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DE TOREN VAN HERVORMDE KERK IN LOENEN 

De Nederlandse toren van Pisa ' 

De toren van de kerk bij 

nacht, gefotografeerd tijdens 

de festiviteiten van bet 

1000-jarig bestaan van 

Loenen in 1953 

(foto:J.G. Lamme) 

Er is veel te schrijven over de Nederlands Her
vormde Kerk in Loenen. Over de grafzerken in 
de kerk, de grafborden, het orgel, de klokken 
enz. Deze interessante onderdelen van de kerk 
wil ik in dit artikel buiten beschouwing laten; 
minstens net zo interessant is namelijk de toren 
van de kerk. De trots, maar tegelijkertijd het 
grote probleem van de kerk, met name door het 
scheef staan ervan. Een probleem waar overi
gens vanaf 1798 niet meer de Ned.Herv. Kerk, 
maar de gemeente Loenen voor verantwoorde
lijk is. In dat jaar wordt namelijk de scheiding 
tussen kerk en staat afgekondigd door de 
Nationale Vergadering. Deze scheiding komt 
onder meer tot uiting in de Staatsregeling. In 
art. 6 van deze regeling werd bepaald dat de 
torens, "gehecht aan de kerkgebouwen, bene
vens de klokken met derzelver huizingen" 
eigendom werden van de burgerlijke gemeente. 
Maar aan dat jaartal van onteigening gaan ruim 
vijf eeuwen historie vooraf. 

Groeiende welvaart 
De precieze bouwdatum van de toren is niet 
bekend. Wel weet men dat Loenen al voor de 
14de eeuw een klein kerkje bezat van de heren 
van Mijnden. Uit een lijst van geheven tienden 
uit 1274 blijkt dat er in Loenen een pastoor en 
een kapelaan waren. In 1296 komt Hugo de 
Lone ter sprake, hiermee de eerste bij naam 
bekende pastoor van Loenen. Rond 1320 was 
het inkomen van de kerk door bijdragen en gif
ten van parochianen, pachtinkomsten, grafgel-
den en legaten dusdanig hoog, dat besloten 
werd tot vergroting van het kerkje. Een repre
sentatieve kerk moest verrijzen, die het toege
nomen aantal parochianen kon herbergen en 
tegelijk de rijkdom van de gemeente zou uit
stralen. Hier hoorde uiteraard een hoge toren 
bij. 212 voet zou de toren tellen, bijna 60 meter 
hoog, geplaatst aan de westzijde van de kerk. 
Hendrik van der Aa en Symon van Tylingen 
traden als bouwmeesters op, de laatste specifiek 
als bouwmeester van de toren. Van Tylingen 
stierf in 1345. Daar bekend is dat hij nog in 
leven was toen de toren voltooid was, moet de 
toren voor dit jaartal afgebouwd zijn. Dit was 
echter nog steeds niet de huidige toren. Deze 
dateert waarschijnlijk uit ca. 1525. In de perio
de tussen deze jaartallen is de kerk gewijd aan 
de heilige Ludgerus, waarschijnlijk een van de 
eerste zendelingen in de Vechtstreek. In 1417 
wordt namelijk voor het eerst gesproken over 
het feit dat de kerk gewijd is "in die eere Gods 
ende Marie zijnen lieve moeder ende in die eere 
van Sinte Ludgerus". 

In 1518 werd met behulp van geld dat bij de 
parochianen werd ingezameld, een uitbreiding 
van de kerk verwezenlijkt. Een grootscheepse 
reparatie aan het dak en het kruis werd uitge
voerd en de zijbeuken werden gebouwd. Een 
verbintenis voor de parochianen om mee te 
werken aan de bouw gold tot zover de kerk
klokken te horen waren. In een notariële acte 
uit 1542 wordt gesproken over Jan Poyt (Poeyt) 
als bouwmeester van de toren van Loenen. 
Daar Poyt in het begin van de 16de eeuw werk-
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zaam was, wordt ca. 1520/1525 als aanneme
lijke stichtingsdatum gezien. Of dit nou een 
geheel andere toren betreft dan die van 1320 of 
dat de eerste toren slechts ommetseld is geweest 
door Poyts, staat volgens van der Linde niet 
onomstotelijk vast. Waarschijnlijk heeft vanaf 
het begin een klok gehangen in de toren. In 
1509 werd een uurwerk werd aangebracht, dat 
in 1543 vernieuwd werd. 

