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DUIZEND JAAR GESCHIEDENIS IN VOGELVLUCHT 

Kerken in Loenen, Nigtevecht en Vreeland 
De Gereformeerden hebben een haantje, 
de Luthersen hebben een zwaantje, 
de Roomsen hebben een kruisje 
en de Mennisten een houten huisje 1). 
Dit rijmpje verklaart op eenvoudige wijze de 
verschillen tussen de kerken. Je hoefde maar op 
de kerktoren te kijken om gewaar te worden 
met welke richting je te maken had. Maar zo 
eenvoudig is de werkelijkheid niet. Tot de zes
tiende eeuw bestond er één christelijke kerk. 
Daarna viel de kerk langzamerhand uiteen in 
vele afzonderlijke geloofsgemeenschappen. 
Niettemin heeft de christelijke kerk veel 
invloed (gehad) op onze kijk op de wereld, onze 
waarden en normen, onze manier van denken, 
van praten, van schrijven en de inrichting van 
ons leven. Nog niet zo lang geleden was bijna 
iedere Nederlander lid van een kerkgemeen
schap. In 1879 was slechts 0 ,1% van de bevol
king onkerkelijk in de provincie Utrecht. Pas 
in de twintigste eeuw heeft de secularisatie 
toegeslagen. In 1930 was de onkerkelijkheid 
gestegen tot 11,6% en bij de laatste volkstelling 
uit 1970 tot 18%. Deze ontwikkeling heeft 
zich in de jaren daarna fors doorgezet. 
Dit artikel geeft in vogelvlucht een overzicht 
van de geschiedenis van de kerken in Loenen, 
Nigtevecht en Vreeland in relatie tot de lande
lijke ontwikkelingen. 

Willibrord en Bonifatius 
De geschiedenis van de christelijke kerk in 
Nederland begint bij zendeling Willibrord 
(658-739), die in 690 vanuit Ierland naar het 
vaste land van Europa trok om daar het evange
lie te verkondigen. Zijn zendingswerk strekte 
zich uit over het gehele gebied van de Friezen, 
een brede kuststrook van Noord-Duitsland tot 
de Zuidelijke Nederlanden. De paus wijdde 
Willibrord in 695 tot aartsbisschop. Met steun 
van de Franken werd hem Trecht (het huidige 
Utrecht) als zetel aangewezen. In de strijd tus
sen de christelijke Franken en de heidense Frie
zen kwam Utrecht omstreeks 700 definitief in 

handen van de Franken. Willibrord stichtte er 
een kloosterschool. Aan het einde van zijn leven 
trok hij zich terug in de abdij van Echternach, 
waar hij op 7 november 739 stierf. Willibrord 
wordt gezien als de grondlegger van de christe
lijke kerk in de Nederlanden 2>. 
Het pionierswerk van Willibrord werd voort
gezet door Bonifatius (673-754), die vóór 721 
reeds enkele jaren met Willibrord had samenge
werkt. Daarna trok Bonifatius naar Duitsland, 
waar hij uiteindelijk tot aartsbisschop van 
Mainz werd gewijd. Hij keerde in 751 naar 
Utrecht terug om opnieuw onder de Friezen te 
werken en het werk van Willibrord af te ron
den. Bonifatius gaf de kerk een organisatie en 
een bestuur door het vormen van bisdommen 
en het beleggen van synoden. Op een zendings-
tocht naar Friesland werd hij op 5 juni 754 bij 
Dokkum vermoord. 

Liudger 

De derde zendeling, die invloed had op de ont
wikkeling van de kerk in onze omgeving, was 
Liudger (742-809). Zijn ouders waren rijke 
Friese edelen, die in de Vechtstreek woonden. 
Liudger ontving zijn opleiding aan de klooster
school in Utrecht. In 777 werd hij in Keulen 
tot priester gewijd. Toen Liudger eenmaal mis
sionaris was geworden, stichrte hij op het land
goed van zijn familie te Werinon, waarschijnlijk 

ïN 'VREELA/ V 

Kerk en huizen van Vreeland. 

Gevelsteen aan de Klapstraat 

in Vreeland met een 

afbeelding van de Grote kerk 

temidden van de huizen van 

het dorp. Deze steen is 

omstreeks 1970 nagemaakt 

door Joop van Huisstede 

(1922-2000) naar een 

origineel, dat zich vroeger 

bevond in de voorgevel van 

een huis aan de Bickersgracht 

in Amsterdam. 

Foto: W.F. Kuijper 
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De Grote kerk in Nigtevecht 

in de zeventiende eeuw. 

