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Eigendomsrecht 
van de Grote Kerk in Loenen 
De Hervorming 

Voor de kerkhervorming is er in de Nederlan
den, dus ook in Loenen, maar één kerk. We 
kennen deze nu nog als de Rooms-katholieke 
kerk. In de 16e eeuw komt daar verandering in, 
als Maarten Luther in 1517 zijn stellingen aan 
de slotkapel van Wittenberg aanbrengt. Vier 
jaar later, tijdens de rijksdag van Worms, wordt 
Luther in de ban gedaan, waarmee de daadwer
kelijke hervorming zijn beslag krijgt. In Loenen 
duurt het nog tot 1578, voordat de Reformatie 
wordt doorgevoerd. 

De kerkelijke omwenteling voltrekt zich het 
eerst in de Zuidelijke Nederlanden, waar deze 
via "de beeldenstorm" met kracht wordt door
gevoerd. Ook in een aantal streken in de noor
delijke Nederlanden vindt de beeldenstorm 
plaats, maar in deze vorm heeft hij Loenen niet 
bereikt. De omwenteling vindt in Loenen 
twaalf jaar later plaats. Dit gebeurt langs de, 
veel rustiger uitgevoerde, weg der "zuivering", 
waarbij beelden, glas-in-lood ramen en altaren 
uit de kerk verwijderd worden. 

In tegenstelling tot veel plaatsen in onze omge
ving is in Loenen niets bekend over vervolging 
van "ketters" in de periode voorafgaande aan de 
Hervorming. In combinatie met de late datum 
waarop in Loenen de kerkhervorming plaats
vindt, is de voor de hand liggende conclusie dat 
deze kerkelijke omwenteling in Loenen door 
buitenstaanders is doorgevoerd en dat de Gere
formeerde kerk ') in Loenen in het begin slechts 
een handjevol aanhangers moet hebben 
gekend. Een verdere onderbouwing voor deze 
stelling is, dat de kerkenraad pas in 1591 voltal
lig is en dat ook dan pas het Heilig Avondmaal 
wordt gevierd. De zorg voor de pastoor is een 
andere aanwijzing voor deze veronderstelling. 
Met kerstmis 1578 wordt de laatste Roomse 
eredienst in de kerk gehouden door pastoor 
Jacob Geerlofse. Hij gaat, omdat hij inmiddels 
tachtig jaar is, met pensioen. De uitkering 
krijgt hij van de Gereformeerde kerkmeesters 2>. 

Financiële organisatie van de kerk in de mid
deleeuwen 

Tot de Hervorming in 1 578 is de kerk in Loe
nen rijk. De rijkdom wordt verklaard in een 
dagboek van Arent van Buchell, een jurist, 
waarin deze verslag doet van een bezoek aan de 
kerk van Loenen. Van Bucell was bevriend met 
een zoon van de familie van Aemstel. Hij 
schrijft in zijn dagboek, dat de ruime opzet van 
deze kerk geen wonder is daar vroeger heel 
Amstelland en Waterland onder deze kerk heb
ben behoord. De stichter van deze kerk, de eer
ste heer van Cronenburch, is lid van de familie 
Van Aemstel. Verder is bekend, dat de mensen 
onder Ter Aar hebben meebetaald aan de bouw 
van de Loenense kerk. Uit deze gegevens kun
nen we afleiden, dat in oude tijden de omvang 
van de parochie veel groter was dan het huidige 
Loenersloot, Nieuwersluis en Loenen en dat er 
derhalve veel meer geld binnenkwam. Tevens 
zien we dat de kerk een regionale functie had. 
Vele pastoors, die de Loenense kerk dienden, 
waren Deken van de Vechtstreek. 

