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Vervolging van de
rooms-katholieke bevolking
In 1517 slaat Maarten Luther zijn stellingen
aan de slotpoort van Wittenberg. Daarmee
geeft hij het startschot voor een van de grootste religieuze omwentelingen uit de kerkgeschiedenis: de reformatie. Bijna 20 jaar later
publiceert Johannes Calvijn zijn boek de
"Institutie", een handboek over de leer van
de kerk. Beide feiten leiden tot het ontstaan
van het protestantisme met in later tijd een
lutherse en een calvinistische stroming. Het
protestantisme krijgt steeds meer aanhang,
ook in de Nederlanden. Dit leidt tot een
godsdienststrijd in de lage landen met als
gevolg de Tachtigjarige Oorlog. Als staatsgodsdienst geldt tot dat moment het roomskatholicisme, dat door het Spaanse staatshoofd Fillips II sterk wordt gesteund.
Volgelingen van Luther en Calvijn worden
vervolgd. H u n voorgangers worden gezien als
illegale predikers. De vervolging van de protestanten komt tot een hoogtepunt in de
"Spaanse inquisitie", die ondet Alva plaatsvindt. Deze inquisitie valt samen met de politiek roerige periode waarin Willem van
Oranje de macht tracht over te nemen. Na
een lange en bloedige strijd komt de uiteindelijke beslissing. De opstand tegen Spanje,
onder meer veroorzaakt door een Spaanse
belastinghervorming, wordt - gesteund door
de watergeuzen - gewonnen door Willem
van Oranje. Tijdens die strijd had Willem zelf Luthers opgevoed - zich, om van een brede steun verzekerd te zijn, verbonden met de
zaak van de reformatie. Het is dan ook niet
zo vreemd dat na de machtswisseling alle uitoefening van het katholicisme verboden
wordt. Langzamerhand wordt het protestantisme, met name de calvinistische stroming,
de officiële godsdienst in de Nederlanden.
In de zeventiende eeuw zijn — vergeleken met
de tijd vóór de reformatie - de rollen helemaal omgedraaid. Het calvinistisch protestantisme is de heersende godsdienst gewor-

den. Leden van de toenmalige nederduitse
gereformeerde (thans: nederlandse hervormde) kerk worden bevoorrecht, bijvoorbeeld
bij benoemingen in politieke en kerkelijke
ambten. De andere godsdiensten worden verboden of oogluikend toegestaan. In de jaren
die volgen worden rooms-katholieken, lutheranen, remonstranten en anderen vervolgd.
Zij trekken zich veelal terug in schuilkerken.
In de ene streek komt dat sterker voor dan in
de andere. In het liberale Holland bijvoorbeeld valt de vervolging van andersdenkenden wel mee. Daar kent men, ingegeven door
een gezonde handelsgeest, een zekete vorm
van godsdienstvrijheid. Vanaf 1578, het jaar
waarin de hervorming in Loenen wordt doorgevoerd, komen de rooms-katholieken uit
Loenen bijeen in een schuilkerk in de boerderij Het Honderd, ten noorden van Nieuwer
ter Aa '. Van een actieve vervolging van de
rooms-katholieke bevolking van Loenen
horen we echter niets tot de petiode waarin
ds. Johannes Kickius nederduits gereformeerd predikant te Loenen is.
Johannes Kickius
Als beginnend predikant komt ds. Johannes
(Joany) Kickius in 1644 naar Loenen en hij
blijft daar tot zijn dood in 1674. Hij is getrouwd met Catharina van der Nun, de
dochter van een Amsterdamse koopman, in
de 17de eeuw een verzekering voor een goed
gevulde geldbuidel. Hij is dan ook een rijk
man die zich de luxe van een buitenplaats
kan veroorloven '.
De houding van de calvinisten in Loenen
tegenover hun rooms-katholieke medebewoners komt voor het eerst aan de orde op 6
april 1648 in de notulen van de classis
Amsterdam. De classis is binnen de kerk een
regionale vergadering voor zaken van
gemeenschappelijk belang. Daaraan moeten
de afzonderlijke kerkelijke gemeenten ook
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verantwoording afleggen van hun bestuur, de
klassikale vergadering voert in de 17de eeuw
tevens ook de (kerkelijke) rechtsspraak. Er is
dan nog geen sprake van scheiding van Kerk
en Staat zoals die later door Napoleon wordt
ingevoerd.
Tijdens de classisvergadering van 6 april
1648 klaagt ds. Kickius dat "de paep op 't
Honderd voort bleef gaan met zijn dienst,
hoewel hij eenige tijd door den Drost van
Gouda bedwongen was". De drost belooft
een oogje in het zeil te houden en "so hy
eenige staeltgens van exorbitantie van den
paep can becomen" zal hij het de classisvergadering bekend maken. Tijdens de classicale
vergadering van 2 juni 1648 deelt ds. Kickius
mee dat hij wederom de drost heeft aangeschreven en dat hij nu ook begonnen was
tegen hen op te treden J '.
Ruim een jaar later komt de zaak opnieuw
aan de orde in de classisvergadering. O p 7
juni 1649 stelt ds. Johannes Kickius ' namelijk de volgende vraag: een vrouw die tot de
kerk van Loenen behoort is getrouwd met
een "quaet papist". Erger nog: zij heeft zich
"ontijdelijk bij hem geleyt" waardoor zij drie
maanden na de huwelijksvoltrekking bevallen
is van een kind. De vader heeft het kind vervolgens bij de "paep" laten dopen. Bovendien
houdt hij haar van de kerk af en neemt haar
mee naar de "paepsche vergadering" (roomskatholieke
godsdienstoefening).
Kickius
vraagt de classis hoe hij daar mee om moet
gaan. Het antwoord van de vergadering luidt:
wij adviseren u met alle zachtmoedigheid,
zoals dat de kerk behoort, als volgt te handelen en de bedoelde inwoonster van Loenen zo
mogelijk (voor de eeuwigheid) te behouden.
Zodra haar man haar weer dreigt "qualyck te