Collectie gemeente Loenen. 
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het huidige Nederhorst den Berg -", een 
parochiekerk, gewijd aan Willibrord. Nadat hij 
vijfjaar onder de Friezen had gewerkt, trok hij 
in 792 naar Münsterland, waar hij de abdij van 
Werden stichtte. De parochiekerk van Neder
horst den Berg was een tijdlang verbonden met 
deze abdij. Liudger werd in 805 gewijd tot de 
eetste bisschop van Münster. Hij heeft veel 
betekend voor de ontwikkeling van de kerk 
in onze omgeving. De parochiekerk van 
Nederhorst den Berg, dooi Liudger gesticht in 
de achtste eeuw, is de moederkerk van de 
kerken in de huidige gemeente Loenen. Bij elke 
nieuwe kerkstichting werd een deel van de 
parochie Nederhorst den Berg afgesplitst en tot 
zelfstandige parochie verheven. Met andete 
woorden: vele kerken in de Vechtstreek hadden 
Nederhorst den Berg als moederkerk. 

Grote of Ludgeruskerk in Loenen 
Kerk en parochie van Loenen zijn gesticht in de 
tiende eeuw. Het huidige hervormde kerk
gebouw dateert van omstreeks 1350. Tussen 
1320 en 1464 is de kerk gebouwd als vervanger 
van de houten kapel, die er in de tiende eeuw -
of misschien zelfs wel eerder - was neergezet. In 
deze periode is de kerk tevens uitgebteid met 

een vijfzijdig koor en een sacristie. De kerk van 
Loenen was gewijd aan Liudger. Als herinne
ring hieraan staat hij afgebeeld op een sluitsteen 
in het koot van de kerk. 

Grote of Sint Nicolaaskerk in Vreeland 
De kerk van Vreeland is gebouwd tussen 1265 
en 1275 en was aanvankelijk gewijd aan Sint 
Gregorius 4', later aan Sint Nicolaas. De oudste 
kerk van Amsterdam en de kerk in Vreeland 
dragen beiden de naam Sint Nicolaaskerk. Dit 
kan wijzen op een nauwe band tussen Amster
dam en Vreeland ^, misschien wel via de 
Amsterdamse familie Hooft, die de heerlijkheid 
Vreeland in de achttiende eeuw in bezit kreeg. 
Het dorp Vreeland ontstond tijdens de bouw 
van het gelijknamige kasteel in de tweede helft 
van de dertiende eeuw 6). Dat is te zien aan de 
bouwstijl: gebouwd in de romaanse stijl en vol
tooid in de gothische stijl. In de middeleeuwen 
genoot de kerk meer dan plaatselijke bekend
heid vanwege een altaat voot Maria, een altaar 
voor Sint Antonius en een bijzonder doopvont. 

Grote kerk in Nigtevecht 

De kerk van Nigtevecht is gebouwd in de twee

de helft van de dertiende eeuw. Net als bij de 
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kerk van Vreeland duiden de aanwezigheid van 
rondboog en spitsboog er op, dar de kerk is 
gebouwd in een periode, waarin de Romaanse 
bouwstijl overging in de gotische stijl. Tijdens 
vroegere restauratiewerkzaamheden werd een 
gedeelte van een tweede fundering blootgelegd. 
Aangenomen wordt dat daarop een kleinere, 
waarschijnlijk houten kapel, heeft gestaan 7>. 

Slotkapel te Loenersloot 
De slotkapel stond vroeger vlak naast het voor
malige Rechthuis en tegenover de klapbrug van 
kasteel Loenersloot. De kapel was van veel 
oudere datum dan het Rechthuis: zij bestond in 
ieder geval reeds vóór het jaar 1339. In dat jaar 
schreef Gijsbrecht van Loenersloot in een brief, 
dat de kapel was gesticht door zijn voorouders 
8'. Er werden kerkdiensten gehouden voor de 
bewoners van het kasteel, maar ook voor 
omwonenden, omdat de afstand tot de kerk 
van Loenen nogal groot was. Tevens diende zij 
als begraafplaats voor de ambachtsheren en 
—vrouwen van Loenersloot. Aan de kerkdien
sten in de slotkapel kwam omstreeks 1652 een 
einde, toen Alexandrina van Stepraedt, vrouwe 
van Kronenburg, een kerkje liet bouwen aan de 
Slootdijk. Sinds die tijd ging de rooms-katho-
lieke bevolking van Loenersloot ter kerke in de 
schuilkerk aan de Slootdijk '). De slotkapel, die 

daarna werd gebruikt als stal en berging van rij
tuigen, raakte steeds meer in verval. In 1759 
hingen er nog enkele (drie of vier) rouwborden, 
die dik onder het spinrag zaten. De kapel werd 
in 1775 gesloopt. 

Lutherse Reformatie 

De grootste omwenteling in de kerkgeschiede
nis is de Reformatie uit de zestiende eeuw. 
Op 31 oktober 1517 sloeg Maarten Luther 
(1483-1546) 95 stellingen op de deur van de 
slotkapel van Wittenberg om daarmee een dis
cussie te openen over de aflaathandel. De 
opvatting dat iemand tegen betaling een aflaat
brief kon aanschaffen, die bij het einde van zijn 
of haar leven vergeving van zonden verzekerde, 
achtte Luther verwerpelijk. De paus en de kei
zer verwierpen de opvattingen van Luther en 
deden hem in 1521 in de ban. Deze gebeurte
nissen leidden tot een scheuring in de toenma
lige Rooms-Katholieke Kerk. Luther moest 
onderduiken op het slot de Wartburg bij Eise
nach, waar hij de tijd doorbracht met het verta
len van de bijbel in de landstaal, zodat die toe
gankelijk werd voor leken. Later publiceerden 
Luther en zijn volgelingen verschillende theolo
gische geschriften, waarin hun nieuwe visie op 
de bijbelse boodschap werd uitgelegd en toege
licht. De belangrijkste geschriften zijn: de Gro