Om de latere discussie over het eigendomsrecht 
van de kerk enigszins te kunnen volgen, moe
ten we ons eerst verdiepen in de opbouw van de 
financiën van de kerk in de middeleeuwen. De 
financiële organisatie van de kerk had toen een 
totaal andere opzet dan tegenwoordig. Men 
had bezittingen, waarvan de opbrengsten voor 
diverse doelen werden aangewend. In tegenstel
ling tot wat vandaag de dag de gewoonte is, 
werd niet voor de kerk zelf gecollecteerd. Uiter
aard wel voor de armenzorg en enkele andere 
doeleinden. De rente- en pachtopbrengsten van 
de bezittingen van de kerk waren voldoende 
om de kosten van de eigen parochie te betalen. 
De bezittingen van de kerk waren ingedeeld in 
groepen, waarmee de bestedingsrichting van de 
pacht- en rente-opbrengsten werd aangegeven. 
Het eerste deel van de bezittingen wordt "de 
kerkfabriek" genoemd. Van deze goederen wor
den de pacht- en rente-inkomsten aangewend 
voor het onderhoud van het kerkgebouw en de 
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1 Grote kerk in Loenen 

omstreeks 1920. 

Coll.: W.Mooij. 

kosten voor de erediensten. Het tweede deel 
van de bezittingen van de kerk waren "de pas-
toralia" of pastotiegoederen. De opbrengsten 
van deze goederen werden aangewend voor het 
inkomen van de pastoor. Het derde deel van de 
bezittingen van de ketk waren "de vicariegoede-
ren". Deze goederen waren meestal afkomstig 
uit nalatenschappen, die aan de kerk geschon
ken werden om missen op te dragen op de ge
boorte- of sterfdagen van de gevers. Uit de 
opbrengsten van deze goederen werden onder 
meer de vicarissen betaald. Vicarissen deden 
dienst bij de vicariealtaren, waarvan er totaal 
acht in de kerk hebben gestaan. Tijdens deze 
"zielsmissen" werd de naam van de schenker 
herdacht, waardoor deze bezittingen ook wel 
bekend stonden als memoriegoederen. 

Gevolgen van de hervorming voor de bezittin
gen van de kerk 
Bij de overgang van de kerk en haar bezittingen 
naar de Nederduitse Gereformeerde Kerk blij
ven de opbrengsten van de goederen van de 
kerkfabriek op de oude voet bestemd voor het 
onderhoud van de kerk en het in stand houden 
van de erediensten. Het pastoriegoed wordt de 

bron voor het predikantstractement, maar de 
vicariegoederen verliezen hun bestemming. 
Hoewel degenen, die ze gesticht hebben, allang 
zijn overleden, hebben hun opvolgers het recht 
de opbrengsten te mogen "begeven". Veel van 
deze goederen worden in de eerste tijd bestemd 
voor mensen buiten kerk en school. Dit tegen 
de zin van de Staten van Holland, die nog in 
1578 een regeling opstellen, die voorschrijft, 
dat 2/3 deel van de opbrengst van de vicarie
goederen moet worden bestemd voor geestelij
ke doeleinden (inclusief het onderwijs) en de 
rest moet worden gebruikt om het predikant
stractement te vetbeteren. Gezien het verdere 
verloop hebben we de indruk dat dit een rege
ling op papier is gebleven. Deze regeling van de 
Staten van Holland wordt in 1580 voor Loenen 
vastgelegd in een overeenkomst tussen de heren 
van Cronenburch en de Staten van Holland. In 
1594 verklaren de kerkmeesters dat Cronen
burch 1/3 deel van het vicariegoed en al de pas-
toralia aan de kerk heeft gegeven. Met deze ver
klaring komt een einde aan de onrust rond de 
Hervorming. Daarna breekt een rustige periode 
aan voor wat betreft het eigendomsrecht van de 
bezittingen van de kerk, tot de tijd van de 
Bataafse Republiek. In de 18de eeuw ontstaat 
nog wel enkele keren twijfel over de overdracht 
van alle bezittingen aan de kerk. In 1722 
verklaart de kerkenraad, dat de heren van 
Cronenburch bij de overgang veel in eigen zak 
hebben gestoken Veel latet, in 1799, betwijfelt 
de predikant nogmaals, of 1/3 deel van het 
vicariegoed en al het pastoorsgoed wel is over
gedragen. 