tracteren, ja doot te slaen, gelijk hij doet",
kan de schout worden opgedragen de man
om te brengen ' ' . Wie deze vrouw is vermelden de bronnen niet. Ook de afloop van de
zaak is niet bekend.
Vanaf 1650 gaat ons land een stadhouderloos
tijdperk tegemoet. O p dat moment spelen
verschillende moeilijke kwesties. O m daarvoor oplossingen te zoeken wordt in 1651
een Grote Vergadering van de Staten-Generaal gehouden. Eén van de zaken die op de
agenda staan, betreft de religie, de verhouding tussen de verschillende godsdiensten. In
een gezamenlijke petitie van diverse gewestelijke synoden wordt benadrukt, dat het
rooms-katholicisme meer en meer terrein
wint en dat de onderdrukking ervan in alle
gewesten krachtiger ter hand genomen moet
worden. Bij de bespreking van dit onderwerp
dringt het gewest Holland met succes aan op
een gematigd optreden tegen de roomskatholieken. Bij veel calvinistische predikanten en kerkenraden valt dit niet in goede aarde. Zij blijven dan ook optreden tegen het
zogenoemde 'roomse gevaar' en zij blijven
eisen dat de Staten van Holland de plakkaten
tegen de uitoefening van de 'paapse' godsdienst zullen handhaven. In dat klimaat zijn
de rooms-katholieke godsdienstoefeningen in
onze omgeving (in de polder Het Hondert
bij Ter Aa) ontstaan en is in 1652 de roomskatholieke kerk aan de Slootdijk (thans Loenen-Kerklaan) gesticht '.

