno
digde toestemmingen vragen burgemeester en 
wethouders vast of de Rijnspoorwegmaatschap
pij hen de helpende hand kan bieden in de 
vorm van een gift van 200 m3 zand, nodig voor 
het ophogen. 

Eindelijk succes 
De gecomitteerden van het zand- en jaagpad 
blijven echter bij hun bezwaren die zij 12 jaar 
eerder ook al hadden aangewend: de overeen
komst met de ingelanden van de Loenense pol
ders en het gezag van het departement van oor
log over dit gebied. Indien Loenen met beide 
instanties overeenstemming kon bereiken, zou
den de commissarissen wel in onderhandeling 
willen treden over de aanleg van de weg. Dit 
maal slaagt de poging: na enige correspondentie 
over de wijze van aanleg en het project-bestek 
geeft koning Willem III op 24 april 1857 ver
gunning voor het verbreden van het zand- en 

Station Nieuwersluis rond 

1900. 

Coll. W Mooi) 
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jaagpad en het dekken van de weg met lagen 
puin en grind. De brief wordt mede-onderte
kend door de Ministers van Oorlog en Binnen
landse Zaken, daar zij belast zijn met de uit
voering van het besluit. Ook de gecomitteetden 
ter directie van het Zand- en jaagpad tussen 
Bteukelen en Ouderkerk geven —zij het onder 
een zestal voorwaarden- toestemming het jaag
pad in te richten als rijweg. De gemeente Loe-
nen moet onder meer de aanleg en het onder
houd bekostigen en de weg moet ondet 
toezicht van de gecomitteerden blijven. Alleen 
de directie van de Nederlandsche Rijnspoor
wegmaatschappij komt met slecht nieuws: zij 
wensen niet mee te werken aan de voorgestelde 
levering van het zand. 

Om de aanleg van de weg te financieren, 
schrijft de gemeente Loenen een brief aan 
diverse mensen met daarin verzoek tot vrijwil
lige geldelijke bijdragen. De aanleg van de weg 
zou volgens een globale begroting door de pro
vinciale opzichter van de Waterstaat circa 
fl. 3795,- gaan kosten, een som die "de krach
ten onzer gemeentekas geheel te boven [gaat] 
en ons bijna doet wanhopen aan de verwezelij-
king van het lang beoogde doel". Uiteindelijk 
zou er een bedrag van fl. 1650,- worden op
gehaald via vrijwillige bijdragen. 

Subsidie aanvraag 
De concretisering van de weg komt langzaam 

in zicht. Wel moet er, op last van Gustaaf Vin
cent Willem, Baron van Hemert tot Dingshof, 
kapitein eerstaanwezend ingenieur te Naarden, 
een afrastering komen tussen de weg en het 
fort, om beschadiging aan de vestingwerken te 
voorkomen. Hij stelt voor 'iets als dennen paal
tjes met twee touwen van ijzerdraad erdoor' aan 
te brengen. De directie van de spoorweg komt 
over de brug met een bijdrage, en zal, indien de 
gemeente Loenen de grond kosteloos ter 
beschikking stelt, een plateau van ca 700 m2 

aanleggen voor gebruik van voertuigen met 
paarden. Loenen zal die grond dan wel eerst 
moeten aankopen van de eigenaat H.J. Doude 
van Troostwijk en het op die plek staande huis
je van Gerrit van Caspel moeten verwijderen. 
Dit verhoogt aanzienlijk de kosten voor de 
wegaanleg. Daarom verzoeken burgemeester en 
wethouders op 1 februari 1858 aan Gedepu
teerde Staten van de provincie Utrecht een sub
sidie van fl. 1500,-, uit te betalen in twee of 
dtie jaarlijkse termijnen. Niet alleen de aanleg 
van de weg brengt namelijk kosten met zich 
mee, het was sowieso een dure tijd voor de 
gemeente: "Wij hebben ons de laatste maan
den reeds groote opofferingen moeten getroos
ten, voor aankoop en verbetering van een 
gemeentehuis, tevens voor kantongerechr die
nende, als van een lokaal voor het onlangs 
alhier gevestigde Jonge Heeren Instituut..". 
Gedeputeerde Staten verlenen de gevraagde 

De voetgangersbrug en het 

station gezien vanuit 

het zuiden, 1903. 

Coll. W.Mooij. 
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subsidie en de voorbereidingen voor de weg
aanleg komen in een stroomversnelling terecht. 
Conttacten worden getekend met de directie 
van de Nederlandsche Rijnspoorweg Maat
schappij, met de Commissaris van de Koningin 
en met de Heren gecomitteerden ter directie 
van het Zand- en jaagpad tussen Breukelen en 
Ouderkerk. Gedeputeerde Staten bepalen dat 
er een openbare aanbesteding moet plaatsvin
den en stellen daarvoor als datum vast zaterdag 
24 april 1858, 'des namiddags te twee ure in 
het lokaal van het provinciaal bestuur alhier (= 
Utrecht) en de aanwijzing in loco (ter plaatse) 
donderdag 22 april 1858'. De aanbesteding 
wordt in advertentievorm geplaatst in de 
Utrechtse Courant. Het is interessant te zien op 
welke locaties het bestek ter lezing wordt 
gelegd. Allereerst natuurlijk in de provinciale 
Griffie in het Gouvernementsgebouw in 
Utrecht. Vervolgens ook in Loenen bij B. van 
Dillen, in Nieuwersluis bij de logementhouder 
C. van Caspel, in Breukelen bij EL. Hubatz, in 
Maarssen bij J. Floor, in Sliedrecht in het 
gemeentehuis, in Amsterdam in het Vosje bij 
Filerij, in Mijdrecht bij Janssen, in de gemeen
tehuizen van Kortenhoef, Loosdrecht en Mui
den. 