ße Grote kerk in Loenen, 

1650. Gepubliceerd in 

'Nederlandsche Outheeden en 

Gezigten' met als bijschrift: 

"De kerk en toren van het 

vermakelyke dorp Loenen, 

zynde deeze toren van een 

geweldige hoogte, die zich een 

menigte van mylen ver loet 

zien; zy heeft het ongeluk 

door de blixem in brand te 

raken, doch door de 

wakkerheit der Inwoonden 

tydig geblust. " 

Deze afbeelding is van later 

datum (circa 1750); de 

brand was in 1714. 

De KERK. te LOEIEN" 
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te en de Kleine Catechismus, alsmede de Augs-
burgse Confessie. Door de verspreiding van 
deze geschriften groeide de aanhang van 
Luther, vooral in de Duitse landen en in Scandi
navië, maar ook elders in het toenmalige Euro
pa. Ook in ons land ontstonden lutherse 
gemeenten, die samen een landelijke kerk vorm
den onder de naam Evangelisch-Lutherse Kerk. 

Calvinistische Reformatie 
In 1536, twintig jaar na de 95 stellingen van 
Luther, publiceerde Johannes Calvijn (1509-
1564) zijn boek de 'Institutie of Onderwijzing 
in de Christelijke Godsdienst', een handboek 
over de leer van de kerk. Door dit boek en 
enkele andere geschriften kwam ook Calvijn in 
conflict met de Rooms-Katholieke Kerk. Hij 
trad in de voetsporen van de Frans-Zwitserse 
hervormer Willem Farel (1489-1565), die in 
1535 na een beeldenstorm en het afschaffen 
van de mis de kerkhervorming in Genève had 
weten door te voeren. Vanaf 1536 werkten 
Farel en Calvijn samen om de bevolking te win
nen voor de Reformatie. Calvijn ontwierp een 
kerkorde, de 'Kerkelijke Ordinanties'. Daarin 

onderscheidde hij vier kerkelijke ambten: pre
dikanten, doctoren, ouderlingen en diakenen. 
Predikanten en doctoren zorgden voor het 
theologisch onderwijs en het aantrekken van 
predikanten. Predikanten en ouderlingen zorg
den samen voor het besturen van de kerk en het 
uitoefenen van de tucht. Diakenen kregen als 
belangrijkste taak de armenzorg. Ook in ons 
land ontstonden calvinistische gemeenten, die 
voor wat betreft hun organisatie teruggaan op 
de door Calvijn opgestelde kerkorde. Samen 
vormden die gemeenten de Nederduitse Gere
formeerde Kerk, sinds 1816 de Nederlandse 
Hervormde Kerk geheten. 

Rooms-Katholieke schuilkerk 
De rooms-katholieken van Loenen, Loener-
sloot, Vreeland en Baambrugge kwamen gedu
rende de periode 1578 tot 1652 bijeen op een 
afgelegen plek, namelijk in het Huis Het Hon
derd (huidig adres: Honderdsche Laantje 4 te 
NieuwerTer Aa). In die tijd sprak men over het 
'Pape-nessie', het nestje van de rooms-katholie
ken. Uit de acta van de gereformeerde classis 
Amsterdam blijkt, dat zich daar in 1648 een 

Rechthuis en kapel tegenover 

het kasteel Loenersloot, 1728. 

Reproductie pentekening 

L.P. Serrurier. 

Coll.: Het Utrecht Archief, 

TA 857 
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priester ophield, Engelbertus van Sevenhuizen, 
een Benedictijner monnik. In de notulen wordt 
hij aangeduid als "den paep op 't honden". Op 
3 oktober 1651 overleed Van Sevenhuizen. 
Waarschijnlijk maakte zijn overlijden de weg 
vrij voor het zoeken naar een nieuw onderko
men voor de roomse godsdienstoefeningen. 

Schuilkerk aan de Slootdijk in Loenersloot 
De heren van Kronenburg bleven na de kerkher
vorming in 1578 de rooms-katholieke godsdienst 
trouw. Begin zeventiende eeuw is Anthony van 
Lynden (ovl. 1626) heer van Kronenburg. Zijn 
vrouw Alexandrina van Stepraedt, die hem lange 
tijd overleeft, bleef de rooms-katholieke bevol
king in Loenen en Loenersloot daadwerkelijk 
steunen. In 1652 liet zij aan de Slootdijk een klei
ne (schuil)kerk bouwen. Deze kerk is afgebeeld 
op twee aquarellen uit 1800, die eigendom zijn 
van de R.K. Parochie Loenen 10). 

