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De oude kerk aan de 

Slootdijk, aquarel uit 1800 

doorJ.A. Crescent (1768-

1819), eigendom van de R.K. 

Parochie Loenen. 

Foto: W.F. Kuijper te 

Loenen. Het 'Lexicon 

Nederlandse Beeldende 

Kunstenaars, 1750-1950' 

van PieterA. Scheen 

vermeldt over Jacobus 

Andreas Crescent het 

volgende: hij tekende van 

1786 af in kleuren openbare 

en particuliere gehouwen, 

meestal vrij nauwkeurig. 

Drie eeuwen rooms-katholieke kerk 
aan de Slootdijk 
De kerk die het eerste deel van de Slootdijk 

(thans Loenen-Kerklaan) ruim een eeuw 

domineerde, is niet meer. Afgelopen jaar is 

her gebouw gesloopt om plaats te maken voor 

enkele monumentale villa's. Gezien het 

belang dat deze kerk heeft gehad, kijken wij in 

dit artikel terug op de historie van drie eeu

wen rooms-katholieke kerk aan de Slootdijk. 

Drie eeuwen rooms-karholieke geschiedenis, 

omdat vóór de bouw van het kerkgebouw uit 

1857 in dezelfde omgeving reeds twee eeuwen 

lang een rooms-katholieke schuurkerk had 

gestaan. 

De eersre rooms-katholieke kerk die in Loe

nen werd gebouwd, dateert uit de dertiende 

eeuw (de huidige hervormde kerk op het 

Kerkplein). Rond 1417 werd deze kerk gewijd 

'in die eere gods ende Marie zijnen lieven 

moeder ende in die eere van Ludgerus'. Ruim 

anderhalve eeuw later zette in onze omgeving 

de reformatie door en viel de kerk in handen 

van de prorestanren (1578). Hierover hebt u 

in het eersre artikel van deze aflevering van de 

Vechtkroniek uitgebreid kunnen lezen. Na de 

reformatie moesten de rooms-katholieken uit

wijken naar een andere vergaderplaats: men 

ging ter kerke in Oucoop of Her Hondert bij 

de Benedictijnse monnik Engelberrus Seven-

huizen of bij rondtrekkende priesters die soms 

de mis lazen op de kastelen van katholieke 
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edelen. In deze periode ligt ook de oorsprong 

van het kerkje aan de Slootdijk. Zoals vermeld 

in het artikel 'Vervolging van de rooms-

katholieke bevolking' schonk Maria Sophia 

van Stepraedt, ambachtsvrouwe van Kronen

burg en Loenen, echtgenote van Frans van 

Lynden, de katholieke bevolking een stukje 

grond aan de Slootdijk. Hier werd in 1652 

een 'schuurkerk' gebouwd, een in die tijd veel 

voorkomend type kerkje: deels uit steen en 

deels uit hout opgetrokken, met een rieten 

dak (zie afbeelding). Niet alleen de katholie

ken uit Loenen kwamen hier ter kerke. De 

kerkgangers uit Vreeland -waar eveneens de 

dertiende eeuwse kerk door de toenmalige 

gereformeerden was ingenomen-, liepen 

dwars door de polder over het kerkepad naar 

de kerk. Ook de gelovigen uit Baambrugge en 

Loenersloot kwamen naar de Slootdijk. Deze 

dorpen hadden voor de reformatie geen eigen 

kerk, maar wel een kapel. 

Tolerant Holland 

Gezien de precaire omstandigheden waarin de 

katholieken zich bevonden, was de keuze van 

deze locatie, gelegen midden tussen genoemde 

dorpen, niet verkeerd: nog net gelegen binnen 

de grenzen van het gewest Holland, dat een 

stuk toleranter was dan Utrecht, waar Loenen 

zich voor het grootste deel in bevond. Deze 

tolerantie was het gevolg van het feit dat Hol

land een Europees handelscentrum was, met 

veel buitenlanders binnen haar grenzen, die 

meestal niet protestant waren. In 1652 kwam 

een einde aan de periode van 74 jaar zonder 

eigen kerk en pastoor. Pastoor Johannes 

Heijmenberg ging als eerste priester voor in de 

missen in de nu vaste locatie aan de Slootdijk. 

