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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 
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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. 