Adrianus van Beek te Utrecht schrijft als laagste 
in en neemt de opdracht aan voot fl. 3950,-. 
De kosten van het onteigenen van de grond en 
het huisje bedragen fl. 800,-. Na aftrek van de 
provinciale subsidie blijft er dus een te financie
ren bedrag van fl. 3250,- over. Dit bedrag gaat 
de begroting van Loenen te boven. De burge
meester schrijft de heer Schräder, secretaris
generaal van het kabinet van koning Willem 
III, een uitgebreid verzoek om rijkssubsidie. De 
burgemeester hoopt 'dat Uedelgestrenge ons 
eerbiedig verzoek in goedgunstige overweging 
zult willen nemen en alsnog onze pogingen die 
wij in het werk stellen om het welzijn onzer 
gemeente te bevorderen zult willen schragen'. 
De minister van Binnenlandse zaken wil echter 
eerst uitleg van Loenen over de financiële situ
atie, zo schrijven Gedeputeerde Staten. Het 
bevteemdt hen dat Loenen al is begonnen met 
de werkzaamheden, terwijl de financiering nog 
niet rond is. Burgemeester en wethouders van 
Loenen halen in een brief d.d. 22 juni 1858 zes 
factoren aan die debet zijn aan de ongunstige 
financiële situatie: een geldlening van fl. 9000,-

voot aankoop en verbouwing van een inrich
ting van onderwijs en een gemeentehuis annex 
kantongerecht, de aflossingskosten voor deze 
lening, het armwezen ten bedrage van f 500,-
tot f600,- per jaar, reparatie van de kerktoren (f 
700,-), het salaris van de hoofdonderwijzer en 
andere schoolkosten en als laatste kostte de aan
leg van de Stationsweg meet dan geraamd. 
Door de buitengewoon lage waterstand werd de 
aanvoer van zand namelijk ernstig belemmerd. 
Al na vier dagen komt er antwoord van Gede
puteerde Staten, die namens de minister van 
Binnenlandse zaken meedelen dat deze een 
subsidie van f. 1000,- toekent. Lang niet wat de 
burgemeester en wethouders gehoopt had
den.. . De aanleg van de weg ging toch door en 
in de loop van 1860 werd de weg in gebruik 
genomen door al het voetgangers- en goederen
verkeer richting Station Nieuwersluis. Ook het 
onderhoud van de weg werd in 1860 aanbe
steed. Voor f. 15,- per jaar zou Jan Bosch, arbei
der, de weg onderhouden. Drie jaar later werd 
dit bedrag verhoogd tot fl. 24,-. De weg zou 
zo'n dertig jaar in gebruik blijven. Toen het 
Merwedekanaal gegraven werd (geopend in 
1892), kon het verkeer niet meer bij het station 
komen. De wagens kregen vanaf die tijd toe
gang tot het station via een draaibrug, de voet
gangers via een voetgangersbrug. Deze situatie 
zou tot 1953 duren. In dat jaat werd het station 
Nieuwersluis gesloten en afgebroken. 

Juliette Jonker-Duynstee en Willem Mooij 

1. De Ter Aascheweg liep van Overholland naar Nieuwer 

Ter Aa, en was dus ai een besraande, goed aangelegde 

weg. (De weg die nu langs het bos van Overholland naar 

her poncje loopt). 

BRONNEN: 

Alle gegevens zijn ontleend aan de raadsnorulen van de 

Gemeente Loenen, 1844-1860, Gemeenre-archief Loenen. 
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Bestek en voorwaarden to t het opmaken en verbreeden van den weg tusschen het Stat ion van 

den Rijnspoorweg en den grooten weg aan de Nieuwersluis over eene lengte van 858 ellen. 

Art. 1 : Beschrijving van het werk 
Par. 1 : Het werk bestaat in het verbreeden en op het profil brengen van het gedeelte weg tusschen den 
Rijnspoorweg en de gracht van de lunette; het afdekken van denzelven met puin en grind over 593 el 
lengte, zoo als zulks uitgebakend en voor de aanbesteding zal aangewezen worden. 
Par 2. Het overige gedeelte des wegs van de voornoemde gracht, langs en tusschen de lunetten, tot den 
grooten weg is lang 265 ellen. 
Par 3. De weg van den voet des oprits bij den spoorweg aansluitende bij de lunetten, moet gebragt wor
den aan een vaartzijde tot de hoogte van 0.15 el boven, en aan de noordzijde op 0.30 el boven het 
Amsterdamsch peil, overeenkomende met 1.27 en 1.12 el beneden den bovenkant der oosterdekzerk 
van het noorder landhoofd van de brug in den spoorweg aldaar; alles na afgewerkr te zijn, met eene 
tonrondte in het midden van de kruin van 20 duim daarboven, rerwijl het gedeelte langs en tusschen 
de lunerten slechts zal worden geëgaliseerd, opgerond en met grind afgedekt. 