In de geest van die tijd moesten alle eigendom
men van de Rooms-katholieke kerk in Loenen 
in haar geheel worden overgedragen aan de pro
testanten. Conclusie moet zijn, dat dit voor een 
groot deel ook is gebeurd. Aangezien de heren 
van Cronenburg patronaat van de kerk in Loe
nen waren en zij de rooms-katholieke gods
dienst trouw bleven, zijn er echter ook goede
ren voor de kerk verloren gegaan. 

De Bataafse republiek 

In mei 1795 sluit ons land met Ftankrijk het 
Verdrag van Den Haag. Door het sluiten van 
dit verdrag erkent Frankrijk de Bataafse 
Republiek als onafhankelijke staat. Hiervoor 



V E C H T K R O N I E K PAGINA 25 

worden echter wel tegenprestaties verlangd. Zo 
moet men een flink bedrag betalen voor de 
bevrijding door Frankrijk. Ook moet men 
bondgenoot van Frankrijk (en dus vijand van 
de Engelsen) worden. Tevens moer de Bataafse 
Republiek de generaliteitslanden Limbutg en 
Vlaanderen afstaan aan de Fransen. Tot slot 
moet men, ter bescherming regen de Engelsen, 
een groot Frans leger (25.000 manschappen) 
op haar grondgebied toelaten en onderhouden. 
Op 1 maart 1796 komt de uit 126 gekozen 
leden bestaande Nationale Vergadering van de 
Bataafse Republiek voor het eetst bijeen. De 
leden van de Nationale Vetgadering krijgen de 
opdracht om een Staatsregeling (Grondwet) op 
te stellen, waatin de beginselen van de staatsin
richting en de rechten van de mens dienen te 
worden vastgelegd. 

De leden van de Nationale Vergadering bestaan 
uit de Unitaristen, de Federalisten en de 
Moderaten. De Unitaristen worden geleid door 
onder andere Daendels en Gogel. Hun aan
hang is voorstandet van een eenheidsstaat. De 
Federalisten willen zoveel mogelijk de oude 
provinciale zelfstandigheid behouden. Vooral 
het al dan niet samenvoegen van de provinciale 
schulden tot één staatsschuld vormt een belan
grijk meningsverschil, vooral omdat het gewest 
Holland een gtote schuld heeft. De Moderaten 
nemen een middenpositie in. Hun bekendste 
leider is de Amsterdamse advocaat Schimmel-
penninck. 

Op 22 januari 1798 plegen de radicale 
Unitaristen, onder leiding van Daendels, met 
behulp van Franse troepen een staatsgteep. 
Door alle Federalisten en een aantal Moderaten 
uit de Nationale Vergadering te zetten, krijgen 
de radicale Unitaristen een ruime meerderheid 
in de vergadering. In april 1798 werd een, door 
de radicale Unitaristen opgestelde, constitutie 
aangenomen, die positief uitvalt voor de 
Rooms-katholieke Kerk. 

gematigde Unitaristen de overhand krijgen. 
Door de Nationale Vergadering wordt nu de 
scheiding van kerk en staat, een van de grond
beginselen van de revolutie, gerealiseerd. Dit 
komt onder andere tot uiting in divetse artike
len in de Staatsregeling van 1798. 

Eigendomsrecht van de toren 

Tot het einde van de 18e eeuw was de toren van 
Loenen eigendom van de kerk. Doot de nieuwe 
grondwet, de Staatsregeling van 1798, worden 
de torens, "gehecht aan de kerkgebouwen van 
de tot voor kort heersende kerken, evenals de 
klokken met hun behuizing", verklaard eigen
dom te zijn en te blijven van het "vrije en soeve
reine volk van de Bataafse Republiek in het 
algemeen en van de burgers van Loenen in het 
bijzonder". 3) 

De reden van deze onteigening van de toren 
had volgens bepaalde bronnen voor een deel 
een militaire achtergrond. Napoleon had door 
heel Nederland een seinsysteem laten ontwik
kelen van toren naat toren met behulp van 
masten en dwarsarmen. Tegelijkertijd moest de 
toren dienst doen als uitkijkpost voor de toren-
wachter annex brandwachtet. Vaak werd de 
brandspuit dan ook in of vlak bij de toren 
ondergebracht. 