Ondanks de houding van de Staten van Holland tijdens de Grote Vergadering in 1651
gaat de predikant Johannes Kickius door met
zijn strijd. Hij vermaant in dat jaar de schout
van Loenen, een zekere Herman Olessen, om
zijn plicht te doen en de (godsdienstige)
vergadering van de rooms-katholieken te verhinderen conform de uitgevaardigde plakkaOp de pagina hiernaast:
ten tegen de uitoefening van de roomse godsNieuwe Kaert van Loenen, uitgegeven door]. Covens en C.
dienst. Het antwoord van de schout, die zelf
Mortier, opgedragen aan Jacob Balde, Heer van Loenen en
Nieuwersluys, door C.C. van Bloemswaerdt, circa 1726(Het rooms-katholiek is, verbaast ons dan ook
niet, alhoewel het wel vindingrijk is: "dat hy
Utrechts Archief, cat. nr. TA 167). Links op de kaart
niet en stondt onder de graeffelijckheyt van
bevindt zich de Hundert polder (tussen Nieuwersluis en Ter
Hollandt, en dat hij alleen aan den Heer van
Aa) en rechts op de kaart de 'Pastory ' (rooms-katholieke
Cronenburch
(die paepsch is) den eed hadde
schuukerkj aan ae Su/OtdijK. ï^en aetau uit deze naart is
gedaan"
'K
opgenomen op pagina 27.
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Heren van Kronenburg en Loenen
In de verhouding tussen calvinisten en
rooms-katholieken spelen de heren van Kronenburg en Loenen een belangrijke rol. Als
de kerk van Loenen overgaat tot de reformatie blijven zij de rooms-katholieke godsdienst
trouw. Dit neemt niet weg dat de bewoners
van het kasteel Kronenburg ook na 1578, het
jaar van de overgang van de kerk van Loenen,
het patronaatsrecht blijven uitoefenen, d.w.z.
het recht van benoeming van voorgangers en
andere kerkelijke functionarissen en het toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen. Begin 17de eeuw is Anthony van Lynden, die gehuwd is met Alexandrina van
Stepraedt, heer van Kronenburg en Loenen
8
'. Van hem is bekend dat hij geen gemakkelijk heer is. Van tijd tot tijd heeft de kerkenraad van Loenen veel moeite met hem. Dit
wordt veroorzaakt door het feit dat Anthony
van Lynden nogal eens in de schuld staat bij
de kerk. Als hij in 1626 overlijdt volgt zijn
zoon Frans van Lynden, die gehuwd is met
Maria (komt ook voor als Margriet of Margaret) Sophia van Stepraedt, hem op in al de
rechten van de heerlijkheid. Deze leden van
het geslacht Van Lynden zijn zeer actieve
aanhangers van het rooms-katholieke geloof.
Dat geldt niet in het minst voor de echtgenotes van de heren van Kronenburg en Loenen
"'. Het ligt voor de hand dat het verschil in
godsdienst tussen de ketk van Loenen en de
heer of vrouwe van Kronenburg tot strubbelingen leidt
'. Dat komt ondet andete tot
uiting wanneer Maria Sophia van Stepraedt
haar kinderen, die in de nederduits gereformeerde (thans: hervormde) kerk van Loenen
zijn gedoopt, rooms-katholiek wil opvoeden.
In het jaar van haar overlijden (1648) weet zij
de rooms-katholieken in onze omgeving aan
zich te binden door het schenken van een
stukje grond aan de Slootdijk ten behoeve
van de bouw van een kerk '. Haar schoonmoeder Alexandrina van Stepraedt, die haar
nog vele jaren overleeft, gaat door met het
steunen van het rooms-katholieke deel van de
bevolking.
Alexandtina van Stepraedt laat in 1652 op
het bewuste perceel aan de Slootdijk een kleine rooms-katholieke kerk (eigenlijk een

