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IN DE KERK DER NEDERL.  HERV.  GEMEENTE
TE LOENEN  A/D.  V E C H T .

DOOR

W. D. H. ROSIER

Op 11 Juni 1945 is het kerkgebouw der Nederl. Herv. Gemeente te
Loenen a. d. Vecht in vlammen opgegaan ; slechts de buitenmuren en de
toren bleven staan.

In de kerk waren, naast de fraai gebeeldhouwde banken, orgel en
preekstoel, ook aanwezig 12 rouwborden, te weten 7 van de familie
Van Lynden, die de heerlijkheid Cronenburg en Loenen bezat tot Mr.
Adriaan Wittert van der Aa (1672-1713) ze kocht van Antony  van Lynden,
van wie (Mr. v. d. Aa) eveneens een bord bestond, en 4 rouwborden
van de familie Van Moens.

Dank zij de stoutmoedigheid der inwoners van Loenen konden enige
gebeeldhouwde banken en de 7 borden der familie Van Lynden en 2 borden
der familie Van Moens gered worden. Helaas verbrandde geheel het
gebeeldhouwde bord van Mr. Adriaan Wittert van der Aa en twee ge-
schilderde borden van de familie Van Moens, die van Hendrick  Grave
van Moens (1753) en van Vrouwe Anna Maria Gravinne van Moens (1726),
terwijl het bord voor Vrouwe Lucia Emerentiana van Burmania Gravinne
van Moens (1740) beschadigd werd.

De wederopbouw van de kerk werd toevertrouwd aan de heer Ferdinand
Jantzen, architect te Amsterdam, die zich op bewonderenswaardige wijze
van zijn taak heeft gekweten en thans op 29 Maart 1950 aan de gemeente
te Loenen a. d. Vecht een gebouw kan overdragen, dat haar in alle opzichten
het verlies van 1945 vermag te vergoeden. De zorgen der wederopbouw
strekten zich ook uit tot de beschadigde en verbrande rouwborden ;
in hoeverre de Kerkvoogdij goed eraan deed twee der drie verbrande
borden geheel nieuw te laten vervaardigen, willen wij hier in het midden
laten, zeker is het, dat het resultaat der vernieuwing grote luister bijzet
aan het interieur van het kcrkgcbouw, cn moet het voor dc geregelde
kerkganger een genoegen zijn de oude, vertrouwde borden weer op hun
plaats terug te zien.

Men vond de wa en- en Ietterschilder, de Heer J. S. Beekman  te
Amsterdam, bereid de borden te beschilderen en het was mij een eer
en een genoegen deze kundige vakman met mijn raad te mogen terzijde
staan, wat betreft de te schilderen wapens. De gegevens, die aanwezig
waren, beperkten zich tot wat Bloys van Treslong  Prins erover zegt in
zijn boek : De genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en
uit de kerken der Provincie Utrecht ;
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de opgaven, die de Archivaris van de Synode der Nederl. Flerv.  Kerk
kon verstrekken ;

t

W a p e n b o r d ,  v e r n i e u w d  b i j  d e  resfuurafic  von he f  Kerkgebouw van dr Ned. ifera.  Kerk
le Loenen  nld Vecht

benevens enige tekeningen, die Mej. Mr. E. Prins mij het genoegen deed
te tonen uit de Collectie van het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht-
en Wapenkunde, en die omstreeks 1780 vervaardigd waren. De beide
eerste gegevens gaven geen wapentekeningen noch kleuren, terwijl later,
bij het vergelijken met de nog bestaande borden, bleek, dat de tekeningen
van het Kon. Ned. Gen. niet geheel betrouwbaar waren,
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( )fschoon  cr zich aanvankelijk veel mocilijkhcdcn voordcdcn, doordat
vcrschcjdcnc  op dc borden voorkomcndc  families mccrdcrc wapens  gcvocrd
hadden, zoals bijv. dc Amsterdamse familie J loutloock, van wie Rictstap
er 3 geeft, kon toch eindelijk tot een bevredigend resultaat gekomen worden.
Opmerkelijk  was het te moeten constateren, dat geen der Gemeenteleden
van 1,oenen de borden ooit zo goed hadden bekeken, dat zij konden
vertellen, wat erop stond. Een geval wil ik uitsluiten : een kerkeraadslid
wist te zeggen, dat er op het zilveren kussen in het wapen Van Moens
onderaan een klein voorwerp had gelegen. Inderdaad bleek, dat dit voor-
werp een gouden lelie was ; dit gegeven komt zelden voor.

Wapenbord, vernieuwd bij de restauratie van hef Kerkgebouw der Ned. Herv.  Gemeente
te Loenen njd Vecht 1949
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Dc Heer Beckman gebruikte bij het schilderen voornamelijk verven
van oude samenstelling, opdat de borden later bij de bewaard gebleven
exemplaren niet zouden afsteken. Het spreekt vanzelf, dat thans de beide
nieuwe borden wel zeer sterk van de anderen te onderscheiden zijn ;
dit is echter een kwaal, die iedere dag beter wordt en wij mogen veronder-
stellen, dat over enige jaren het onderscheid zal zijn verdwenen, behoudens
de fijnheid van de schildering van de heer Beekman,  die zijn voorgangers
wel buitengewoon overtroffen heeft.

Ik geef hierbij de afbeeldingen der twee nieuwe borden : het eerste is
dat van:

Vromve  Anna Maria Grauime  van Moens
vrijvrouwe van Cronenburgh en Loenen
etc. ob. 1726,

het geeft het Alliantiewapen : Cammingha x Moens, gevierendeeld met
Ornia ; hartschild Cronenburgh. Kwartieren :

Moens Ornia
Snellinck Fritzum
Bonanomi Houtloock
Schot Roswinckel
Papenbroeck V a n  Ze11
J uycx Heeremans

. V a n  B a n k e n Den Otter
Pancras Stuver

Anna Maria Moens was gehuwd met Mr. Adriaan Wittert van der Aa,
die kinderloos overleed 12 Nov. 1713 ; zij was de dochter van Jhr. Bernard
Moens en Maria Magdalena van Ornia ; werd geboren te Amsterdam
13 Maart 1678 en overleed 14 Nov. 1726. Zij erfde Loenen in 1713, dat
na haar dood aan haar Moeder overging ; na het overlijden van Maria
Magdalena van Ornia gravinne van Moens 11 Juli 1735, erfde haar zoon

Hendrick  grave van Moens,  heer van Ravensbergh,
Cronenburg, Loenen, Vryenesse, Sluypwijk, etc.,
geb. 18 Febr. 1675, overl. 20 Maart 1753,

voor wien het fraai gebeeldhouwde bord (zie 2e afbeelding) werd ver-
vaardigd, waarop :

Wapen van Moens gevierendeeld met Ornia, hartschild Cronenburg,
en de Kwartieren :

Moens Ornia
Papenbroeck Van Ze11
Snellinck Fritzum
Luycx Heeremans
Bonanomi Houtloock
Van Bancken Den Otter
Schot Roswinckel
Pancras Stuver

Zo is dan het fraaie kerkgebouw der Nederl. Herv. Gemeente te Loenen
a. d. Vecht in haar oude luister hersteld, en was het mij een voorrecht
hiertoe een klein steentje te hebben mogen bijdragen, naast het grote werk
van de architect en de fraaie schilderingen van de wapenschilder, de Heer
Beekman.
Amsterdam, Maart 1950.
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