Par 4. De kruinsbreedte wordt bepaald op 5.00 ellen, zullende de juiste rigting van het eerste gedeelte 
voor de besteding worden uitgebakend. 
Par 5. Voor de verbreeding, die langs de noordzijde zal plaars hebben, wordr de glooijing bepaald op ander
half maal de hoogte tor bazis, en op de gemiddelde hoogte van het daar langs gelegen land, eene binnen-
berm, breed 0.50 el, en zal overal, waar die nieuw word, moeten worden bezaaid met hooi en klaverzaad. 
Par 6. Om de vereischte breedte des te gemakkelijker te verkrijgen, zal de buirenglooijing daar, waar de 
gelegenheid bestaat, en tevens voor de rigting verkieslijk mögt zijn, onder dezelfde helling worden aan-
geaard. Mede zal voor den jagersstal het boord met een gebogen lijn een weinig naar buiten uitgezet en 
de aldaar bestaande waterstoep vernieuwd worden. 
Het talud zal overal, waar verzwaring heeft, mer frissche graszoden van 30 duim vierkant en 6 duim 
dikte in het verband worden bezet, vast aangeplakt en met een dun laagje aarde bedekt. 
Par 7. De langs de noordzijde loopende scheidingsloot, die voor de vereischte verbreeding op sommige 
plaatsen geheel of gedeeltelijk moet worden gedigt, zal, te gelijk, weder geregeld door eene doorgaande 
nieuwe sloot worden vervangen, ter breedre van ongeveer 2.50 el, op maaiveldshoogte en ter diepte van 
1 el; welk profil evenwel door de directe zoodanig gewijzigd zal kunnen worden al de behoefte zal vor
deren. De hieruit komende specie zal kunnen worden gebruikt tot het opzetten der taluds en het afdek
ken der bermen, die minstens ter dikte van 0.30 el met aard- of kleispecie moet beklampt worden. De 
tot dit werk nog ontbrekende aardspecie zal, op aanwijzing der direcrie, gedeelrelijk uit het bestaande 
binnentalud, en verder van her re verhoogen gedeelte voor wisselplaats , enz. met zand moet plaats 
hebben, door den aannemer te leveren, en de verwerking waarvan met doorgaande lagen, niet dikker 
dan 30 duim vast aangestampt, door den aannemer zal geschieden. Het zand zal moeten worden 
gehaald ter plaatse waar zulks zal worden aangewezen. 

Par 8. De geheele oppervlakte, waar de weg wordt aangelegd, zal van alle houtgewas, struiken enz. wor
den gezuiverd, rerwijl al het hout moet worden opgebost, om mede volgens aanwijzing der directie 
door den aannemer verwerkr re worden. 
Par 9. De aannemer zal zorg dragen, dat de passagie over den weg, gedurende de uitvoering van het 
werk, geregeld kan blijven plaats hebben. 

Art. 2 Begrinding 
Par 10. Voorts door den aannemer te leveren en verwerken 300 kub. ellen steenpuin van middelbare 
hardheid, 75 kub. ellen kalkpuin en 200 kub. ellen grind, zoo als nader zal worden omschreven. 
Par 11. Bij het doen der ophooging van het eerste gedeelte des wegs zal de aannemer besparen eene 
inkisting van 4.00 el breedte en 0.18 el diepte. In deze inkisting zal, nadat het aardewerk opgenomen is, 
de bovengemelde hoeveelheid puin op aanwijzing verwerkt worden, terwijl de bovenliggende steenstuk-
ken niet grooter dan 4 duim in het vierkant mogen zijn. Over deze laag te spreiden de opgegeven hoe
veelheid kalkpuin en daarna de grind, zijnde de aannemer verpligt, zich, ten aanzien van het geheele of 
gedeeltelijke overslechten der puin of grind, te gedragen naar de orders der directie. 
Par 12. Zullende, voor het behoud der taluds, na de overslechting der grind en het afwerken der ber
men, langs derzelver buitenkanten eene rij taaije graszoden worden geplaarst van 30 duim vierkant en 6 
duim dikte. 

Art. 3 Afheining 

Par 13. De aannemer zal langs de zuidzijde van het gedeelte weg tusschen de lunetten eene afheining 
moeten daarstellen over eene lengte van ongeveer 190 ellen, bestaande uir sparrenpalen, elk lang 1.90, 
zwaar 0.12 à 0.14 el, op onderlinge afstand van 2.50 el uit elkander; van onderen ligt gebrand en ver-
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koold, en tweemaal met koolteer bestreken. Door deze palen op 0.45 à 0.90 el van den grond bestoken 
een ijzerdraad, bestaand uit drie in elkander geslagen gegalvaniseerde draden, ieder dik drie streep, de 
eindpalen geschoord, verankerd en van ijzeren windas, enz. te voorzien. Langs de noordzijde zal, op 
aanwijzing der directie, om den kruitkelder op dezelfde wijze eene dito afheining moeten geschieden. 

Art. 4 Materialen 
Par 14. De puin moet zijn grof en van middelbare hardheid. De kalkpuin zuiver, niet vermengd met 
vuilnis of andere vreemde delen. De grind van de grofste soort, naar behooren gehord of gezeeft, vol
gens monster. De meting zal op den weg geschieden, onder de mal, en daartoe op kisten gezet. De 
zoden wel begroeid. 

Art. 5 Tijdsbepaling 
Par 15.Onmiddellijk na de orders tot aanvang zal de aannemer het werk met de vereischte magt aanvat
ten en voortzetten, zoodanig dat het geheel werk zes weken daarna in volkomen staat opgeleverd is, op 
verbeurte van drie gulden voor eiken dag nawerkens, van de aannemingssom in te houden. 

Art. 6 Betaling en onkosten 
Par 16.De betaling zal geschieden in één termijn, nadat de oplevering van het werk in goeden staat zal 
hebben plaats gehad. 
Par 17. De kosten van de gewone zegel, leges, druk- en schrijfloonen, advertientiën en trekgelden, als
mede de kosten der uitbakening, opneming, enz., komen ten laste des aannemers, hetwelk voor de 
besteding zal worden opgegeven, en welk bedrag hij verpligt zal zijn, binnen acht dagen na de goedkeu
ring der aanbesteding te betalen. 
Bij de voltooijing van het werk zal de aannemer moeten overleggen het aan hem afgegeven bestek en 
proces-verbaal van aanbesteding, alsmede eene declaratie in duplo, waarvan één op zegel. 

Art. 7 Wijze van besteding 
Par 18. De besteding zal geschieden bij inschrijving en opbod, zullende de inschrijvings-billetten op 
gezegeld papier geschreven moeten zijn, en de aannemings-som duidelijk in schrijfletters moeten bevat
ten; de minste inschrijver zal genieten een trekpenning van tien gulden. 