Navolger van de Domtoren 
De huidige toren uit 1520/25 werd gebouwd in 
navolging van de Domtoren te Utrecht. Deze 
imposante toren, gebouwd als onderdeel van de 
kathedtaal van Utrecht, werd gebouwd tussen 
1321 en 1382 en torende meer dan 110 meter 
boven de stad uit. Loenen viel onder het Sticht 
Utrecht en had bijgedragen aan de bouw ervan. 
Niet alleen de toren van Loenen, maar ook die 
van Eemnes-buiten, Amerongen, Houten en 
Soest werden in de eerste helft van de 16de 
eeuw in navolging van dit 'statussymbool' 
gebouwd. In Nederland werd in het algemeen 
niet in de zuivere franse gotiek gebouwd, maar 
er hadden zich hier diverse stijlstromingen ont
wikkeld. De Domtoren behoort echter tot een 
van de weinige gebouwen in Nederland die wél 
tot de klassieke franse gotiek behoren. De keuze 
voor Loenen om een toren te bouwen in navol
ging van de Domtoren was een vrij logische: Al 
vanaf de 9de eeuw onderhield Loenen religieu
ze banden met Utrecht en zij viel onder het 
gezag van het Bisdom Uttecht. Daarnaast was 
de Domtoren onderdeel van de kathedraal, de 
zetel van de bisschop, leider van de katholieken. 
Voeg hierbij het feit dat het een indrukwekken
de en prachtige toren was, de hoogste van het 
land, en de keuze voor deze inspiratiebron was 
gemaakt. Overigens had de toren van Loenen, 
evenals alle andere kertorens, weinig liturgische 
waarde. Wel emotionele waarde (gevoel van 
macht en trots, statussymbool) en practische 
(ophangen van voor iedereen leesbaar uurwerk, 
luiden van de klokken bij rampen, missen en 
begrafenissen, oriëntatiepunt in het vlakke 
landschap). 

De Loenense toren, opgebouwd uit drie gele
dingen, is 56 meter hoog en gebouwd van bak
stenen, aangevuld met elementen van natuur
steen: Bentheimer zandsteen, Römer tufsteen 
en Drachenfelstrachiet. Over de gehele gevel is 

de afwisseling van vier lagen baksteen en een 
spekband van twee lagen tufsteen doorgezet. 
De drie geledingen hebben een vierkante plat
tegrond, de torenspits is achthoekig van vorm. 
De spits is gedekt met natuursteen leien, gehakt 
in de vorm van het Rijndaktype. Zij wordt 
bekroond door een vergulde kroon met een 
sierkruis en een weerhaan. Het onderste deel 
van de toren is helemaal gesloten, het middelste 
en bovenste deel vertonen aan elke zijde van de 
toren drie gotische spitsboogvensters. Die van 
de middelste geleding zijn dichtgemetseld, van 
het bovenste deel is het middelste venstet open
gelaten; hierin zijn galmborden geplaatst om 
de klanken van de klok te versterken. Het uur
werk van de klok bedekt het bovenste deel van 
de spitsboog. 

Getroffen door natuurgeweld 
In 1578 nemen de Nederlands Hervormden de 
katholieke kerk in. Daar de Hervormden nog 
niet zoveel aanhangers hadden, verviel een 
groot deel van de inkomsten van de kerk. Enke
le panden en percelen land worden dan ver
kocht. Het geld daarvan is hard nodig, want de 

De kerk ca. 1920 met 

schoolkinija op het 

kerkplein. 

(Collectie W.Mooij). 
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De Utrechtse Domtoren, 

aanzicht vanuit het Westen, 

tekening van 

Th. Haakma Wagenaar 
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door stormen geteisterde toren en het noodza
kelijk onderhoud aan de kerk eisen hun tol. In 
1703 wordt de kerk getroffen door een zware 
storm. Om het geld voor de reparaties bijeen te 
brengen wordt een loterij georganiseerd. In 
1714 wordt de toren wederom door natuurge
weld getroffen. Ditmaal door blikseminslag (op 
hemelvaartsdag!) waardoor de toren deels 
afbrandde. Meteen na de blikseminslag stuurde 
men een bode naar Loosdrecht, waar de predi
kant van Loenen, Anthony Konynberg, aan het 
prediken was. Volgens de overlevering stuurde 
hij de bode echter terug met de woorden: 
"Keert weder te rugge, daar is niemant, die leeft, 
die de almachtige en slaande hand Gods ontwij
ken kan. Laat mijne goederen aan haar plaats: 
de Heere zal ons mogelijk genadig zijn". Men 
was erg bang dat de toren om zou vallen, want 
het Loenen uit die tijd was een erg brandonvei-
lig dorpje, vol nauwe steegjes en hooistapels. 
Doordat de brandende spits naar binnen viel, 
werd de omgeving weliswaar gespaard, maar 
werd veel schade aangericht binnenin de kerk. 

