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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. 



VECHTKRONIEK PAGINA 26 

:y 

"1 

«tftn*-« antifa nfirépari pTw1^«4"« dtïi «ronif imiifojjwi 
^f, Srun a w d K ^ m« wtfki adwapeüan'i w^nouit: 
0jta U'^iwnö émtftniarnor. dcccc «tVHIJ. tó v< tfaçnancr 
«o TtoreroW. jmw-xtj- âdw muJiluwjdwy i èm frUetr 3» 
t$ twni mr lor ' in<iM^ur,Twranl on» diuma. jjjnaatrtr ~ -i/-
ciatwat^J\«iertr^mi jtckWi n ^ j>|owü TWCä<* ftaufmJ 
tfferaa- <ju«l twf tmunraomh; brtwntf nft «tótfurt} cfCpna 
tj.? batófttf umakiij »i nfi t̂ nwctirrf,t|«4|<lÂ. fcf iuris tin 
jd̂ ccÜun fe mARTïni que é' amjtpida m Uw wér uwan>- té) 
jfciif cpc tuldnruf pcffe cimojat • in ppraï «m«flim* %h e «Jetjè 
m mik .WHitli kkfï Hidckw.irlitlim«« quc ;̂a*i cawle mua 
luftf jptiwrrf"• <p<& waaliköv tam dun ââ (xncjiaü amcrp l»â 
kiitmtf .'Omni. « tnfcroonfm qua m aimmr od nraw fwaittaa (fJimfvJr Uwm| • ûmnc « jnferoonrm qua 

Koning Otto schonk onder 

meer Loenen (Lona) aan de 

bisschop van Utrecht. 

Fragment van de 

schenkingsakte, 21 april 953. 

Illustratie: collectie 

Rijksarchief Utrecht. 

bdbatni'wnwwë-iure fmn tlkie và^cûmm-mfvp mirqfpi 
a& lyxm «nef «t bru kiintiî firm«: illu* (raffia Q«m«B4m 
qojttè m mrej; part? fammfi hibm ém^tmm .qb dactrjçhr 
dï omj «mpatr rKwfwW.trtf. fiiutf .a<|5- aquöfiife <four$K • 
«featwmikr fkfia,* Utaf. <pp p «xWfWwsf p r ém 
«aittof. öc-cetb wrä qm batto « b » ekj ibalxir'w4d»tsr. 
-o4 tirm nspie' w| judwme men, p® feut|jfi*c«i»#iMOM* 
«ar, ai f«fw didan» «rfàm irddidnrt. cjtte ma ff» € ft« yvpi 
fltiwtt»!* ntij • pliktro öjpjx' «cvdlnn e p toenaam. m pjiqpft hm 
•wh^nmnmm mmm fartai- o m uttil'Wief « f ait! jjafe 
mßUm iiiiiaana jwajW habw^dnbrmi «cUiirtb «paliécr 
devrai fuie tjacfraï pt i$â mimera ptfnà • tm jeremtapf ? «pa 
auäoeuatc omit» imUiam'&^bmdfwqcni'fó era^âbuHf 

/ 

, « / . 
X-1i£i,"i\*niS ®i-ans^é 



V E C H T K R O N I E K P A G I N A 27 

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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