Art. 8 Vermeerdering of vermindering 
Par 19. In geval gedurende de bewerking, ten nutte van het werk, door de directie wijzigingen in de 
afmetingen, of bijvoegingen of verminderingen van het werk noodig zijn, is de aannemer verpligt, zich 
deswege te gedragen naar de orders, door de directie aan hem te geven, in welk geval hem, voor en in 
evenredigheid van de meerder of minder verwerkte materialen, zal worden bijbetaald, of integendeel 
van zijne aannemingspenningen worden afgetrokken volgens de onderstaande prijzen, als: 

Voor een kubiek el bezaagd eikenhout f80.-
behakt f50.-
bezaagd greenenhout f55. -
grove steenpuhi f 1.75 
kalkpuin f 1.-
grind f 3.-
rijzen pakwerk f 1-75 

Voor een sparren paal voor de afheining, geteerd, enz f 0.60 
100 el in elkander geslagen ijzerdraad, enz f 16.-
Een arbeider per dag f 1.-
Een kar en paard met geleide per dag f 2.50 
Voor een vierkante el bezoding f 0.06 
Zijnde onder deze prijzen begrepen: aankoop, transport, verwerking, enz. 

Art. 9 Algemeene voorwaarden 
Par 20 
De algemeene voorwaarden, behoorende bij de bestekken voor de verschillende Rijks-waterstaatswer-
ken, vastgesteld bij beschikking van den Minister van binnenlandsche zaken van 14 februarij 1839, no 
128, en 13 februarij 1845, no 129, zijn verbindende en worden beschouwd als woordelijk in dit bestek 
te zijn opgenomen. 

N.B. Veertien aannemers schrijven in op deze aanbesteding. De inschrijfsom varieert van f3.950,- tot 
f 11.600,-. Uit Loenen schrijven in Evert van Schaik en L. Willemsen. 



VECHTKRONIEK PAGINA 20 

Unieke verzameling foto's 
aangekocht door de gemeente Loenen 
In het voorjaar werd de archivaris van het 
Streekarchief Vecht en Venen opgebeld door 
een Utrechtse handelaar in oude boeken en 
prenten. Hij was in het bezit gekomen van een 
serie foto's van Loenen. De foto's waren volgens 
de handelaar behoorlijk oud. 

De streekarchivaris vroeg de handelaar een aan
tal van de foto's in kopie naar hem toe te sturen 
zodat het belang van de serie beter vastgesteld 
kon worden. De ontvangen kopieën van de foto's 
beloofden veel. De stteekatchivatis vond een des
kundige van Loenen in woord en beeld bereid 
naar Utrecht te gaan en de serie te bekijken. 

De foto's dateren uit de periode ca. 1885 - ca. 
1900 en geven een uniek beeld van Loenen en 
Nieuwersluis in die periode. Van een aantal is 
de herkomst onbekend, een deel is uitgegeven 

door E.A. van Blitz en Zoon te Utrecht en een 
aantal is van de hand van J.A.F. Backer, voor
malig gemeentesecretaris van Loenen, later bur-
gemeester van Vreeland en verdienstelijk ama
teurfotograaf. 

In totaal bestaat de setie uit 29 foto's. De vraag
prijs was niet onredelijk en burgemeester en 
wethoudets van Loenen besloten op advies van 
de betrokkenen de serie aan te kopen. 
De foto's liggen nu in het depot van het Streek
archief in Loenen en worden nader bestudeerd. 
In het jubileumnummer van de Vechtkroniek, 
dat in mei 2004 zal verschijnen, worden de 
foto's uitgebreid afgebeeld en toegelicht. In dit 
nummer zijn als voorproefje twee exemplaren 
re bewonderen. 

Jaap Berghoef en Willem Mooij 
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Foto op pagina 20 

De Dorpsstraat vanaf de Brugstraat gezien. 
Rechts op de voorgrond Dorpsstraat 52, waar 
sinds 1895 de bakkerij van Piet er Post was 
gevestigd. Daarvoor zat er in dit pand ook al een 
bakker, bakker Vasmel. Het huis ernaast is het 
statige Kerkzicht, dat in 1886 was verbouwd en 
toen de huidige voorgevel heeft gekregen. De 
verbouwing geschiedde in opdracht van de 
toenmalige bewoner, dokter Hendrik Jacob 
Planten. Planten, geboren op 19 maart 1848 te 
Doetinchem, had zich op 12 april 1880 in 
Loenen gevestigd. Voor Kerkzicht bevinden zich 
kinderen en vrouwen, gehuld in vroeg 20ste 
eeuwse kleding. Het was natuurlijk in die dagen 
een groot evenement, een fotograaf in het dorp. 
Vaak volgde een aantal kinderen zon fotograaf, 
en zijn zij dan ook op verschillende kiekjes terug 
te vinden. 

Foto boven 

De buitenplaats Oud Over gezien vanuit de 

Vechtzijde. 

Opmerkelijk is, dat de gevel in die dagen nog 
gepleisterd was. Oud Over was gebouwd rond 
1710. Vanaf 1937 woonden en werkten hier de 
beeldhouwers Lambertus Hendrik Sondaar 
(1904-1984) en zijn echtgenote Anthonia 
Agathe Dobbelman (1907-2000). 
Voor de nieuwe eigenaar wordt het geheel 
gerestaureerd door de firma Gebr. Verwoerd uit 
Loenen. 

De foto is gestoffeerd met enkele personen: twee 
vissers in een bootje voor de theekoepel, een visser 
voor het huis en twee vrouwen en een man aan 
de rechterkant. Wellicht is een van de vrouwen de 
toenmalige eigenaresse, Mariette van der Schalk. 
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Literatuursignalering 

In de rubriek literatuursignalering wil de redac
tie van de Vechtkroniek de lezer in kennis stel
len van reeds langer bestaande of nieuw ver
schenen publicaties met betrekking tot Loenen, 
Nigtevecht, Vreeland e.o. Door de bibliografi
sche informatie van de boeken te vermelden en 
de inhoud kort te bespreken verwacht de redac
tie in een behoefte bij de lezer van de Vechtkro
niek te voorzien. 