schuilkerk) bouwen. D e toenmalige heer van
Kronenburg, haar oudste zoon Ftans van
Lynden (1614-1657), wil hier blijkbaar zelf,
als patronaat van de kerk, zijn handen niet
aan branden. Als reden voor de bouw wordt
aangegeven dat "de Monnik die ptiester was
in 't Honderd, waar de Rooms Katholieken
in die tijd ketkten, is overleden". De priester
op 't Honderd was Engelbert Sevenhuizen,
een benedictijner monnik. Hij overlijdt op 3
oktober 1651. Dat juist de Slootdijk wordt
gekozen voor het optrekken van dit kerkje
wordt in een van de bronnen uit de doeken
gedaan. Het kerkje word gebouwd "tussen
Loenen en Loenersloot, op het uyterste van
Holland, waar de onverdraagzaamheid niet
zoo groot was als in Utrecht, namelijk te
Slootdijk"
'. Dat Holland verdraagzamer
was kwam - zoals we reeds zagen - voort uit
handelsbelangen. Veel handelsreizigers waren
rooms-katholiek en Holland wilde voorkomen dat zij dit gewest zouden mijden. D e
predikant van Loenen, Johannes Kickius,
heeft de bouw van het kerkje aan de Slootdijk
nog willen tegenhouden. Hij doet in de vergadering van de classis Amsterdam van 3 juni
1652 mededeling hierover met het verzoek
dit werk te stuiten (=te doen stoppen) ' ' .
Dat is hem niet gelukt. Ketk en pastorie zijn
verrezen op het land aan de Slootdijk
'. De
oudst bekende pastoor van de kerk aan de
Slootdijk is Johannes Heijmenberg.
Zolang er geen rooms-katholieke kerk in de
buurt is, wordt op de kastelen in onze omgeving, waaronder Kronenburg, de heilige mis
opgedragen door rondtrekkende priestets
•''. Dat is vanaf 1652 niet meer nodig op
het kasteel Kronenburg in Loenen, omdat
vanaf dat jaar de schuurkerk aan de Slootdijk
in gebruik is genomen. Uit een rapportage
van Jacobus de la Torre, pro-vicaris (regionale functie in de Rooms Katholieke Kerk),
blijkt dat er in Loenen, dankzij de heer van
Kronenburg, een statie, een vaste post, actief
is 16>.
Stoutigheid der papisten
In de classisvergadering van 7 augustus 1657
te Amsterdam doet ds. Kickius mededeling
van "de groote stoutigheyt der papisten, die in
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groote confluentie te Slootdijk uit het gerecht
Cronenburg te samen komen en haer afgoderije oefenen in een groot nieuw predickhuys
daertoe gemaeckt". Besloten wordt er voor te
zorgen dat deze stoutigheden in de toekomst
voorkomen zullen worden ~'. Naar aanleiding hiervan stellen Kickius en zijn kerkenraad in september 1657 een geschrift op:
"Beschuldichheden des pausdom te Loenen".
Daarin worden eerdere klachten herhaald over
een bedehuis, dat uit de beurs van papisten is
gebouwd. Tevens wordt vermeld dar zij daar
dagelijks diensten houden. Tijdens de diensten wordt door twee of drie kerkmeesters de
wacht gehouden, zodat zij ongestoord kunnen
plaatsvinden. De wagens blijven gedurende de
dienst voor de kerk staan en, wat nog erger is,
als de dienst afgelopen is willen de roomskatholieken met hun paard en wagen niet wijken voor de nederduits-gereformeerden die
van hun godsdienstoefening uit het dorp huiswaarts keren. Als laatste klacht komr naar
voren dat de 'paap' (pastoor) regelmarig re
paard door het dorp Loenen rijdt. De classis
Amsterdam stuurt het stuk met klachten van
de kerk van Loenen als request naar het Hof
van Holland met het verzoek op te treden
tegen de godsdienstoefeningen aan de Slootdijk, omdar de schout van Loenen hiertegen
niets onderneemt. De schout doet het niet,
omdat hij daar is aangesteld door een "Paeps
Heer (Die nu overleden is en desselfs zoontje
twee voogden heeft, die tot de afgodendienst
seer sijn genegen)" '.
O p dit verzoekschrift ontvangt de kerkenraad
van Loenen het volgende antwoord van het
Hof van Holland, gedateerd op 5 oktober
1657: Nadar het Hof kennis genomen heeft
van de "groote insolente stoutigheden der
papisten van den dorpe van Loenen alias Cronenburch" die in een speciaal daarvoor opgericht huis (de schuurkerk aan de Slootdijk)
met een grote toeloop samenkomen, heeft het
Hof besloten dat de plaatselijke wetsdienaar
zal worden aangeschreven en scherp door de
hoge overheid zal worden opgedragen dat het
voornoemde huis gesloten zal dienen te worden, en gesloten zal moeten blijven, conform
de piâcâten van nare J^U. vjtootmog. Uë I meeren Staten van Hollant en West-Vrieslant".