Tot op de dag van vandaag is de burgerlijke 
gemeente van Loenen eigenaar van en dus 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
toren van Loenen. Bij de overdracht van de 
toren aan de butgerlijke gemeente is destijds 
een administratieve fout gemaakt, die pas in 
1979 is recht gezet. De bijtoten, de toren 
waarin de wenteltrap zich bevindt, is bij de 
overdracht aan de burgerlijke gemeente niet 
meegenomen. Bij het herstellen van deze fout 
werd overigens wel geregeld, dat de kerkelijke 
gemeente het recht behoudt om gebruik te 
maken van de trappen om te komen naar de 
ruimte tussen gewelf en zadeldak 4l. 

In juni 1798 vindt er opnieuw een staatsgreep 
plaats, waarin Daendels ook een groot aandeel 
heeft. Ditmaal zijn het de gematigde 
Unitaristen die de macht overnemen. Er wordt 
nu, volgens de eerste grondwet, van april 1798, 
een nieuw parlement gekozen, waarin de 

Eigendomsrecht van het kerkgebouw 
Terug naar de situatie in de Franse Tijd. Door 
de Nationale Vergadering van 1796 en later 
door de Staatsregeling van 23 april 1798 wordt 
het volgende verklaard: 
Alle kerkgebouwen en pastoryhuizen der voor-
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maals heerschende kerk, voorzoverre zij, door 
aanbouw uit de afzonderlijke kas der gemeente 
geene bijzondere en wettige eigendommen zijn, 
worden overgelaten aan de beschikking van ieder 
plaatselijk bewind, om deswege tusschen alle 
kerkgenootschappen eenig vergelijk te treffen, en 
wel binnen de eerst komende zes maanden na 
aannemen der staatsregeling. 
De grondslag van dit vergelijk is in iedere plaats, 
het grootste getal van leden der onderscheidene 
kerkelijke genootschappen, hetgeen alzoo de rela
tieve meerderheid van zielen zal uitmaken. Het 
zelve zal de voorkeur hebben omtrent de naarst-
ing eener plaatselijke kerk en pastorie, onder 
bepaling echter, na gedaene begrooting van de 
waarde dier gebouwen, van eene matige uit
kering, hetzij ineens of bij termijnen, aan de an
dere kerkgemeenten naar evenredigheid van 
derzelver leden, welke allen, door de bepaling, 
worden gehouden voor altijd afstand te hebben 
gedaan van de gemeene aanspraak. V 
Tussen de kerkgenootschappen van de 
gemeente moet dus een vergelijk worden 
gemaakt over het eigendomsrecht van de Grote 
kerk. De kerkgemeenschap met het grootste 
aantal leden krijgt het eigendomsrecht over de 
kerk, maar zij moet naar rato van het aantal 
leden wel een bedrag uitkeren aan de andere 
kerken, die daarmee dan voorgoed afstand 
doen van het eigendomsrecht. 

Als gevolg van de Staatsregeling van 1798 
komt bij de municipaliteit van Ctonenburg en 
Loenen een schrijven binnen van het provinci
aal Comité van Holland, waarin onder andere 
wordt gelast op te geven: 

het getal der kerken en zielen tot dezelve 
behoorende; 

de oorsprong en tegenwoordige staat van alle 
goederen en inkomsten der armenkassen en welke 
gezindte daaruit bedeeld wordt; het rendement en 
emploi van alle "Gods en Arme penningen bij 
publieke verkoopingen en verpachtingen" en 
welke gezindte daarvan geniet; 
alsmede den oorsprong en tegenwoordigen staat 
van alle goederen en inkomsten van diakenen, en 
welke gezindte daaruit bedeeld wordt; 
wijders de fondsen en wijze, op welke de leeraren 
der gewezene heerschende kerk tot hiertoe zijn 
bezoldigd geworden en eindelijk de lijsten der 
leeraren en kosters van den voorheen bevoor

rechtte kerk, met bijvoeging de combinatien en 
vacatures en opgave van hunner tractementen 6K 