JAARBOEKJE NIFTARLAKE 2002 
E. Munnig Schmidt et. al - Loenen : Oudheid
kundig Genootschap Nifiarlake, 2003. - ISBN 
90-6550-758-2 

Het sinds 1913 verschijnende Jaarboekje Nif-
tarlake van het gelijknamige genootschap is 
weer verschenen. Dit jaar zijn vier van de vijf 

artikelen gewijd aan een onderwerp met betrek
king tot Loenen. 

Het eerste gaat over Bereveld en Serrurier: een 
magnifiek buiten aan de vergetelheid ontrukt en 
daarmee een weinig bekende Loenense tekenaar 
Serrurier. 

Het tweede artikel geeft de lezer de geschiede
nis van de buitenplaats Roserust aan de Dorps
straat in Loenen Het volgende artikel vertelt 
het verhaal van Gerrit Zegelaar: een 18e eeuwse 
kunstschilder uit Loenen aid Vecht en het laatste 
verhaal laat zien hoe via onderzoek in notariële 
archieven informatie kan worden gevonden 
over de in 1824 aanwezige Oranjerieplanten van 
kasteel Cronenburg te Loenen. Alle artikelen zijn 
van de hand van de voorzitter van het genoot
schap drs. E. Munnig Schmidt en voorzien van 
informatieve illustraties. 

JAARBOEKJE 

2002 

VAN I1KT 

OUDHEIDKUNDIG 
GENOOTSCHAP 

'NIFTARLAKE' 

90 JAAR NIFfARLAKE 

Wegwijzer 
Gids voor historisch onderzoek naar verkeer, eil 
vervoer in de provincie Utrecht' \ 1 

WEGWIJZER: 

gids voor historisch onderzoek naar verkeer en 

vervoer in de provincie Utrecht / D. T. Koen en ]. 

Renes. - Utrecht : Utrechts Archief 

Stichting Stichtse Geschiedenis, 2003. -

ISBN 90-76366-12-8 
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DOORPLOEGEN: 
gids voor historisch onderzoek naar het boerenbe
drijf in de provincie Utrecht I Tom Blekkenhorst, 
Hans Renes en Ronald Rommes. - Utrecht : 
Utrechts Archief!Stichting Stichtse Geschiedenis, 
2003. - ISBN 90-76366-13-6 

ceerde uitgaven vormen samen de zogenaamde 
Vechtvisie. De mensen achter de Vechtvisie noe
men het project "een integraal ontwerp van 
bouwstenen voor een ruimtelijke ontwikkeling 
van de Vechtstteek, die recht doet aan de cul
tuurhistorische waarde van dit gebied". De 
opdracht voor het ondetzoek werd gegeven 
door de Vechtplassencommissie. 
Als het gaat om de uiterlijke vorm van de publi
caties kan men vaststellen dat deze bijzondet 
fraai is. Prachtige foto's van het Vechtgebied in 
de meest brede zin worden afgedrukt. Kaarten 
en dwarsdoorsneden verduidelijken de Vechtvi
sie. 

Inhoudelijk komt de historie, het heden en de 
toekomst van het Vechtgebied - vaak tot in de 
kleinste details - uitgebteid aan de orde. Maar, 
een visie van enkelen blijft een visie van enke
len, en dus een punt van discussie. Want, velen 
hebben een mening over de Vechtstreek en haar 
toekomst. En voor de liefhebber...in het sep
tembernummer 2003 van het Tijdschtift Histo
rische Kring Breukelen geeft Arie A. Manten 
in honderden woorden zijn visie op de in deze 

In de serie Trajecten door Utrecht zijn recent de 
onderzoeksgidsen over het verkeer en vervoer en 
het boerenbedrijf'in de ptovincie Utrecht ver
schenen. De boeken zijn bedoeld als hulpmid
del voor een ieder die onderzoek wil doen naar 
de genoemde onderwerpen. Maar ook zonder 
de behoefte aan historisch onderzoek zijn de 
gidsen zeer informatief ovet hun specifieke 
onderwerp zeker wat betreft de Vechtstreek. De 
vele illustraties uit de Vechtstteek, zowel foto's 
als kaartmateriaal, zijn om te smullen. Het deel 
over vetkeer en vervoer bevar zelfs als losse bij
lage een kopie van de Nieuwe kaart van den 
Lande van Utrecht van Bernarddu Royuit 1743. 

BELVEDERE BOUWEN VECHT 
EN PLASSEN 
Pepijn Godefoy en Marieke Timmermans . — 

Amsterdam : La4sale, 2000. - ISBN 90-62624-

92-08 

VECHT VADEMECUM 
Noël van Dooren. — Utrecht : Vechtplassencom

missie, 2002. - ISBN 90-626620-03-5 

Beide bovengenoemde in januari 2003 gelan-
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Verhalen uit het doopregister van Loenen 

Veel mensen houden zich bezig met het uit
zoeken van hun stamboom, omdat ze nieuws
gierig zijn naar hun voorouders: wie waren ze, 
waar woonden ze, welke beroepen oefenden ze 
uit enz.. Gegevens uit de laatste twee eeuwen 
zijn gemakkelijk op te sporen via de burger
lijke stand die in 1811 door Napoleon werd 
ingesteld en de bevolkingsregisters die vanaf 
omstreeks 1830 werden bijgehouden. Vóór 
het jaar 1811 zijn we aangewezen op de kerke
lijke registers. Kerkelijke doop-, trouw- en 
begraafboeken zijn noodzakelijke bronnen om 
verder terug te kunnen komen in de tijd. 
Diverse archiefdiensten zijn bezig de gegevens 
uit de kerkelijke registers te digitaliseren, zodat 
ze via internet te raadplegen zijn. O p deze wij
ze kunnen we de doop-, trouw- en begraafdata 
van onze voorouders thuis achter de PC 
opzoeken. Dat we dan interessante verhalen, 
die daarbij zijn aangetekend, kunnen mis
lopen, realiseren veel mensen zich niet. Dit 
artikel gaat over een oud doopregister van de 
hervormde gemeente van Loenen, waaruit 
enkele van die bijzondere aantekeningen naar 
voren worden gehaald. 

