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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 tol te heffen, anderdeels om de bevolking in toom te houden. Van de gebeurtenissen, die zich hebben afgespeeld in al deeeuwen, die tr verliepen tusschen den tijd, waarin de Romei-nen deze landen verlieten, tot eindelijk Loenersloot zou wor-den gebouwd, is niets tot ons gekomen. In den Karolingischen tijd kwam het geheele Vechtgebieden dus ook Loenersloot te staan onder het gezag der gouw-graven van Niftarlake, die later geleidelijk verdrongen werdendoor de bisschoppen van Utrecht, wier macht gestadig toenamna het aannemen van het Christendom door deze streken. Vandeze steeds groeiende macht getuigt een lijst van landgoede-ren voor het jaar 960 aan de Utrechtsche kerk geschonken.In deze lijst worden verschillende landerijen in de Vechtstreekgelegen opgesomd en daaronder ook genoemd: ,Jn Lonara.laca twee deelen van het dorp aan S. Maarten gewijd&quot; ') metwelk dorp blijkbaar Loenen is bedoeld, omdat dit

dien heiligeals schutspatroon had. Onder Lonaralara moet Loenresloot worden verstaan, waar-in het woordje ,,laca&quot; (laato of leek) in het algemeen om-trek, gebied of wel grens aanduidt, terwijl in Loenresloot hetwoord sloot ook grens beteekent^). En daar het dorp Loenendestijds ,,Lona&quot; heette, wijst de benaming ,,Lonara-laca&quot; opeen strook grond, gelegen op de grens (hier de N.W.) vanhet dorp Loenen, later als Loenresloot bekend- Zelfs nog tot in de veertiende eeuw maken verschillendeoorkonden melding van ,,de Sloot&quot;; d.i. het water thans de,,Angstel&quot; geheeten, terwijl de toen reeds bestaande heerwegtusschen Loenersloot en Loenen als de ,,Slootdijk&quot; (sedert1812 tot rijksstraatweg bevorderd) bekend stond ^). Deze dijk ^) Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden der provincie Utrecht,door Jhr. J. J. de Geer, 1860, bl'z. 350, en Geschiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer der stadUtrecht, door Jhr. Mr. H. M. A. J. van Asch van Wijck, 1845, blz.

213-(4de stuk). ^) Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden der Provincie Utrecht^door Jhr. J. J. de Geer, blz. 347. Het woordje ,,lo&quot; zal wel wijzen op den toenmaligen boschrijkdom dezerstreken. ') Onjuist is de opvatting, dat onder ,,Slootdijk&quot; alleen de kerkbuurtmoet worden verstaan (zie Niftarlake 1913, blz. 41).















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 Afb. 2. Het Rechtshuis en de Kapel van Loenersloot gedurende drie geslachten het huis te Velde in leen had en ookbewoonde, totdat dit, bij gebrek aan mannelijke nakomelingen,op het einde der 15e eeuw kwam aan Jan van der Meer. Henrick verkeerde veel in de omgeving van den Bisschop enwas daar in aanzien. Zoo vinden we hem aangesteld tot kaste-lein van 's Bisschops residentieslot ,,de Horst&quot;, waaraan eenaanzienlijk tractement, tenminste in naam, verbonden was envoorzooveel de berooide bisschoppelijke kas de betaling ervantoeliet, want reeds in 1329 wordt hij zelfs als burggraaf van datslot vermeld, waarschijnlijk ter betaling van de bisschoppelijkeschulden, die zich ten gevolge van het gevoerde wanbeheersteeds meer opstapelden ^). Ook diens gelijknamige achterneef,Henrick van Loenresloet, onderhield zeer vriendschappelijke be-trekkingen met het Sticht; hij was van 1321 tot omstreeks

1351deken van St. Jan, terwijl hij het later zelfs bracht tot dom-proost en bisschoppelijk officiaal. Gijsbrecht is vermoedelijk zijn vader, Henrick de burggraaf,als heer van Loenersloot opgevolgd. Hij komt het eerst voor in ') De Nobilitate, door Mattheus, blz. 530.