Zoals in het eerste artikel te lezen is, hadden de 

katholieken het in de 17de eeuw zwaar te ver

duren. Dominee Johannes Kickius probeerde 

meermalen via de schout van Loenen en zelfs 

via het Hof van Holland de kerk te sluiten. Dit 

Kerk en pastorie aan de 

Slootdijk gezien vanuit het 

zuiden.. Aquarel uit 1800 

doorJ.A. Crescent (1768-

1819), eigendom van deR.K. 

parochie Loenen. 

Foto: W.F. Kuijper te 

Loenen. 
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lukte ook enkele malen (in 1658, 1659 en 

1661), maar de missen gingen toch door, ofwel 

afwisselend in verschillende huizen, ofwel 's 

morgens heel vroeg in de schuurkerk aan de 

Slootdijk. Pastoor Heijmenberg had niet alleen 

problemen met de protestanten, maar ook met 

zijn collega uit Abcoude. Met steun van de 

katholieke heer van Cronenburgh maakte hij 

aanspraak op een deel van de parochie van 

Abcoude. ' In 1672 vluchtte Heijmenberg bij 

de inval van de Fransen. Twee jaar later over

leed dominee Kickius, en keerde het tij voor de 

katholieken: zijn opvolger, dominee Becker, 

was aanzienlijk minder fanatiek in de 'papen-

vervolging'. 

Groot verloop pastoors 
De pastoors in de schuurkerk volgden elkaar in 

rap tempo op: in 1685 werd Everardus van de 

Borch benoemd, maar door verzet van de heer 

van Cronenburgh werd hij al snel overgeplaatst 

naar Bovenkerk. Antonius de Rijser, die daar 

priester was, kwam naar de Slootdijk en bleef 

daat tot zijn overlijden in 1708. Zijn opvolger, 

Jacobus de Broeder, werd —wederom door toe

doen van de heer van Cronenburgh- niet eens 

toegelaten tot de parochie. De volgende in de 

rij was Joannes Chrisostomus Suurhuis. Hij 

bleef slechts een half jaar aan en ook diens 

opvolger in 1709, Bernardus Fock, moest na 

enkele maanden de parochie verlaten. Tot 

1712 bleef de parochie zonder pastoor. Toen 

werd David van der Mey aangesteld, die drie 

jaar op zijn post zou blijven. Pas in 1726 kwam 

et rust aan het 'pastotenfront': Mattheus de 

Reeder werd pastoor en zou dat 42 jaat lang 

blijven. Hietmee was hij de langstzittende pas

toor uit de geschiedenis van de parochie. Zijn 

opvolger was Cornelis van Veen. 

Eindelijk godsdienstvrijheid 
De parochie telde in de periode van Cornelis 

van Veen aanvankelijk 324 leden. Dit moet 

omstreeks 1770 zijn geweest. In 1795 was het 

aantal parochianen sterk teruggelopen: een aan

tal leden werd overgenomen door de toen 

opgerichte parochie in Breukelen. Deken 

Berendtzen te Bteukelen wist te bewetkstelligen 

dat de rijke inwoners van Loenen, die hoofdza

kelijk op de buitenplaatsen aan de Vecht woon

den, aan zijn parochie werden toegevoegd. De 

ketk aan de Slootdijk hield daardoor niet alleen 

mindet, maar ook de minder draagkrachtige 

leden over. Het lukte noch pastoor Van Veen, 

noch diens opvolger Dadelbeek, deze situatie 

terug te draaien. 

Het jaar 1795 was ook in een ander opzicht 

belangrijk voor de katholieken. Een staatsom-

De neogotische rooms-

katholieke kerk aan de 

Slootdijk (later Loenersloot 

en vervolgens Loenen-

Kerklaan), gebouwd in 1857. 

prenériefkaart circa 1930. 