Dooppraktijk in vroeger tijd 

In de vroeg christelijke kerk kwamen gelovigen 
in samenkomsten bijeen, waar ook regelmatig 
het avondmaal werd gevierd. Aan het avond
maal mochten alleen de (doop)leden mee
doen. De kerkgemeenschap zag nauwkeurig 
toe wie werden toegelaten. Degenen die zich 
hiervoor aanmeldden kregen eerst een paar 
jaar onderwijs (catechisatie) over de geloofsleer 
en de levenswandel die voortaan van hen werd 
verwacht. De gemeente hield speciale gebeds
diensten voor deze aanstaande leden ('catechu
menen'). Vlak voor de toelating (de doop) 
volgde een intensieve voorbereidingstijd van 
zes weken, waarin gebed, onderwijs en toe
zicht nog werden opgevoerd. Deze periode liep 
uit op de doopplechtigheid in de paasnacht. 
De dopelingen zwoeren de duivel af, beleden 
hun geloof, werden ondergedompeld in een 

waterbekken, via handoplegging gezegend en 
door de bisschop gezalfd. Na deze plechtig
heden werden de nieuwe leden toegelaten tot 
de avondmaalsviering. Men ging ervan uit dat 
bij de doop alle tevoren begane zonden waren 
vergeven. Degenen die door de doop lid waren 
geworden, beseften heel goed dat zij tot een 
nieuwe levenswandel waren geroepen. Dat 
laatste was voor anderen juist een obstakel om 
zich aan te sluiten. De vrees om hieraan niet te 
kunnen voldoen, bracht andeten ertoe de 
doop maar zolang mogelijk uit te stellen. Het 
dopen van jonge kinderen kwam latet in 
zwang. Zij konden uiteraard nog niet ant
woorden op de vragen van de voorganger. 
Ouders of getuigen moesren uit naam van de 
kinderen antwoorden en beloven ze op te voe
den in de christelijke leer. Reeds in de vierde 
en vijfde eeuw bestonden er boeken waarin de 
namen van de gedoopte kinderen en volwas
senen werden aangetekend. Het lijkt mis
schien wat merkwaardig, maar de doopregis
ters zijn niet ingevoerd om de bediening van 
de doop te registreren, maar met name om 
later, bijvoorbeeld bij een voorgenomen huwe
lijk, te kunnen dienen voor het vaststellen van 
het al of niet aanwezig zijn van huwelijks-
bezwaren. Deze huwelijksbezwaren konden 
een te nauwe graad van bloedverwantschap of 
van 'geestelijke' verwantschap (verhouding van 
de dopeling tot de peter of meter) zijn. Het 
huwelijksverbod strekte zich tot het begin van 
de dertiende eeuw zelfs uit tot de zevende 
graad van verwantschap. Voor de kleine 
parochies bleef het niettemin moeilijk om niet 
met een bloedverwant in de zoveelste graad te 
trouwen en zo in strijd te komen met de ker
kelijke voorschriften. Daar komt nog bij dat 
de administratie erg gebrekkig werd gevoerd. 
Zelfs nu zou het nog een uitgebreid genealo
gisch onderzoek vergen om vast te stellen of 
men in de zevende graad verwant is. De verbo
den graad van verwantschap werd tijdens het 
concilie van Trente (1545 tot 1563) terug 
gebracht tot de vierde graad. Bovendien moes-
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ten de kerken op grond van de besluiten van 
dit concilie doop- en trouwregisters bijhou
den, die zo nu en dan tet controle werden 
overgedragen aan de burgerlijke overheid. 

Kerkelijke registers 
Ook in de protestantse kerken was men op 
grond van een besluit van Nationale Synode 
van Dordrecht van 1578 verplicht dopen, 
trouwen en begraven van leden vast te leggen 
in registers. Aangezien de toenmalige Gerefor
meerde Kerk (thans de Nederlandse Hervorm
de Kerk) de enige erkende kerk in ons land 
was, waren de meeste mensen lid van die kerk. 
Degenen die bij een andere kerkgenootschap 
behoorden moesten in veel gevallen hun kin
deren daar ook laten dopen en registreren, al 
zal niet iedereen zich hieraan hebben gehou
den. Ook huwelijken moesten in de gerefor
meerde kerken (hervormde gemeenten) wor
den geregistreerd. In de provincie Utrecht 
moesten de kosters van de kerken vanaf 1612 
contraregisters (extra exemplaren) voor dopen 
en huwelijken bijhouden. In 1794 verzocht de 
classis van Utrecht aan Gedeputeerde Staten 
van Utrecht om bij naderend oorlogsgevaar de 
doop- en trouwregisters van de kerkelijke 
gemeenten te mogen overbrengen naar het 
Hof van Utrecht. In 1811 werd in Nederland 
de burgerlijke stand ingevoerd. De huwelijken 
zouden in het vervolg uitsluitend door de bur
gerlijke overheid kunnen worden voltrokken. 
Ook ging de burgerlijke overheid geboorte en 
overlijden registreren en hoefden de kerken 
dit niet meer te doen. Vanaf dat moment regi
streerden zij alleen nog de dopen, huwelijken 
en begrafenissen van de eigen leden. De kerke
lijke registers zijn mooie bronnen voor gene
alogisch onderzoek. Met enkele voorbeelden 
zal dit nu worden aangetoond. 