De vragen worden doorgespeeld naar de 
kerkenraad van de Gereformeerde gemeente. 
Op 6 juli 1798 zendt de kerkenraad haar reac
tie in en op 10 augustus een nog completer 
antwoord. Daarmee nier tevreden dringt de 
municipaliteit aan op het leveren van wettelijke 
bewijzen, namelijk dat de Gereformeerde 
gemeente op rechtmatige wijze in het bezit is 
gekomen van het kerkgebouw, de pastorie, de 
inkomsten van de kerk, het kerkeland en de 
kerkehuisjes. Op 14 oktober doet de kerken
raad vervolgens opgave van enkele van de voor
naamste, en naar haar mening voldoende, rede
nen waarom de kerk en al haar bezittingen aan 
de Gereformeerde gemeente toebehoren. De 
gereformeerden voeren aan, dat de gehele 
inventaris dateert van na de datum van de 
Hervorming, evenals de huizen, inclusief de 
pastorie, die men in bezit heeft. Dit alles is dus 
het rechtmatige eigendom van de Gerefor
meerde gemeente in Loenen. Tevens wijzen de 
Gereformeerden op de zeer zware onderhouds-
lasten, die zij gedurende twee eeuwen hebben 
moeten dragen, vooral in de jaren 1672 (inval 
van de Fransen), 1693 (instorting van het 
koor), 1703 en 1704 (hevige stormen) en het 
rampjaar 1714 (blikseminslag), waarin voor 
35.000 gulden 7) moest worden verbouwd. Ze 
melden tevens, dat de kosterswoning (omdat 
de koster tevens schoolmeester is) en de school, 
reeds voor het algemeen nut worden gebruikt 
en derhalve niet onteigend behoeven te wor
den. De Gereformeerde gemeente draagt zelfs 
het onderhoud van deze gebouwen 8). 

Over het eigendomsrecht van de kerk is in het 
daaropvolgende jaar nog steeds niet beslist. De 
Gereformeerde kerkenraad wordt ongerust en 
vraagt de gemeenteleden wie als gevol
machtigde mag optreden. Daartoe kondigen zij 
op 21 juni 1799 de volgende mededeling van 
de preekstoel af: 

Het is der gemeente ongetwijfeld bekend, dat de 
Kerkenraad reeds geruimen tijd is bedacht en 
bezig geweest teneinde nopens kerkgebouw en pas-
tory volgens de staatregeling noodige schikking 
mögt gemaakt worden, dat deze zaak nog niet is 
ten einde gebracht, de Gemeente zal met ons 
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begrijpen, dat vooral ook wegens het aanstaand 
vertrek van den predikant het zeer te wenschen 
ware, dat deze zaak spoedig werd afgedaan. Dan: 
de Kerkenraad is van oordeel, dat in dezen met 
meerdere kracht kon gewerkt worden, wanneer 
de Gemeente of de Kerkenraad of eene andere 
commissie stellig qualificeerde en verzogt binnen 
den kortst mogelijken tijd die zaak ten einde te 
brengen: zij roept daarom de Gemeente morgen 
tegen 12 uur op 't choor der Kerk alhier, om 
zich te verklaren of zij daartoe den Kerkenraad 
volmachtigd dan of zij daartoe eene afzonder
lijke commissie benoemen wiPh 

De uitslag van de bijeenkomst is dat de 
kerkenraad, met twee stemmen tegen, vol
macht 

krijgt om deze zaak snel tot een goed einde te 
brengen. 