Tevens waren de klokken en het uurwerk 
gesneuveld. Door schenkingen van parochianen 
en leningen afgesloten bij enkele zeer rijke 
parochianen, kon de toren hersteld worden. In 
totaal werd er voor ƒ 35.000- aan reparaties ver
richt. De parochianen bleven overigens ruim 
anderhalve eeuw aan deze reparatie meebetalen, 
want tot 1875 hing er een collectebusje in de 
kerk met het opschrift: 'Bedenk de kerk en de 
afgebrande toren'! Vanaf die reparatie is de toren 
ook hoger, daar de spits een andere vorm kreeg. 
Het noodlot bleef de toren achtervolgen. Rond 
1740 bleken de palen waarop de toren gebouwd 
was deels verrot. Hierdoor helde de toren ruim 
40 duim uit het lood naar het zuid-westen. Een 
jaar later was dat al 46 duim. En toen in 1745 
de helling in vier dagen tijd toenam met 1 
duim, werd met spoed gewerkt aan herstel. In 
een bestek van een publieke aanbesteding uit 
1745 wordt uitvoerig verhaald hoe de toren 
gestut diende te worden. Offertes van torenbou
wers bleken echter te duur (ca. ƒ 1 5.000,-). Vol
gens de overlevering bracht Gerrit van der 
Paauw, meester timmerman te Loenen de uit
komst: Hij bood aan de toren voor een paar 
honderd gulden recht te zetten. Het schijnt hem 
gelukt te zijn, want als dank kreeg zijn familie 
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een gratis kerkbank aangeboden! Tevens maakte 
de dichter J. van den Brink een lofdicht op van 
der Paauw: 

"Dees toren welgebouwtpraalt boven vele dorpen 

In hoogte, sterkte en schoon is nogtans onderworpen 

Gelijk als alle ding, die mettertijd vergaan 

Zijn grondslag was verrot, en kond' niet langer staan 

Was uit zijn middelpunt ruym ellef voet geweken 

Bragt vreze aan den mensch, door huysen te verbreken 

Den hemel dit voorziet, geeft ï middel aan den hand 

Zend Gerrit van der Paauw, die brengt hem weer tot stand 

Die zet hem als voorheen, regt op zijn oude palen 

In alles wel bezorgt dat hij niet ligt zal dalen 

Die eer komt van der Paauw, maar vaderlijk bezorg 

Aan Zijn Hoog Edelheid, den heer van Kroonenhorg". 

Waarschijnlijk heeft van der Paauw de toren aan 
de tegenoverliggende kant van de helling wat 
uitgehakt en opgevuld met Loenderveense turf. 
Door deze aan te steken waardoor ze langzaam 
verteerde, kon de toren zachtjesaan weer recht 
komen te staan. Tevens werden naast deze actie 
steunberen aan de toren toegevoegd. 

Toren blijft scheef staan 
De toren stond wat rechter, maar niet voor lang 
helaas. Uit de notulen van de gemeenteraadsver
gaderingen van 1825 tot 1827 blijkt dat het 
probleem van de scheve toren uitgebreid aan de 
orde is gekomen. Als oorzaak van het probleem 
komt wederom naar voren dat bij de bouw van 
de toren de houten funderingspalen niet vol
doende diep zijn geplaatst. Hierdoor stonden zij 
niet altijd onder water en konden de delen die 
aan de open lucht werden blootgesteld verrot
ten. Als bijkomend probleem schijnt de verbin
ding tussen de kerk en de toren niet helemaal 
goed te zijn. De aannemers Edema en van Daal-
en wordt verzocht een bestek en een begroting 
van de kosten op te maken om aan Gedeputeer
de Staten te sturen - de gemeente zelf had geen 
fondsen om deze reparatie te bekostigen en 
diende dus bij Gedeputeerde Staten het verzoek 
in (een deel van) de som uit provinciale of 's 
Rijks kas bij te dragen. Gedeputeerde Staten is 
het echter niet eens met de conclusies en kosten
berekeningen van Edema en van Daalen. Zij 
raden de gemeente aan contact op te nemen met 
C. Verloop uit Utrecht 'of een andere deskundi
ge uit Amsterdam' voor een beter onderzoek. 