Doop van een 'onecht' kind 
Binnen de eigen kerk bleef men toch toezicht 
houden op de levenswandel van de kerkleden. 
Bij de doop werd nauwkeurig nagegaan of het 
kind niet uit ontucht was geboren en wanneer 
dit toch zo was, moest men tijdens een kerk
dienst schuldbelijdenis doen. Hieruit blijkt 
wel dat men in vroeger tijden niet zachtzinnig 
met elkaar om ging, ook niet in de kerk. In de 
notulen van de kerkenraad van de hervormde 

gemeente van Loenen vond Willem Mooij in 
het doopboek aantekeningen over de doop van 
een 'onecht' kind in het jaar 1690. Het kind 
heette IJsbrant en was de zoon van Aeltje IJs-
brant. Aeltje was wel gehuwd, maar haar echt
genoot, Adriaen Marten Drost, verbleef al lan
ge tijd in het buitenland. Dus ... haar man 
kon niet de vadet van het kind zijn. Bij de 
aanvraag om IJsbrant te laten dopen, zag de 
kerkenraad zich voor een grote moeilijkheid 
geplaatst. Mocht men wel positief op dit 
verzoek ingaan? Na lang beraad besloot de 
kerkenraad het kind wel te laten dopen. Het 
kind zelf kon er immers niks aan doen. Voor
afgaande aan de doop in de kerk van Loenen 
werd aan de moeder in duidelijke bewoor
dingen voorgehouden, dat de situatie waarin 
het kind was verwekt niet door de beugel kon. 
De voorgelezen verklaring, die helemaal in het 
doopboek is opgetekend, volgt hier in de oor
spronkelijke redactie. Het brengt ons in een 
andere tijd, met een andere wijze van omgaan 
met elkaar. 

De doop is als volgt ingeschreven: "Heden den 
3den september 1690 is gedoopt IJSBRANT, 
zoon van (onbekend) en Aeltje IJs
brant, huisvrouw van Adriaen Marten Drost, 
tegenwoordig in IJsland. Maer alzoo dit kind 
in overspel is gewonnen, zoo is het van de 
Moeder zelf ten Doop gebragt, en is haer deze 
acte op goetvinden van de Eerwaerde Kerken-
raedt voorgelezen." 

Daarna volgt de tekst van de verklaring: 
"Geliefde in den Heere Jezus Christus, alzoo 
ons hier werd gepresenteert een kind, 't welke 
de moeder, gelijk ijder genoeg bekent is, in 
overspel heeft geteelt, zoo is 't dat wij u lieden 
dies aengaende wat hebben voor te draegen. 
Als voor eerst dat wij ons zelve onschuldig 
houden aen zulken quaden daed, en verklaeren 
voor God en deze zijne Gemeente, dat haere 
zonden op haer hooft zijn, en dat wij aen haer 
bloet onschuldig zijn, zoo zij verlooren gaet. 
Ten anderen alzoo zij genegen is haer kind van 
ons te laeten doopen, zoo verklaeren wij dat 
wij zeer zwaerlijk en niet zonder rijp overleg 
daertoe hebben verwilligt. 
Doch opdat men ons niet en lastere, zoo betui
gen wij mits dezen wel hooglijk en ernstelijk, 
dat onze meeninge niet en is om zulken vuile 
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Het doopvont in de 

hervormde kerk van Loenen. 

Foto: W.EKuijper. 

daedt in het minstte te approbeeren (=goed te 
keuren) of toe te stemmen, in tegendeel wij 
[houden] dezelve voor een zeer vuil en eereloos 
werk, en diegeene die zulks heeft gedaen, zoo
lang als zij in die staet blijft, Gods genade en 
zegen gansch onwaerdig [is]. 
Maer dewijl de Heere onze God [in] Ezech. 
18: 20 [spreekt], dat de ziele, die zondigt de 
dood zal sterven, en dat de zoone niet zal 
draegen de misdaet des vaders, noch de vader 
de misdaet zijns zoons, zoo is 't dat wij dit 
kind als onnoozel een misdaet der ouderen in 
zulken opzicht [niet zullen aanrekenen] en 
verder [dit kind nu] zullen doopen. 
Ook acht hebbende niet zoo zeer op de ouders 
van dit kindt als wel op de voorouders, onder 
welke ongetwijfelt gelovigen en bondgenooten 
des Heeren zijn geweest. 

Gij moeder van dit kint dan, bekent gij niet 
alhier voor God en deze Zijne gemeente, dat 
gij door deze schandelijke daedt en eereloos 
werk uzelven grootelijk hebt verzondigt tegen 
den Heete uwen God, belijd gij niet, dat het u 
van ganscher herten leet is, en belooft gij ook 
niet voortaen beter te zullen toezien, uzelven 
voor zulke vuile zonden zorgvuldelijk te wach
ten, en vroom en eerelijk te leven? Hierop is 
van haer geantwoord: JAE. 
Waarop de predikant verders zeide: de Heere 
wil u door Zijn Geest versterken in dat heilige 
en goede voornemen, en vergeve u om Chris
tus zijnen lieven zoons wil al uwe zonden en 
bijzonder deze vuile en schrikkelijke daedt. 
Hoort verders aendachtelijk nae 't formulier 
van den Heiligen Doop". 

En hiermee was de zaak in het openbaar 
afgehandeld. 

Andere voorbeelden 
In 1668 werd in de kerk van Loenen een jon
gen gedoopt waarvan de moeder bij "absentie 
van haar man vleeschelijke conversatie heeft 
gehad met de vadet van het kind". Deze moe
der heeft al huilend haar zonde voor de ker-
kenraad beleden en daarna mocht het kind 
wotden gedoopt. Deze moeder toonde zoveel 
berouw dat de kerkenraad besloot dat de moe
der niet in het openbaar vooraan in de kerk 
schuldbelijdenis hoefde af te leggen, maai dat 
er ter plekke werd gedoopt met alleen maar de 
grootmoeder (moeder van de moeder van het 
kind) als getuige die "zeer bedroeft en ontstelt 
was." In datzelfde jaar werd een kind door de 
vroedvrouw ten doop gehouden, aangezien de 
moedet nog in "barendsnood" was. Zij ver
klaarde dat ze met niemand anders "vleeselijke 
conversatie" heeft gehad dan met de vader van 
het kind. Hier was een oom van de moeder 
doopgetuige. 