Coll.: W. mooij. 

R. C. Kerk O. L. Vrouwe v/d Berg Karmel 
ïïabij Vreeland 
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wenteling had plaats, de Bataafse republiek was 

een feit en de katholieken konden weer vrijelijk 

hun geloof belijden. In overleg met de her

vormde kerk besloten zij af te zien van hun 

rechten op de grote kerk in het dorp Loenen 

tegen o.a. een pachtbedrag van 21 gulden per 

jaar en het opheffen van de tol voor de katho

lieken die vanuit Loenen ter kerke gingen naar 

de schuurkerk aan de Slootdijk. Vanaf 1801 

kregen de protestanten de staatsmacht weer 

vast in handen. Zij vaardigden een proclamatie 

uit waarin ieder kerkgenootschap onherroepe

lijk in bezit bleef van hetgeen men vanaf dat 

moment bezat. De oude Ludgeruskerk was 

vanaf dat moment voorgoed in handen van de 

nederduits gereformeerde (thans: hervormde) 

gemeente. ' 

Onder Dadelbeeks leiding gebeurde veel goeds: 

het aantal parochianen groeide, hij restaureerde 

de kerk en liet na zijn dood een flinke som geld 

na aan de kerk. Cornelis Phillippus Swildens 

volgde hem op. Hij liet in 1820 het kerkhof 

aanleggen en een toren op de kerk bouwen. 

Ook in deze tijd waren er meerdere malen 

grensconflicten met aangrenzende parochies. 

Een officiële vaststelling van de grenzen in 

1855 door bisschop Zwijsen zou hieraan een 

einde moeten maken. De grens van de Sloot-

dijkse parochie werd als volgt vastgesteld: 

"deze parochie wordt van die van Abcoude 

gescheiden door de Molenvliet bij Klein Baam-

brugge; van die van Nederhorst den Berg ter 

westzijde van de rivier de Vecht door de grens

lijn van het terrein van het zoogenaamde 

'Hemeltje'; van die van Kortenhoef door de 

grenslijn van het grondgebied van Kortenhoef 

en Vreeland; van die van Breukelen door den 

Angstel bij Nieuwersluis en aan de oostzijde 

door de rivier de Vecht door een rechte lijn 

getrokken van de brug over die rivier op de 

burgerlijke grenzen van het dorp Loosdrecht; 

van die van Vinkeveen door de Veenkade. ' 

Een nieuwe kerk 

In 1857 werd onder pastoor Hugo Uiterwaal 

de oude schuurkerk afgebroken, nadat een 

nieuwe stenen kerk was gebouwd, die ruim 

honderd jaar dienst zou doen. De nieuwe kerk 

- een zogenaamde zaalkerk- werd in neo-goti-

sche stijl gebouwd voor het aanbestede bedrag 

van ƒ 21.200,- en bevatte 450 zitplaatsen. Veel 

inboedel had de kerk niet: o.a. een mooie, 

gesneden houten preekstoel, een zilveren 17de 

eeuwse altijdbrandende Godslamp en een 17de 

eeuwse altaarschel. Tot die tijd was Ludgerus 

(742-809) patroonheilige van de kerk geweest. 

De nieuwe kerk kreeg echter een nieuwe 

patroonheilige: Maria van de berg Carmel. 

Deze situatie zou in 1964 weer worden terug

gedraaid bij de inzegening van het nieuwe kerk

gebouw aan de Prinses Margrietstraat. In de 

periode van pastoor Hugo Uiterwaal werd het 

kerkhof vergroot en in 1872 werd een rooms-

katholieke school gesticht, even verderop aan 

de huidige Kerklaan. ' 

In de eeuw daarna volgden vele pastoors elkaar 

op in deze monumentale kerk: Antonius And

reas Jaarmans (pastoor van 1879 tot 1894), 

Gerardus Johannes Luttikhuis (pastoor tot 

1912), Fredericus Bernardus Franciscus Stroet-

man (1912-1918), Bernardus Johannes Brou-

Détail van de 'Nieuwe Koert 

van Loenen ' (zie pagina 4) 

met daarop de 'Pastory' (de 

oude roorm-katholieke kerk) 

aan de Slootdijk. 'Het 

Roomsch Kercke Voetpad'is 

hierop duidelijk te zien. 