Kerk en school aan de Slootdijk in Loenersloot 
In de Franse Tijd (1795-1813) ontstond een 
discussie over de vraag, of de Grote kerk in Loe
nen moest worden teruggegeven aan de rooms-
katholieke bevolking. De afloop is bekend: na 
veel heen en weer geschrijf bleef het kerkge
bouw in handen van de Hervormde gemeente. 

Sinds die tijd werden alle bestaande kerkelijke 
groeperingen gelijk behandeld. Ook de rooms
katholieken konden hun godsdienst weer open
lijk belijden. Deze ingrijpende verandering 
maakte het mogelijk een kerk te bouwen, die 
ook uiterlijk het aanzien van een kerkgebouw 
had. Pas veel later ontstond behoefte aan een 
grotere kerk. In 1857 kon in Loenersloot de 
nieuwe neogotische kerk in gebruik worden 
genomen. Deze zaalkerk bevatte 450 zitplaat
sen en kreeg als patroonheilige Maria van de 
berg Carmel. Op 18 november 1962 werd de 
kerk wegens bouwvalligheid gesloten. Achter
eenvolgens kreeg het gebouw de diverse 
bestemmingen, onder andere Textielfabriek Tri
umph en Nederlands Laboratorium voor Film
techniek. In de jaren negentig van de twintigste 
eeuw werden kerk, pastorie en grond aange
kocht door de gemeente Loenen. Het kerkge
bouw is in 2000 gesloopt. 

Kerk en school in Loenen-dorp (1962-heden) 
Tussen 1962 en 1964 kerkten de rooms-katho
lieken in het Sint Josephgebouw aan de Rijks
straatweg in Loenen. Dit gebouw, gesitueerd op 
de plaats waar nu makelaardij De Compagnie is 
gevestigd, deed al decennia lang dienst als een 
soort ontmoetingscentrum, waar de R.K. fanfa-

Nieuwersluis gezien vanuit 

het noorden, 1788. Rechts 

van de brug over de Vecht is 

het Gemeenlandshuis te zien, 

dat van 1672 tot 1689 

dienst deed als kerkgebouw 

van de Hervormde gemeente 

van Nieuwersluis. 

ColLW.Mooij. 

Foto: W.F. Knijper. 
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Schematisch overzicht van 

de ontwikkeling van de 

kerken, beperkt tot de 

kerkverbanden die in 

Loenen plaatselijke 

gemeenten hebben of 

hebben gehad. 

Verklaring van de cijfers: 

1) de Evangelisch-Lutherse 

gemeente te Loenen is 

omstreeks 1940 opgeheven; 

2) Rooms-katholieke Sint 

Ludgerusparochie te Loenen; 

3) Hervormde gemeente te 

Loenen; 

4) Samen op Weg-gemeenten 

te Nigtevecht en Vreeland; 

5) Gereformeerde kerk te 

Loenen; 

6) Gereformeerde kerk 

vrijgemaakt te Loenen en 

7) Oud Gereformeerde 

gemeente te Loenen. 
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re, diverse koren en toneelverenigingen oefen
den en er uitvoeringen verzorgden. Tevens wer
den er lezingen, fancyfairs en vergaderingen 
gehouden. In 1964 werd de huidige kerk aan 
de Prinses Margrietstraat ingewijd. Tot op de 
dag van vandaag vormen de Sint Ludgeruskerk 
en de daarnaast gebouwde Ludgerusschool het 
centrum van de activiteiten van de rooms
katholieken in onze omgeving "). 

Klooster in Loenen 
Omstreeks 1900 werd de heer M.J. Ameschot 
eigenaar van het huis Beek en Hoff in de 
Dorpsstraat, dat thans in gebruik is als gemeen
tehuis. Na zijn overlijden in 1936 ging het huis 
over in handen van zijn dochter Marie Henriet
te, die non was geworden. Zij schonk haar 
bezittingen aan het klooster van haar congrega
tie: de zusters Franciscanessen. De congregatie 
besloot er een kloosrer voor bejaarde nonnen 
van te maken, een soort verzorgingshuis. Dit 
klooster kreeg de naam Mater Dei (Moeder 
Gods). Aan de rechterkant van het huis heeft 
men een kapel laten aanbouwen 12). 

Doopsgezinden in de Mennistenhemel 
Het gebied tussen Nieuwersluis en Breukelen 
werd in het begin van de achttiende eeuw de 
Mennistenhemel genoemd. Op de buitenplaat
sen woonden veel doopsgezinden of Mennonie

ten. Omdat de bomen van de straatweg elkaar 
met de kruinen raakten, leken ze op een hemel
gewelf. Zo is de naam Mennistenhemel ont
staan. In die tijd was de buitenplaats 'Over 
Holland' in het bezit van de doopsgezinde Wil
lem Straalman, die ook heer van Ruwiel was en 
bovendien de buitenplaatsen Vijverhof en Ster
reschans in zijn bezit had. Waarschijnlijk waren 
de meeste bewoners Amsterdamse kooplieden 
en lid van de Doopsgezinde gemeente in de 
hoofdstad. Doopsgezinden in ons land zijn vol
gelingen van Menno Simons (1496-1561). 
Vooral in het begin van de doperse beweging 
leefde men in de verwachting van het komende 
Koninkrijk Gods. Sommige wederdopers heb
ben dit in 1535 met geweld trachten te verwe
zenlijken in Münster. Vanwege hun radicale 
gedrag werden zij, ook in ons land, in de gaten 
gehouden en soms vervolgd. Uit de archieven 
weten we dat in het midden van de zestiende 
eeuw ook in Vreeland wederdopers of her
dopers woonden13' 

De huidige doopsgezinde gemeenten vormen 
samen de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. 