Wanneer men weduwe was en toch een kind 
kreeg moest de zonde voor de kerkenraad wor
den beleden. Hier volgt daarvan een voorbeeld 
uit het doopboek. 
"Heden den 22 januari 1698 is gedoopt Izaak, 
zoon van Marij Hendrix weduwe van Balte 
Janssen, 't Is door de moeder zelfs ten doop 
gehouden alzoo het in onecht geteelt was, zij 
bekende dat de vader daar van was geheten 



V E C H T K R O N I E K PAGINA 27 

Robbert Janssen van Amersfoort en dat ze 
grootelijks tegens God had gezondigt en 
beloofde zich voortaan te wachten van alle 
hoererij." 

Niet alle vrouwen wilden in het openbaar 
schuldbelijdenis doen. Zo staat er in het doop
boek dat op 19 may 1737 een meisje, Aaltje 
genaamd, ten doop zou worden gehouden in 
de kerk in Loenen, maar dit ging niet door. 
"Getuygenis van 't Vrouwmensch. NB. Dit 
kind is in hoererij geteelt, en zou daarom van 
de moeder zelfs ten doop zijn gehouden. 
NB. Dog hier is verandering in gekomen; 
want dewijl de moeder geen publiekelijke 
bestraffing wilde ondergaan, zoo is zij met 
haer kind na Amsterdam gegaan en heeft het 
daar laten doopen op den volgende zondag 
gelijk zij mij zelfs in mijn huisbezoeking gezegt 
heeft in presentie van den ouderling J. van 
Stijgeren." 

Uit deze verhalen blijkt dat de vrouwen altijd 
de klos waren. De betreffende mannen hoef
den nooit verantwoording voor hun daden 
af te leggen, ja zelfs hun kind niet eens 
te erkennen. Hoe moeder en kind in veel 
gevallen in hun levensonderhoud moesten 
voorzien, laat zich raden. Gelukkig is in de 

loop van de eeuwen wel het een en ander 
veranderd en kunnen we ons nu niet meer 
voorstellen dat iemand publiekelijk in de kerk 
in het strafbankje moest zitten. Maar ... het 
leverde wel verhalen op die een indruk geven 
van hoe men in de zeventiende - en achttiende 
eeuw met elkaar omging. 

Zwannie Hageman en Willem Mooij 
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(tiende druk). 

Uit het Archief 

(van het gemeentebestuur van Loenen) 

Brief van 25 maart 1872 aan Gedeputeerde Sta
ten van Utrecht: 
Het bestuur van het waterschap Sticht, 
gemeente Loenen, daartoe gemagtigd bij 
besluit der vergadering van stemgeregtigde 
ingelanden van 13 februari jl. verzoekt bij deze 
overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 31 
januari 1824 toestemming van UedelAchtbaren 
tot het plaatsen van een stoomgemaal aan de 
noordzijde van de Voorvliet van dit waterschap 
om te dienen tot gemeenschappelijke bemaling 

van de waterschappen Sticht, Holland en Voor
burg in de plaats van de bestaande drie wind-

de stoommachiene zal werken met hoge 
drukking; 

het vermogen van het werktuig zal zijn 32 
paardenkrachten ; 

de lengte van de ketel wordt 7.20 meters en 
deszelfs middellijn 1.20 meter, de lengte van 
twee kookbuizen wordt 6.20 meter en des
zelfs middellijnen 0.60 meter per stuk. 
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Duinkerken in Vreeland 

CollectieW Mooij 

'Duinkerken' was een buurtschap in Vreeland, 
liggend aan de westzijde van de Vecht. Het liep 
vanaf de oude Vechtbrug zuidwaarts tot het 
einde van de bebouwing. Wie nu door Duin
kerken wil gaan treft een stukje straat aan dat 
doodloopt tegen de N201. Aan het einde van 
dit stuk straat liggen drie identieke huizen 
(gebouwd in 1877, op de achtergrond van de 
foto nog zichtbaar) en een parkeerpleintje. De 
N201 en de nieuwe Vechtbrug kwamen gereed 
in 1939. De eerste Verkeersslachtoffers' waren 
de huizen die hier op de foto te zien zijn. Deze 
huizen wetden onteigend en gesloopt, en de 
bewoners moesten maar nieuw onderdak zien 
te vinden. Rechts van de weg is nog het jaagpad 
te zien dat achter de huizen langs liep en waar 
in de bocht nog een (witte) rolpaal stond voor 
de trekvaart in de Vecht. Op de voorgrond is te 
zien dat de openbare berm ook als bleekveld 

werd gebruikt! Rechts op de foto valt de 
beschoeiing langs de rechtsafslaande Oude 
Vecht ( die nu niet meer toegankelijk is) duide
lijk op. Daarachter is nog een deel van het huis 
Vredehoek aan de Ruiterstraat zichtbaar. Uit 
archiefonderzoek is gebleken dat dit deel van 
Vreeland al eeuwen Duinkerken heet. Middels 
een acte uit 1763 koopt Jan van Andel het 
volgende van Aaltje Lichtenberg, weduwe van 
wijlen Frederik van Duuren, in leven koopman 
in houtwaren: "De huizinge, erve en grond, 
mitsgaders de schuur beneffens de stallinge, 
timmermans- en houtkoperswerf, van ouds 
genaamd DUINKERKEN gelegen onder deze 
Gerechte tusschen de Vecht en de wagenweg, 
ten zuiden met een sniep uitlopende en ten 
noorden de turfschuur van Sander en Govert 
Borra". 

Jan Boerstra 