Tevens zal worden opgedragen dat er in het
gehele dorp Loenen, en zeker niet in het voornoemde huis "eenige paepsche godsdienst
werde gepleeght". Indien nodig dient de wetsdienaar hulp in te roepen van her hof, zodat
zij eventueel zelf naar bevind van zaken kan
handelen.
De schout, die zoals we zagen rooms-katholiek is, wordt hierdoor gedwongen een onderzoek in te stellen. O p zondag 14 oktober
wordt er namens de schout een onderzoek
ingesteld om negen uur en om rien uur. Hij
had namelijk vernomen dat op deze tijdstippen kerkdiensren gehouden zouden worden.
O p deze zondag treft hij echter niets bijzonders aan bij her kerkje aan de Slootdijk, evenals op zondag 21 oktobet. In het woonhuis
van de schuurkerk treft hij slechts twee vrouwen aan. Onderweg naar Slootdijk heeft hij
wel de priester Johannes Heijmenberg ontmoet en hem nogmaals op het hart gedrukt de
plakkaten van het Hof van Holland na te
komen en te gehoorzamen. Van de rwee
bezoeken doet de schout op 25 oktober verslag aan het Hof van Holland. Hij meldt daarin dat hij in het huis geen bijeenkomsten heeft
waargenomen en verzekert dan ook dat "soodanighe paepsche godsdienst aldaer niet opentlyek in den dorpe alias Cronenburgh
gepleeght wort". Het huis van de schuurkerk
aan de Slootdijk, wordt slechts bewoond door
een juffrouw die de schout heeft verzocht het
hof mee te delen wat de ware aard van dit huis
is, namelijk woonhuis. De bidplaats die werd
aangetroffen kon niet gesloten worden omdat
die tevens de doorgang is naar de kleer- en
turfzolder. Verder vroeg de juffrouw om
aldaar, samen met haar broer, te mogen blijven wonen.
Tijdens de vergadering van de classis Amsrerdam op 1 april 1658 is ds. Kickius wel tevreden over de stand van zaken op dat moment,
maar hij is nog niet voldaan. De predikant
deelt mee dat de schout inderdaad de kerkdiensten aan de Slootdijk heeft verhinderd,
maar dat deze rooms-katholieke diensten nu
beurtelings in andere huizen plaatsvinden.
Later, in 1659 en 1661 lezen we wederom
août in het
st Irinnen" allen
kerkje aan de Slootdijk. Op 21 mei 1661
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Boerderij Ha Honderd,
links van bet fort
Nieuwersluis gelegen (gedeelte
van de kaart van de gemeente
Loenen uit de gemeente-atlas
van Kuyper, 1868).
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bekeurt hij er zelfs 40 personen. Het tegenwerken van de rooms-katholieken gaat zo
door tot het jaar 1667. Daarna wordt het door ingrijpen van het Hof van Holland rustiger rond de schuurkerk aan de Slootdijk.
In latere jaren wordt op diverse classisvergaderingen nog gemeld dat "het er eer betert dan
verergert", wat dat dan ook moge betekenen
19).

Ds. Johannes Kickius overlijdt in 1674, twee
jaar na de inval van de Fransen. In dit zelfde
jaar wordt Balthasar Bekker (1634-1698) als
predikant beroepen. Hij heeft een andere
instelling dan zijn voorganger. Het grootste
deel van zijn leven wijdt Bekker aan het tegengaan van de vervolgingen en berechting van
mensen die van hekserij worden beschuldigd.
Sinds het aantreden van ds. Bekker wordt in
de archieven niets meer vermeld over aanklachten tegen de rooms-katholieke godsdienstoefeningen. Met het vertrek van de predikant Kickius lijkt een einde gekomen te zijn
aan de actieve vervolging van de rooms-katholieke bevolking van Loenen.
Vijftig jaar later
Bijna 50 jaar later wordt de kerkenraad van
Loenen nog eenmaal aangesproken op dit
onderwerp. Op 7 mei 1725 komt er een brief
binnen van de classis Amsterdam, waarin

wordt verzocht de classis te rapporteren over
de "aanwas des Pausdoms" te Loenen. De volgende vragen zijn aan de kerkenraad voorgelegd:
1. Hoeveel roomse weeshuizen zijn er, hoeveel
kinderen zijn er in opgenomen en "of niet
ontdekt kan worden of die kinderen van
elders gehaald worden om vervolgens
rooms-katholiek te worden opgevoed".
2. Of de roomsen "geen jongemans personen
weten aan te zetten om met gereformeerde
dochteren te trouwen, in het bijzonder die
geld hebben, of een erfenis te wachten hebben, of zij deze dochteren niet weten te verleiden en daarna dreigen te verlaten als ze
niet rooms willen worden. Of zij als zij
getrouwd zijn door vleiingen of geweld zoeken deze dochteren Paaps te maken. Of zij
ook niet, ofschoon er contracten gemaakt
zijn dat de kinderen Gereformeerd zouden
worden opgevoed, met geweld bewerkstelligen dat de kinderen alsnog Paaps worden
opgevoed".
3. Waar en hoeveel openbare en heimelijke
(rooms-katholieke) scholen werden gehouden voor jongens en meisjes om niet alleen
te leren lezen en schrijven maar ook allerlei
handwerken te leren.
4. In hoeverre "het getal van paapse kerken en
papen toenam sedert het jaar 1651 en of
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indien er eerder reeds een paap was hij nu
niet een capellaaan of twee of meer heeft".
5. Hoeveel "paapse huisgezinnen er zijn, zowel
in de stad (of het dorp) als op het platteland".
6. Of er enige noemenswaardige baldadigheden voorgekomen zijn "die door hen
gepleegd zijn tegen de gereformeerde kerk
en/of hun gezinnen".
7. O f ook niet "al te grote vrijheid genomen
wordt in het oefenen van hun godsdienst op
zondagen en op andere zogenaamde heilige
dagen".