Evangelisch-Lutherse gemeente in Loenen 
Vanaf de zestiende eeuw ontstonden Lutherse 
gemeenten in ons land. De oudste gemeente is 
die van Woetden; zij dateert van omstreeks 
1564. Lutherse gemeenten maken deel uit van 

Het kerkgebouw van de 

Hervormde gemeente in 

Vreeland, omstreeks 1910. 

Coll.: W. Mooij. 
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De Gereformeerde kerk in 

Vreeland, omstreeks 1910. 

ColLW.Mooij. 

het kerkgenootschap, dat bekend staat onder de 
officiële naam Evangelisch-Lutherse Kerk in 
het Koninkrijk der Nederlanden. Het is één van 
de kleinere kerkgenootschappen in ons land. 
Toch is het lutheranisme wijd verspreid. In alle 
werelddelen bestaan Lutherse kerken: ze zijn 
verenigd in de Lutherse Wereldfederatie. Bij 
deze organisatie zijn meer dan 60 landskerken 
aangesloten, met in totaal ongeveer 50 miljoen 
leden. 

In Loenen is pas omstreeks 1820 een Lutherse 
gemeente ontstaan. Dit hield verband met de 
komst van Duitse arbeiders naar de glasfabriek 
op Oud Over. Door de groei van het aantal 
Lutheranen ontstond de mogelijkheid zo nu en 
dan een predikant van elders uit te nodigen. 
Enkele jaren later vormde men een eigen 
gemeente, die haar leden ook betrok uit 
Breukelen, Vreeland en Baambrugge. Een 
afvaardiging van deze Lutheranen ging in 1827 
op bezoek bij de Lutherse predikant in Utrecht 
met de vraag of zij beschouwd mochten worden 
als een filiaal-gemeente van Utrecht. Dit werd 
toegestaan en koninklijk goedgekeurd (konink
lijk besluit van 12 december 1827). De 
gemeente had geen kerkgebouw nodig, omdat 
de kerkenraad van de Hervormde gemeente 
haar gastvrijheid bood in de Grote kerk. Deze 
situatie bleef meer dan een eeuw gehandhaafd, 

in die zin, dat jaarlijks in de periode van Pasen 
tot en met oktober eenmaal per maand in het 
hervormde kerkgebouw een lutherse kerkdienst 
werd gehouden. De gemeente in Loenen is 
echter nooit uitgegroeid tot een zelfstandige 
gemeente van een behoorlijke omvang. In het 
jaarverslag van de Evangelisch-Lutherse Kerk 
van 1934-1935 werd gemeld, dat de gemeente 
in Loenen moest omzien naar een nieuwe 
gelegenheid voor het houden van kerkdiensten, 
daar de Hervormde gemeente, "na meer dan 
100-jarige vergunning", het kerkgebouw niet 
meer beschikbaar wilde stellen. Enige tijd later 
werden de lutherse diensten voortgezet in de 
Lutherkapel in Zuilen. Daarmee kwam defini
tief een einde aan het bestaan van de Loenense 
Evangelisch-Lutherse gemeente 14>. 

Calvinistische gemeenten in Nederland 
In de zestiende eeuw ontstonden ook vele calvi
nistische gemeenten in ons land. Veel rooms-
katholieke parochies gingen over naar de 
Nederduitse Gereformeerde Kerk. Deze over
gang had naast een religieuze ook een politieke 
oorzaak. Het was het gevolg van de opstand 
tegen Spanje. Na verovering van steden door 
het leger van de prins van Oranje, gingen de 
rooms-katholieke parochies over tot het pro
testantisme. De leden van de parochies maak-
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ten deze snelle omwenteling meestal niet mee. 
Zij hebben de eerste tijd de kat uit de boom 
gekeken. Zo bleven nog lange tijd roomse fees
ten gehandhaafd en ook allerlei vormen van 
ontspanning zoals kermissen en kroegbezoek. 
Wat de priesters en pastoors betreft: sommigen 
vluchtten naar Zuid-Nederland of Duitsland, 
anderen gingen moeiteloos over. De classicale 
vergaderingen van de nieuwe Nederduitse 
Gereformeerde Kerk gingen daar aanvankelijk 
soepel mee om. Zij gedoogden nog lange tijd 
vele gewoonten uit de tijd voor de kerkhervor
ming, op voorwaarde dat de pastoors bereid 
waren een minimale opleiding te volgen en -
voor zover van toepassing - bereid waren hun 
concubinaat om te zetten in een wettig huwe
lijk. Na 1600 werd de toenmalige Gerefor
meerde Kerk langzamerhand de bevoorrechte 
kerk, wat wil zeggen dat de gereformeerde reli
gie de enige toegelaten openbare godsdienst 
was. Alleen leden van deze kerk kwamen in 
aanmerking voor benoeming in overheids
functies. Ook betekende het, dat de overheid 
garant stond voor de traktementen van gere
formeerde predikanten, en dus niet voor de 
betaling van de traktementen aan geestelijken 
van andere kerken. Deze andere kerkgenoot
schappen werden meestal wel getolereerd, 
maar ze moesten zich dan wel koesthouden. 

