
Uit het archief 

omme de pense, darme en ander vuijligheit niet 
weder in de Vecht te gooijen opdat de buuren 
daardoor niet werden geincomodeert. 

16 meij 1737 

Loenen den 16 maart 1863 

Aan Zijne Excellentie den Minister van Justitie 
Beleefd heb ik de eer U Excellentie te verzoe
ken nevensgaand berigt wel in het policieblad 
te willen doen plaatsen. 

De burgemeester van Loenen van Reede tot 
Ter Aa 
ARRONDISSEMENT UTRECHT. 
In den nacht van 14 op 15 Maart zijn ontvreemt 
ten nadeele van den veehouder H.van den 
Bosch te Loenen, zes kippen en een haan, 
geteekend als volgt: Drie geele pellen bastaard 
uilebaarden, een wit zilveren pel uilebaard, 
twee gespikkelde zwarte met kuiven en bijna 
witte halzen en een bastaard zilver lakensche 
haan met dubbele kam. 

De Burgemeester van Loenen verzoekt opspo
ring, aanhouding en berigt. 

(Hendrik van den Bosch woonde toentertijd op 
een oudere boerderij staande alwaar nu Rijks
straatweg 89 te Loenen.) 

BRON: 

Gemeentearchief Loenen, inkomende en uitgaande 

stukken jaar 1863. 

Heeft den schipper Frans Vermeer aan die van 
den Geregte geklaagt dat voor sijn wal in de 
Vecht, soo veel vuijligheijt en drek wiert 
gegooijt dat sulks een conudenabele stank 
veroorsaakt en dat denselve met sijn schuijt 
niet aan de wal kan koomen. 
Waarop door die van den Geregte sijn gecom-
miteert de Schout B.Sanderson, Scheepen 
Snoek en secretaris Krijn Hoogeveen die het 
selve alsoo hebben bevonden en heeft Antonij 
van Schaick aangenomen het selve uijt te 
diepen met de eerste gelegenheijd hetwelk 
door die van de Geregte is aangenomen. 

Dat de zoon van Antonij van Schaick genaamd 
Huijg ook geen lieverdje was moge blijken uit 
het volgende; 

10 nov.1729 Regtdag gehouden 

Compareerde in de Geregte Antonij van 
Schaick en heeft tot een vrijwillige gift belooft 
te geven aan den armen alhier vier silvere 
ducatons voor het haale (stelen) van een brood 
door sijn zoon Huijg van Schaick op den 30 
October 1729, met belofte om het selve nooijt 
weeder te doen ote anders dat den Geregten 
sig sullen reguleeren na de ordonnantie. 

13 junij 173Ü. 

Antonij van Schaick gecompareert voor Schout 
en Geregten en heeft versogt dat hij mögt 
maaken een Slagt hang voor sijn deur, gelegen 
in deesen geregten bêlent ten suijden Hendrik 
Dutroe en ten noorden het onmondige kint van 
Kornelis Verlaan en is het selve door die van 
den Geregte toegestaan en sijn gecommitteerd 
omme het selve te examineren Jan van Stijge-
ren en Willem Clinton. 

1 okt.1731. 

Is door den Schout en Geregten ontbooden 
Antonij van Schaick en aan hem geordonneert 

1764 

Dat te Loenen sijn geweest tot den jaare 1759 
toe, twee brouwerije die te saamen aan het 
Geregt hebben gecontribueerd een somma van 
omtrendf 1000,-. 
Met den jaare 1760 heeft de brouwerij de A 
door omstandigheden der Hollandsche placaa-
ten, tegens den invoer der Stigtse Bieren moe
ten uijtscheijden en stil blijven staan. 
Deese brouwerij heeft diverse jaaren aan den 
anderen aan het gerecht tot bovengemelde 
quote gecontribueerd een somma van f 420,-
jaarlijks en in het jaar 1758 nog f 319,-. 
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