Ook Verloop calculeert de kosten op ca. 
ƒ 5.000,-. Een bedrag waarvan de gemeente niet 
"zich in de gelegenheid bevindt, de penningen 
daarvoor gereed te hebben". Ten hoogste 
ƒ 1.100,- kan op de begroting van het jaar daar
op worden geboekt, "dus in geene vergelijking 
toereikend voor de gecalculeerde kosten". Intus
sen deelt de rondreizende gouverneur van Gede
puteerde Staten mee, na een inspectie van de 
toren, dat geen subsidie verwacht hoeft te wor
den uit de provinciale kas, daar "de provinciale 
opcenten allen slechts konden geemployeerd 
worden tot bijdragen of ter geheel bekostiging 
van wegen en schoolgebouwen, maar geenszins 
voor het onderwerp der torens". Hij raadde het 
gemeentebestuur aan een verzoek in te dienen 
bij zijne Majesteit tot een toelage van 's Rijks
wege. Uiteindelijk is met de opzichter Verloop, 
de timmermansbaas van Daalen en de metse-
laarsbaas Sparenberg afgesproken de reparaties 
te verrichten en de betaling ervan over enkele 
jaren uit te spreiden, met bijbetaling van een 
rente van 5 %. De toren werd aan de westzijde 
gestut, de funderingspalen werden deels vervan
gen en aan de zuid- en westzijde van de toren 
werden draagmuren gebouwd. De toren werd 
tevens losgemaakt van de kerk, de koppen van 
de funderingspalen op de grens van de toren en 
de kerk werden verwijderd en de vrijgekomen 
ruimte werd opgevuld met wiggen. Door de 
klok te luiden probeerde men vervolgens de 
toren in de juiste richting in beweging te krij
gen. Of deze actie doorslaggevend was, valt te 
betwijfelen. Maar feit is dat de toren langzaam 
aan steeds rechter is komen te staan tot de hui
dige helling van ca.70 cm. 

De kerk in 1650, getekend in 

1744 door Abraham 

Rademaker naar een 

bestaande tekening uit 1650 

en aangevuld met zijn eigen 

waarnemingen. Let op de 

stompe spits en de gevangenis 

naast de toren! 

(uit: H.JAalderink) 
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't Huys te Cronenburch en 

bet dorp Loenen anno 1670 

(uit: G.J. Verhage) 

Laatste restauraties 
De beweging die in de toren waarneembaar was, 
mocht niet beletten dat in 1892 voor het eerst 
de vlag vanaf de spits wapperde (voor die datum 
was dat steeds vanaf de tweede omloop). De 
aanleiding tot deze unieke actie was al even 
uniek: koningin Wilhelmina besteeg de troon. 
Hierna werd overigens de toren regelmatig 
opengesteld voor het publiek. Tijdens de tweede 
wereldoorlog is de kerk gespaard gebleven. Pal 
na de bevrijding, op 11 juni 1945, brak echter 
tijdens herstelwerkzaamheden aan het dak brand 
uit in de kerk. De toren en koor bleven door ver
eende krachten gespaard, de rest van de kerk 
brandde af. Zoals de inwoners van de gemeente 
Loenen met man en macht getracht hebben tij
dens de brand het interieur te redden, zo zetten 
zij zich ook in voor de restauratie erna. En met 
hun (financiële) hulp, alsmede die van het Rijk, 
de provincie, de gemeente en de Hervormde 
Synode werd op 29 maart 1950 de gerestaureer
de kerk feestelijk heropend. Bij deze gelegenheid 
kreeg ook de toren een nieuwe klok. 
Op 2 mei 1966 wordt de kerk op de lijst van 
beschermde monumenten gezet door het minis
terie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap. 
Dan worden ook tussen de toren en de kerk 
pleistervoegen aangebracht, om beweging van de 
toren te kunnen vaststellen. Al anderhalf jaar 
later tonen deze 'testvoegen' hun nut: na een 
zware storm is er specie uit de voeg gevallen. In 
1994 wordt wederom een grondige restauratie 
van de kerk (m.n. de kap) noodzakelijk. Bij de 

restauratie van het uurwerk blijkt dat het uur
werk van 1953 gewoon over de eerste plaat van 
1853 geplaatst was. Deze laatste bleek veel mooi
er, zodat een geheel nieuw uurwerk werd vervaar
digd naar voorbeeld van de plaat uit 1853. 
De restauratie heeft ruim ƒ 120.000,- gekost. 
Dit was voorlopig de laatste in de lange rij van 
restauraties, die ervoor gezorgd hebben dat de 
kerk en haar toren ondanks een eeuwenoude 
leeftijd in een goede conditie nog steeds de trots 
van Loenen kunnen zijn. 

Juliette Jonker-Duynstee 

Met veel dank aan de heer J. van Schaik voor het 
ter beschikking stellen van zijn doctoraalscriptie, 
de heer G.J. Verhage voor het ter beschikking stel
len van zijn concept-boekwerk, de heer Mooij voor 
zijn afbeeldingen en de beer Boerstra voor zijn 
archiefonderzoek. 
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