Calvinisten in Loenen, Nigtevecht en Vree
land 
In 1578 koos Amsterdam voor de prins van 
Oranje en daarmee ook voor het protestantis
me. In dat jaar werd de classis Amsterdam van 
de toenmalige Nederduitse Gereformeerde 
Kerk (thans de Nederlandse Hervormde 
Kerk), ingesteld. Vanuit deze classis werd druk 
uitgeoefend op omringende kerken, vooral in 
Holland, maar ook in de grensstreek tussen 
Uttecht en Holland, om eveneens tot de Gere
formeerde Kerk over te gaan. De kerk in Loe
nen volgde Amsterdam nog in datzelfde jaar. 
Zij werd om redenen, die samenhingen met de 
patronaatsrechten, ingedeeld bij de classis 
Amsterdam. 

De overgang ging gepaard met een zuivering 
van het interieur van het kerkgebouw. De 
roomse altaren en beelden werden uit de kerk 
verwijderd. Ook de glas-in-loodramen, waar
op heiligen waren afgebeeld, werden vernield. 

De kerk moest in 1579 grote sommen geld 
uitgeven om de kerk weer glasdicht te maken. 
Het oude doopvont is in de Vecht terecht
gekomen. Later is het opgevist en geplaatst in 
de tuin van het voormalige klooster 'Mater 
Dei' (thans gemeentehuis) 15). Thans staat het 
doopvont weer op zijn oude plaats in de her
vormde kerk. 

De kerk van Nigtevecht ging in 1580 over tot 
het protestantisme. In dat jaar was Hessel 
Helmduyn Robbertsz. daar neergestreken als 

De Gereformeerde kerk in 

Loenen, omstreeks 1925. 

Coll.: W.Mooij. 
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De kerk van de Oud 

Loenen, omstreek 1955. 

Coll.: W. Mooij. 

pastoor, maar in korte tijd maakte hij de over
stap naar het predikantschap. De kerk van 
Vreeland ging in 1585 over naar de Reforma
tie. De eerste predikant was Willem Aegydius, 
die er tot 1593 bleef. De beide laatste kerken 
behoorden tot de classis Amersfoort van de 
Nederduitse Gereformeerde Kerk 16>. 

Nationale synode van Dordrecht (1618/1619) 
Een belangrijke fase in de ontwikkeling van de 
toenmalige gereformeerde godsdienst was de 
totstandkoming van de Nederlandse Geloofs
belijdenis (1561) en de Heidelbergse Catechis
mus (1563). De synode, die op initiatief van 
de Staten-Generaal in 1618 en 1619 te Dor
drecht bijeen kwam, vormde daarop een ver
volg. Tijdens de vergaderingen van deze syno
de werden drie belangrijke besluiten genomen: 
1. een nieuwe bijbelvertaling te laten samen
stellen (kwam gereed in 1637 en staat bekend 
als de Statenvertaling), 2. een nieuwe kerkorde 
vast te stellen (de Dotdtse Kerkorde van 1619) 
en 3. de gereformeerde leer af te bakenen door 
vaststelling van de Dordtse Leerregels. De 
vaststelling van de leerregels was een gevolg 
van een theologisch conflict, dat in 1604 aan 
de universiteit van Leiden was ontstaan tussen 
de hoogleraren Jacobus Arminius ( 1560-1609) 

en Franciscus Gomarus (1563-1641). Dit 
theologische conflict moest door de synode 
worden beslecht. Zij koos voor de visie van de 
contra-remonstranten. De remonstrantse leer 
werd veroordeeld door aanvaarding van de 
'Vijf artikelen tegen de remonstranten', de 
Dotdtse Leefregels. 

De steden en dorpen in de classis Amsterdam 
waren op één uitzondering na contra-remon
strants. Die uitzondering was Loenen, waar ds. 
Hermannus Montanus vanaf 1609 predikant 
was. Deze predikant is in 1619 afgezet om zijn 
remonstrantse gevoelens. Hij beweerde dat er 
geen erfzonde bestond en dat de mens bij 
machte zou zijn volmaakt te leven ,7K Dat 
strookte niet met de opvattingen van de con
tra-remonstranten. 