Aangaande dezelfde zaak worden ook in de 
Rooms katholieke kerk aan de Slootdijk voor
bereidingen getroffen. Op vrijdag 2 augusrus 
1799 wordr door het parochiebestuur een ver
gadering gehouden ten huize van pastoor 
Dadelbeek. De kerkenraad van de Gerefor
meerde kerk is ook uitgenodigd om een voor
stel aan te horen "tot schikking der zaak 
nopens kerk en pastorie" ten overstaan van de 
gedeputeerden der municipaliteit. In deze 
vriendelijke bijeenkomst (pastoor Dadelbeek 
benadrukt dat de goede verhouding tussen 
Gereformeerde gemeente en de Rooms-
katholieke parochie in Loenen door dit voor
val niet verstoord mag worden) komt de 
Rooms-katholieke parochie met de volgende 
voorstellen: 

In aanmerking nemende de meerderheid der zie
len der Gereformeerden, de tegenwoordige 
gesteldheid der tijden en ook het een en ander 
door de Gereformeerden geavanceerd, vooral ook 
de goede wederzijdsche harmonie der beide 
gemeenten, zal de Roomsch Katholieke Gemeente 
van het haar door de Staatsregeling gegeven recht 
op de gebouwen afzien. 

Echter de Gereformeerden hebben in te zien, hoe 
er naar de tegenwoordige orde van zaken 
volkomen gelijkheid bestaat tussen alle gezindten 
en hebben te bedenken dat de Roomschen door de 
hervorming, ruim twee eeuwen geleden, op groot

te onkosten gekomen zijn. Zij verloren hunne 
kerkelijke gebouwen en moesten zich zelven 
opnieuw inrichten. Derhalve stellen zij voor: dat 

1. de Gereformeerde Gemeente hen op een of 

andere wijze zal indemneeren wegens de erf

pacht, welke zij moet opbrengen, ter somme 
van 21 gulden jaarlijks voor hare kerk en 
pastory; 

2. de voordelen, die de Gereformeerde kerk trekt, 
na aftrek van onkosten van doodgraver enz, 
van ieder lijk van de Roomsch Katholieken, 
dat aldaar begraven wordt, zullen jaarlijks 
aan de Roomsche Gemeente worden uitge
reikt, 

3. en eindelijk zal de Gereformeerde gemeente 
op eene andere wijze zorgen, dat de Roomsch 
Katholieken zonder tol aan het hek te betalen 
w>, hun Kerk en leeraar bezoeken kunnen, 
dan en wanneer zij dit behoeft, en dat de pas
toor vrij zal zijn van tol aldaar. u> 

De kerkenraad van de Grote kerk vraagt enke
le dagen bedenktijd. Op 6 augustus 1799 
komen de kerkenraadsleden samen om een 
antwoord op te stellen. Zij concluderen dat als 
de kerken inderdaad - zoals door de staatsrege
ling is vastgelegd - gelijkwaardig zijn, zij ook 
beide voor een gelijk deel de erfpacht dienen te 
voldoen. Besloten wordt voor te stellen elk jaar 
de helft van het voorgestelde bedrag, te weten 
10 gulden en 10 stuivers, aan de Rooms-
katholieke parochie te betalen. Indien zou 

Interieur van ie Grote kerk 

in Loenen, omstreeks 1920. 

ColLW. Mooij. 
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blijken dat dit bedrag kan worden afgekocht 
dient dit voor de helft van het bedrag te 
gebeuren met dezelfde reden als voornoemd. 
Wat het kerkhof betreft is de kerkenraad van 
mening, dat het tegen elk gevoel van gelijkheid 
indruist, dat de Gereformeerde gemeente de 
lasten en de Rooms-katholieke parochie de lus
ten zou dragen; zij stelt voor elk haar eigen 
doden te begraven 12). 

Indien door de municipaliteit of de Rooms-
katholieke parochie een tegenvoorstel zal wor
den gedaan, zal de kerkenraad dit nog wel in 
overweging nemen. 

Wat de tol betreft: hierover heeft de kerkenraad 
niets te zeggen: de Gereformeerde predikant is 
ook niet vrijgesteld van deze tol. De Rooms-
katholieke parochie zal zich hierover tot de erf
genamen van de heerlijkheid dienen te wenden 
13). 