lieken van het tijdens de reformatie door de
calvinisten overgenomen kerkgebouw. Daarop zal worden terug gekomen in een volgend
artikel.
Gertjan Verhage
Kees de Kruijter

O p 3 juni 1725 bespreekt de kerkenraad deze
vragen. De briefen het antwoord aan de classis
zijn geheel opgenomen in het notulenboek
van de ketkenraad. Door de slechte leesbaarheid van dit gedeelte van de notulen zijn
helaas niet alle antwoorden op de gestelde vragen meer te reconstrueren.
Wij kennen daardoor alleen de antwoorden op
de vragen 3, 4 en 5:

L J . van der Heijden, Het kerspel Loenersloot. Utrecht,
1913.
De bron vermeldt hiet het jaartal 1694. Ds. Kickius was
toen echtet reeds 20 jaar overleden. Aannemelijk is dat
deze gebeurtenis in 1649 plaatsvond.
Bton: als noot 3.

Ad.Art iii. "In Loenersloot wordt reeds geruime tijd een kinderschool gehouden door
een Paaps vrouwspersoon."
Ad.Art iv. "Nopens de paapse kerk op Slootdij k heeft men veel reden van waarschijnlijkheid dat deze er niet in het jaar 1651
geweest is, hoewel hij kort daarna gebouwd
is. Nu is hij sedert enige tijd van een preekstoel voorzien en de kerk is naderhand vergroot."
Ad.Art v. "Onder Loenen zijn ruim 40 huisgezinnen behalve verscheidene halve huisgezinnen » 201'.
De vergadering van de classis Amsterdam en
later die van de (provinciale) synode van Enkhuizen leggen het antwoord van Loenen naast
zich neer vanwege de "kleinheid der vergaderingen". Zij zijn van mening dat in Loenen
geen verdere maatregelen tegen de roomskatholieke bevolking nodig zijn. In de latere
geschiedenis van de kerk aan de Slootdijk is
geen sprake meer van actieve vervolging. Wel
komen nog enkele schermutselingen voor tussen de beide geloofsgemeenschappen, zoals
bijvoorbeeld bij de discussie in de Franse Tijd
over eventuele teruggave aan de rooms-katho-

NOTEN:
Arie A. Mariten, "Het woelen van de Roomschgezinden", in: Tijdschrift historische kring Breukelen.
Jaargang 15, nr 3 (septemher 2000).
Het huidige woonhuis Kickenstein aan de Vreelandseweg herinnert nog aan de vroegere buitenplaats met die
naam.

P. Fakkeldij, Historisch cultuteel album van de parochie
Sinr Ludgerus Loenen (U.) 1913-1998, Zeisr 1999,
pag. 10.
Bron: als noot 3Jhr. Mr. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Bijdragen tot
de Geschiedenis der Utrechtsche Ridderhofsteden en
Heerlijkheden, eerste deel, 's-Gravenhage 1909 en
Nederland's Adelsboek 1943-1948, 41c jaargang, pag.
461 (het geslacht Van Lynden op pag. 458 t/m 497).
Alexandrina van Stepraedt was fel rooms-katholiek. Dit
blijkt o.m. uit een aantekening in het archief van de
heerlijkheid Kronenburg. In dit archief bevindt zich het
gereformeerde kerkboek, waarin een aantekening voorkomt dat de weduwe van Anthonis van Linden een "bittere papist" is. Zij heeft na het sterven van haar zoon
Frans van Lynden in 1657 diens zoon Anthonius, haar
kleinzoon dus, naar Gelderland gebracht om hem daat
rooms-katholiek te laten opvoeden, "ongeacht 't accoort
van sijn vader met de kerkenraad ". Bron: Het Utrechts
Archief, Archief van de heerlijkheid Kronenburg, inv.
nr. 131- Drs. G. van der Most te Abcoude was zo
vriendelijk ons deze aantekening toe te spelen.
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