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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 
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