Nieuwersluis 
Nieuwersluis heeft korte tijd een eigen her
vormde (toen gereformeerde) gemeente gehad. 
In 1672, toen de Fransen ons land bezetten, 
lag er een groot garnizoen in de vesting Nieu-
wersluis. Vele militairen hadden hun gezinnen 
ook meegenomen. In die tijd waren er zoveel 
leden, dat Nieuwersluis tot een zelfstandige 
gemeente werd verheven. De gemeente kreeg 
een eigen kerkenraad, predikant en school-
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meester. Als predikant werd beroepen Frans 
Coenen, die toen predikant was bij de Hol
landse gemeente te Smyrna in Klein Azië. Er 
heeft ook een kerkgebouw gestaan, dat later in 
1703 is verbouwd tot het Gemeenlandshuis. 
Voordien was er al een einde gekomen aan het 
zelfstandige bestaan van de gemeente te Nieu-
wersluis. De vesting werd minder gebruikr, 
roen het oorlogsgevaar was afgenomen. Toen 
de predikant Coenen in 1689 stierf, trokken 
de Staten van Utrecht het predikantssalaris 
weer in. De nog overgebleven 36 leden werden 
in december 1689 bij de gemeente van Loenen 
gevoegd. Daarmee was een einde gekomen aan 
het korte bestaan van de gemeente in Nieu-
wersluis. 

Algemeen Reglement van 1816 
Na de Franse Tijd heeft koning Willem I het 
bestuur van de kerk grondig herzien. Het 
Algemeen Reglement voor de Nederlandse 
Hervormde Kerk, dat in 1816 werd aanvaard, 
gaf de kerk een nieuwe naam en een van 
bovenaf geleide bestuursvorm met veel invloed 
van de overheid. Kerkelijke vergaderingen 
konden zich in de nieuwe organisatie niet 
meer uitspreken over leergeschillen. De nieu
we bestuursvorm was doelmatig, maar zij 
stond heel ver af van de veel democratischer 
organisatie, zoals die was geregeld in de Dordr-

se kerkorde van 1619. De nieuwe bestuursor
ganisatie was één van de redenen voor de larere 
moeilijkheden, die leidden tot het ontstaan 
van nieuwe kerkverbanden. Het Algemeen 
Reglement heeft gegolden tot 1951, toen de 
synode van de Nederlandse Hervormde Kerk 
een nieuwe belijdende kerkorde aanvaardde. 

Afsplitsingen (1834 en 1886) 
In de negentiende eeuw splitsten rwee groepen 
zich af van de Nederlandse Hervormde Kerk: in 
1834 waren dat de afgescheidenen en in 1886 
de dolerenden. De Afscheiding van 1834 begon 
in Ulrum, waar ds. Hendrik de Cock hervormd 
predikant was. De afgescheidenen wilden zich 
houden aan de klassieke uitleg van de bijbel en 
terugkeren naar de organisatie en de leer van de 
oude Nederduitse Gereformeerde Kerk: de leus 
was dan ook: 'terug naar Dordt', naar de 
Dordtse kerkorde uit 1619 en naar de oude 
belijdenisgeschriften. 

De tweede afsplitsing onder de naam Doleantie 
kwam in 1886 tot stand, nadat jarenlang was 
geprobeerd de kerk van binnenuit te hervor
men. Ook hier ging het om dezelfde principes 
als bij de vorige afsplitsing. De leider van deze 
groep was dr. Abraham Kuyper (1837-1920). 
Kuyper wist in 1892 de dolerenden en het 
grootste deel van afgescheidenen te verenigen 
tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, die 

Pastorie en kerk van de 

Rooms-katholieke parochie te 

Loenen, omstreeks 1965. 

ColhW.Mooij. 
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zich beschouwden als de wettige voortzetting 
van de oude Nederduitse Geteformeerde Kerk 
uit de tijd van de Republiek (vóór 1795). 

Gereformeerde kerken in Nigtevecht, Loenen 
en Vreeland 
De gereformeerde kerken op het huidige 
grondgebied van Loenen zijn ontstaan uit de 
traditie van de Doleantie van 1886. Waar
schijnlijk niet omdat de hervormde gemeenten 
hier zo vrijzinnig waren, maar meer uit bewon
dering voor Abraham Kuyper, de grote leider 
van de gereformeerden. Kuyper was hoofd
redacteur van het landelijke dagblad 'De Stan
daard', oprichter van de Anti-Revolutionaire 
Partij (de oudste politieke partij in ons land), 
stichter van de Vrije Universiteit en leider van 
de Doleantie-beweging. Van 1901-1905 gaf hij 
als minister-president leiding aan een rechtse 
coalitie. 