Aan deze reactie voegt de kerkenraad nog toe 
dat er nu voldoende grond is om spoedig tot 
een besluit te komen en met spoed een minne
lijke schikking te maken over het eigendoms
recht van de kerk, zoals de staatsregeling voor
schrijft. 

Op 18 september 1801 vindt er echter weer 
een staatsgreep plaats. Ondanks afwijzing 
door de grondvergaderingen wordt weer een 
nieuwe staatsregeling afgekondigd, waarmee 
de staatsrechtelijke situatie van vóór 1795 
bijna geheel wordt hersteld. Deze staat
sregeling dateert van 16 oktobet 1801 heeft 
voor de Gereformeerde gemeente in Loenen 
een positieve uitwerking op de eigendomsdis
cussie. Artikel 13 van de nieuwe staatsregeling 
luidt namelijk: leder kerkgenootschap blijft 
onherroepelijk in het bezit van hetgeen men van 
den aanvang dezer of door hetzelve heeft bezeten 
'*.Hiermee worden de onderhandelingen in 
Loenen in het voordeel van de Gereformeerde 
gemeente beslist. De "Tijd" waarvoor de 
Gereformeerde kerkenraad zo bang was, denk 
aan de haast die gemaakt werd om een vol
macht te geven voor de onderhandelingen, is 
in het voordeel van de Gereformeerde 
gemeente uitgevallen, zij bleef in het bezit 
van het kerkgebouw en de bezittingen uit de 
periode van voor de kerkhervorming. 

Gertjan Verhage 
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1986 (derde druk). 

N O T E N : 

1. Na de hervorming wordt het nieuwe kerkgenootschap de 

Gereformeerde kerk en larer de Nederduitsch 

Gereformeerde kerk genoemd. Vanaf 1816 wordt dit 

kerkgenootschap de Nederlandse Hervormde kerk 

genoemd. In de bronnen die aan dit artikel ten grond

slag liggen worden de namen 'gereformeerd' en 'her

vormd' door elkaar gebruikt. Wij hebben ervoor gekozen 

om in dir artikel de naam "Gereformeerde kerk " een

duidig re gebruiken. 

2. L.J. van der Heijden , Het kerspel Loenersloot. Utrechr; 

1913. 

3. De toren van Loenen. Overdruk uit her weekblad voor 

Loenen, Vreeland enz. van zaterdag 19 november 1898, 

Utrecht z.j. 

4. Archief van de Kerkvoogdij van de Nederlands 

Hervormde kerk re Loenen aan de Vecht. Norulen van 

kerkvergaderingen 1839 tot 24 april 1866. 

5. Staatsregeling van 23 april 1798, additioneel artikel 

nummer. 

6. Archief van de kerkvoogdij Nederlands Hervormde kerk 

te Loenen aan de Vechr. Notulenboek Kerkraad 

1 7 4 7 - 1 8 4 0 . 

7. Hier wordr overdreven; de werkelijke kosten zijn Fl 

27.537,-. Zie artikel "De grote torenbrand in Loenen", 

Gertjan Verhage in Vechtkroniek nr 10, blz 20. 

8. Archief van de kerkvoogdij Nederlands Hervormde kerk 

te Loenen aan de Vecht. Notulenboek Kerkraad 

1 7 4 7 - 1 8 4 0 

9. Ebidem. 

10. De tol waar hier sprake van is, is de tol nabij 'Het 

Raadhuijs van Croonenburch' (her huidige kantoor van 

Tupperware). De rol is later verplaatst naar 'r Huis re 

Velde'. 

11. Archief van de kerkvoogdij Nederlands Hervormde kerk 

te Loenen aan de Vecht. Notulenboek Ketkenraad 1747 

- 1840. 

12. Vanaf 1820 worden de Rooms Katholieken inderdaad 

begraven op de begraafplaats aan de Kerklaan. Of dat 

het gevolg is van deze discussie is onduidelijk. 

13. Archief van de kerkvoogdij Nederlands Hervormde kerk 

te Loenen aan de Vecht. Notulenboek Kerkraad 1747 -

1840. 

14. Staatsregeling 16 oktober 1801, arrikel 13. 