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 20 behoud van zijn leengoed en voegde daarom, in overleg metden laatste en de drie Staten, den bevelvoerenden Willem vanNievek een tweeden bevelhebber toe in den persoon van zijnneef Splinter van Nyenrode- De beide bevelhebbers hadden danook gezamenlijk de bewaring en de verdediging van het huisLoenersloot op zich genomen, eensdeels uit vriendschap voorheer Dirck, anderdeels omdat deze als baljuw van Muyden,,uitlandig&quot; was ^). Ook zij wendden zich weer door tusschenkomst van den Bis-schop tot den hertog van iGelder lom met rust te worden ge-laten, waarop de Hertog antwoordde hieraan slechts te willenvoldoen, als de Domdeken en de Staten deze certificatie wil-den bevestigen ^). Maar ook zij zullen weinig succes hebbengehad. Zij dreigden dan ook hun ontslag te zullen nemen, zoo-als wij zien uit een door hen gerichte brief aan Kapittelen, Rid-derschap en de stad Utrecht, echter voor zoover we weten

almet geen beter gevolg ^). Het vermoeden rijst, dat de bevelhebbers met de toezen-ding van geringe hoeveelheden der aangevraagde voorradenzijn gepaaid, want zij bleven nog op hun post en zeker sprongook wel op hun aandringen eerlang Dirck van Swieten, zoowelin hun belang als dat van hemzelf en zijn leengoed, in de bres.Deze zag. dat de vertoogen tot den Bisschop evenmin iets uit-werkten als die tot de Staten gericht en nam toen Gerrit deKoninck in den arm. Gerrit de Koninck was een man van in-vloed in de Staten en de stad Utrecht en als baljuw van Abcouen van Vreeland aan hem welbekend. Dirck schreef hem eenbrief, waarin hij meldt, dat zijn Splinter niet voor niets dienstkan doen, terwijl Willem van Nievelt ook nauwelijks in zijnkost kan voorzien, zoodat hij nu verzoeken moet het door zijninvloed daarheen te willen leiden bij de Stad en in de Staten,dat dit verbeterd worde, temeer omdat de drie Staten buitenzijn, Dirck's toestemming, de bevelhebbers orders hebben ge-geven, waarom

het ook billijk is, dat zij hun bekostiging beta-len n. 1)     Voorm.  arch. der 5 kap., Dl. C, Fol. 42. 2)     Voorm.  arch. der 5 kap.. Dl. A, Fol. 452. 3)     Voorm.  arch. der 5 kap., Dl. A, Fol. 451.1)     Voorm.  arch. der 5 kap., Dl. B, Fol. 273.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1937 21 Maar ook dit schrijven van onzen Dirck schijnt even weinigte hebben uitgewerkt als zijn vroegere brieven en alleen ver-schillende klachten van de bevelhebbers tot gevolg te hebbengehad. Zij moesten met een onvoldoende bezetting en te wei-nig provisie blijven voortsukkelen, totdat het najaar inviel, toenzij eindelijk de zaak moe werden en besloten hun ontslag aante vragen. Zij schreven aan de Kapittelen, de Stad en de Sta-ten, kort en goed te kennen gevende, dat zij hun ontslag alsbevelhebbers te Loenersloot verzoeken, met ontheffing van debeloften, die zij bij de aanvaarding van hun betrekking hebbengedaan '). De Bisschop schreef daarop aan Dirck, dat hij nuverder op eigen kosten voor de bewaring van zijn leengoedmoest zorg dragen, waarmee deze accoord ging, mits de Bis-schop zijnerzijds er toe zou meewerken, dat de tot zijn heer-lijkheid behoorende manschap onder Abcoude,

Loenersloot,Oucoop en Ter Aa hem in de verdediging van het Slot de noo-dige hulp zal verleenen ^). Waarschijnlijk weigerde zij hem inde verdediging 'bij te staan, waartoe de leenmannen als hoo-rigen verphcht waren. Men ziet hieruit, dat in het begin derzestiende eeuw de zuiver feodale toestanden hier reeds ver-loopen waren door de meerdere economische en politieke ont-wikkeling. De hoerigheid had reeds een gevoeligen knak ge-kregen, terwijl de leenband bijna niet meer werd gevoeld. De Bisschop zal met deze zaak wel zeer verlegen hebben ge-zeten; hij zond tenminste een afschrift van Dirck's schrijventer kennisneming aan de vergadering der Kapittelen, Ridder-schap en van de Stad ^). Wat er verder gebeurd is weten weniet, maar dat heer Dirck weinig succes heeft gehad staat vast.Van een definitieve uit den wegruiming dezer moeilijkheden isons niets gebleken. In dezen tijd hoopten zich de moeilijkheden voor den Bis-schop steeds meer op, zoodat het niet te

verwonderen is, datde regeling van bijkomstige zaken, zooals die met heer Dirck,achterwege bleef. Ondanks alle moeilijkheden vergat Dirck van Swieten zijneigen zieleheil niet, want in 1506 stichtte hij een vicary op het 1)     Voorm. arch. der 5 kap.. Dl. C, Fol. 42. 2)     Voorm. arch. der 5 kap., Dl. A. Fol. 470.») Vocrm. arch. der 5 kap., Dl. A, Fol. 469.




