Als eerste ontstond in 1888 de Gereformeerde 
kerk van Nigtevecht, die in de beginjaren, van
wege het kleine aantal leden, een combinatie 
vormde met de Gereformeerde kerk van Neder-
horst den Berg. Samen waren zij in staat een 
predikant te beroepen. De kerken in Loenen en 
Vreeland zijn in het begin van 1891 vrijwel 
tegelijkertijd ontstaan. Ook deze twee ketken 
vormden in de beginjaren een combinatie voor 
het beroepen van een predikant. De eerste jaren 
beschikten zij over één kerkgebouw, dat was 
gebouwd tussen Loenen en Vreeland aan de 
voormalige Loenderveense sluis op Oud Over. 
Het kerkje bestaat nog steeds en is nu in 
gebruik als woonhuis (huidig adres: Oud Over 
80). Al spoedig bouwden de gereformeerden in 
Vreeland een eigen kerkgebouw, dat in de nacht 
van 26 op 27 november 1905 is afgebrand. 
Een jaar later konden zij een nieuw kerkge
bouw in gebruik nemen, dat is ontworpen door 
het gemeentelid C A . Lion Cachet (1864-
1945), architect en kunstenaar te Vreeland 18'. 
De gereformeerden van Loenen namen in 1923 
aan de Dorpssttaat een nieuw kerkgebouw in 
gebruik "). 

Samen op Weg in Nigtevecht en Vreeland 
De synoden van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Neder
land bevinden zich al lange tijd in een proces 
van vereniging. In 1990 sloot de Evangelisch-

Lutherse Kerk zich hierbij aan. Het streven is 
gericht op vereniging van de drie kerken tot één 
protestantse kerk. Dit Samen op Weg-proces 
maakt het mogelijk, dat plaatselijke gemeenten 
van deze kerken een federatief verband aan
gaan. In Loenen kwam Nigtevecht als eerste 
over de brug: de Samen op Weg-gemeente van 
hervormden en gereformeerden bestaat daar al 
sinds 1979. De leden van deze gemeente 
komen samen in de dorpskerk. Het gerefor
meerde kerkgebouw is verkocht. In Vreeland 
bestaat de federatie vanaf 1996. Ook hier wordt 
de gemeente een Samen op Weg-gemeente 
genoemd. Het kerkgebouw van de gereformeer
den is in maart 2002 via een advertentie te 
koop of te huur aangeboden aan een groepe
ring, die het gebouw zal gebruiken voor het 
houden van kerkdiensten. 

Gereformeerde kerk vrijgemaakt in Loenen 
De landelijke scheuring, die in de Tweede 
Wereldoorlog in de Gereformeerde Kerken in 
Nederland plaatsvond, had ook in Loenen 
gevolgen. Een deel van de Gereformeerde kerk 
splitste zich af en vormde vanaf die tijd de 
Gereformeerde kerk vrijgemaakt. De leden van 
deze kerk, die uit Loenen en omliggende dor
pen (Abcoude, incl. Baambrugge, Nederhorst 
den Berg, Nigtevecht en Vreeland) komen, 
houden hun kerkdiensten in de voormalige 
garage 'Securitas' aan de Rijksstraatweg. 

Oud Gereformeerde gemeente in Loenen 

Reeds voor de Tweede Wereldoorlog bestond in 
Loenen een (aanvankelijk hervormde) rich
tingsevangelisatie. De leden van deze groep, die 
zich het beste thuisvoelen bij een bevindelijk-
gereformeerde geloofsbeleving, kwamen bijeen 
in 'Ons huis' op Oud Over. Dirk van Leeuwen 
(1889-1952), afkomstig uit de Christelijke 
Gereformeerde kerk van Alphen aan den Rijn, 
sloot zich bij deze groep aan. Op 11 december 
1942 werd hij door de christelijk gereformeerde 
predikant E. du Marchie van Voorthuijsen tot 
voorganger bevestigd. Van Leeuwen en zijn 
groep zochten contact met de groep Oud Gere
formeerde Gemeenten, waarvan ds. W H . Blaak 
(1871-1957) toen de leidende figuur was. In 
1945 werden zij tot dit kerkverband toegelaten. 
Op 23 oktober 1946 volgde de bevestiging van 
Van Leeuwen tot predikant. Hij vertrok in 
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1950 naar Sint Philipsland 2°J. Nadien heeft de 
gemeente in Loenen geen eigen predikant meer 
gehad. Sinds 1952 beschikt de gemeente over 
een eigen kerkgebouw aan de Koningin Wilhel
minaweg. Meestal worden er leesdiensten 
gehouden. Deze diensten, waarin preken wor
den voorgelezen, staan onder leiding van één 
van de ouderlingen. Soms gaat een predikant 
uit het kerkverband voor, maar dan in een 
doordeweekse dienst. 

Conclusie 

In alle drie dorpen van de huidige gemeente 
Loenen is de Hervormde kerk de grootste kerk
gemeenschap. In tegenstelling tot de hervorm
de gemeenten in Nigtevecht en Vreeland, kan 
de gemeente in Loenen min of meer gerekend 
worden tot de orthodoxe stroming in de Neder
landse Hervormde Kerk, de gereformeerde 
bondsrichting. De gereformeerde kerken in de 
dorpen zijn betrekkelijk klein gebleven. In Nig
tevecht en Vreeland zijn zij samengegaan met 
de hervormde gemeenten. Ook het rooms-
katholieke deel van de bevolking is ten opzichte 
van de hervormden een minderheid gebleven. 
De laatste decennia neemt de buitenkerkelijk
heid toe. Dit beeld wijkt niet af van de kerke
lijke ontwikkelingen in de rest van ons land. 
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