VECHTKRONIEK PAGINA 28 

Het interieur van de kerk 

aan de Slootdijk. prentbrief 

kaart cirea 1930. 

Coll.: W. Mooij. 

wer (tot 1933), Lammens (tot 1954) en Anto

nius C R . Vehmeijer (1954-1962). Deze laatste 

legde de fundamenten voor de bouw van een 

nieuwe kerk en een nieuwe school in het dorp 

Loenen. Tevens restaureerde hij de pastorie aan 

de Slootdijk, die inmiddels bouwvallig was 

geworden. Er waren in de loop der jaren ook 

aan de kerk al enkele restauraties nodig 

geweest. Zo was tijdens de Hoogmis op Eerste 

Paasdag 1962 een groot stuk van het plafond 

op.het zangkoor gevallen. Herstel bleek te kost

baar en er werd dus vaart gezet achter de bouw 

van een nieuwe kerk (de beslissing om een 

nieuwe kerk en een nieuwe school te bouwen 

verliep overigens niet zonder slag of stoot en 

nam enkele jaren in beslag). ' ' Om de bouw 

van de kerk te bekostigen werd onder meer een 

deel van de kerkschatten verkocht aan de kas

teelheer van Nederhorst den Berg. Bij een 

brand in zijn kasteel enkele jaren later ging alles 

helaas verloren. 

De kerk aan de Slootdijk werd op 18 november 

1962 gesloten en tot de opening van de nieuwe 

kerk in 1965 ging men ter kerke in het St. 

Josephgebouw in Loenen. ' De oude kerk 

werd nog wel verbouwd: een stalen balkcon-

structie werd aangebracht, waardoor de muren 

niet meer konden verzakken. In november 

1963 kocht de heer J. Molenkamp, kaashande

laar in Breukelen, de kerk, pastorie en de ca 2,5 

ha grond eromheen. Hij verbouwde het interi

eur enigszins en verhuurde het aan de textielfa

briek Triumph. Deze werd omstreeks 1972 

opgeheven en het Nederlands Laboratorium 

voor Filmtechniek (NLF) nam zijn intrek in 

het gebouw. In 1991 ging het NLF failliet en 

werd de kerk voor ƒ 704.000,- aangekocht 

door de gemeente Loenen. De kerk werd ver

huurd aan een aantal kunstenaars en in gebruik 

genomen als atelier. De kosten voor een dege

lijk onderhoud waren vanzelfsprekend hoog en 

de gemeente bracht in 1996 dan ook plannen 

naar buiten om de kerk te slopen. Vier jaar later 

werden deze plannen gerealiseerd en kwam een 

einde aan ruim drie eeuwen kerkelijke historie 

aan de Slootdijk. 

Juliette Jonker-Duynstee 

De gegevens voor dit artikel zijn verzameld door 

Ellen Brandes-de Lestrieux. 

N O T E N : 

'. 25 jaar Ludgerus (zie ook onder 'bronnen'), p. 1 2. 
2). Ibidem, p. 19. 
3). Ibidem, p. 23. 
4 ' . Zie hierover ook: Vechrkroniek nr. 7 (december 1997), 

p.26. 

". Zie: P.Fakkeldij, 'Historisch cultureel album van de 

parochie Sinr Ludgerus Loenen 1913-1998', pp 59-105. 

. Dit gebouw, destijds gesitueerd op de plaats waar nu 

makelaardij De Compagnie is gevestigd, deed al decennia 

lang dienst als een sooft katholiek 'dorpshuis'. De r.k. 

fanfare, diverse koren en toneelverenigingen oefenden 

hier en verzorgden er uitvoeringen. Tevens werden er 

lezingen, fancy fairs, vergaderingen e.d. gehouden. 
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