
Enkele grepen uit de geschiedenis 
van de Hagesteinse parochie in de 
middeleeuwen 

De kerkgeschiedenis van Hagestein in 
de middeleeuwen is om meerdere 
redenen de moeite van het beschrijven 
waard. Niet alleen is de Hagesteinse 
parochie een van de oudste in de 
streek, zij bezat ook een bijzondere 
status als moederkerk van vele andere 
parochies in de omgeving. Deze status 
hing nauw samen met de 
ontginningen, uie in de Vijfheeren-
landen vanaf de 11 de eeuw op gang 
kwamen. Parochiestichtingen in de 
vroege middeleeuwen, vooral in de 
ontginningsgebieden - woeste 
gronden met weinig of geen bewoning 
- gingen hand in hand met de 
invoering van diverse andere vormen 
van lokaal bestuur: rechtspraak, 
regelingen op waterstaatkundig gebied 
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Kerk van Hagestein, na de restauratie, mei 
1980 
(Foto: Zeist, Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg) 

en inning van belastingen. Het waren 
vaak manoeuvres in de politieke 
machtsstrijd tussen de opkomende 
landsheren onderling of van lokale 
heren tegen het centrale gezag. 
Tot nog toe is geen samenhangende 
geschiedenis geschreven over de 
parochie van Hagestein1. Zijdelings 
figureert de Hagesteinse kerk in 
enkele verspreide artikelen, maar 
ongetwijfeld sluimert nog veel 
wetenswaardigs in archieven. Wat hier 
in kort bestek wordt geboden is 
gebaseeru op MCI weinige wai in de 
bestaande literatuur is te vinden en op 
eigen archiefonderzoek op bescheiden 
schaal. Doordat een parochiearchief 
van vóór de Reformatie ten enenmale 
ontbreekt en de bisschoppelijke 
archieven voor wat het geestelijke 
bestuur van het diocees of bisdom 
aangaat zeer onvolledig zijn bewaard 
gebleven, zijn gegevens over de 
oudste geschiedenis van de kerk van 
Hagestein uiterst schaars. Pas op het 
eind van de middeleeuwen wordt het 
zicht op de dagelijkse gang van zaken 
iets minder nevelachtig. Om praktische 
redenen heb ik mij hier beperkt tot de 
periode vóór de Reformatie. Niet 
alleen zou een afgeronde 
parochiegeschiedenis van Hagestein 
veel meer dan de hier beschikbare 
ruimte vereisen, de geschiedenis van 
de "gereformeerde" parochie vormt 
eigenlijk een verhaal apart. 

'Moeder en dochter' 

In de eerste eeuwen van het 
Christendom berustte de zielzorg 
binnen een diocees bij de bisschop en 
de in zijn huis wonende priesters. Toen 
het aantal gelovigen echter toenam, 
werden ook op het platteland, kerken 
gesticht, die door ter plaatse 
residerende priesters werden bediend. 
Uit deze oerparochies werden later 
weer nieuwe parochies afgesplitst. De 
bisschoppelijke kerk, de kathedraal of 
dom2, werd daarom beschouwd als de 
moederkerk van alle parochies in het 
diocees. Het diocees Utrecht had 
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vanouds een dubbelkathedraal, 
waarvan de ene was gewijd aan St 
Maarten, de ander aan St Salvator 
(meestal Oudmunster genoemd). In de 
loop der eeuwen groeide de St 
Maarten uit tot de eigenlijke 
kathedrale kerk, de huidige Dom. Aan 
beide kerken was een kapittel 
verbonden. De enkele tientallen leden 
die hiervan deel uitmaakten, de 
kanunniken, waren vooral belast met 
het verrichten van het dagelijkse 
koorgebed, dat zij deels reciteerden 
deels zongen, gezeten in het 
koorgestoelte voor in de kerk ter 
hoogte van het hoofdaltaar. Zij 
genoten daarvoor een aanzienlijk 
jaarinkomen, de zogenaamde 
prebende. 

De parochie vormde, kerkrechtelijk 
gezien, het kleinste kerkelijke distrikt. 
Voor zover zij weer een afsplitsing was 
van een oudere parochie sprak men 
van een moeder-dochterverhouding. 
Deze parochiefiliatie wordt soms 
zichtbaar in de speciale tijns, een 
jaarlijkse afkoopsom, die de dochter 
aan de moederkerk betaalde wegens 
de door deze laatste gederfde 
inkomsten. Meestal behield de 
moederkerk nog enige tijd de doop- en 
begraafrechten aan zich; in dat geval 
moesten de parochianen van de 
dochter zich voor deze kerkelijke 
bedieningen wenden tot de pastoor 
van de oude parochiekerk. Aan het 
hoofd van de parochie stond de 
pastoor, ook cureit geheten naar het 
Latijnse curatus, belast met de 
zielzorg van de gelovigen. Aan het 
pastoorambt was een inkomen 
verbonden, het zogenaamde pastoor
beneficie of papelijke prove, 
bestaande uit tienden en pachten. Een 
misstand, die vooral in de late 
middeleeuwen in zwang kwam, was de 
scheiding tussen ambt en inkomen. 
Het kwam veelvuldig voor, dat de 
voorgedragen kandidaat, soms zelfs 
zonder priesterwijding, wel de 
kerkelijke aanstelling tot pastoor 
ontving met het daaraan verbonden 
ambtsinkomen, maar de feitelijke 

zielzorg overliet aan een andere 
geestelijke, de zogenaamde vice-
cureit, die hij daarvoor een - uiteraard 
lagere-vergoed ing uitbetaalde. Terwijl 
de eigenlijke pastoor, soms nog 
studerend aan een universiteit of 
anderszins bezig met de opbouw van 
een geesteli jke carrière,.elders 
verbleef, moest zijn vice-cureit het 
werk in de parochie verrichten en zien 
rond te komen van het karige loon, 
waarvoor hij was ingehuurd. De 
"huurl ing" zoals hij heel passend ook 
wel werd genoemd, zag zich dan ook 
in vele gevallen gedwongen door het 
uitoefenen van een nevenberoep het 
hoofd boven water te houden, 
bijvoorbeeld als boer of zelfs als 
herbergier. Minder fraai, maar wijd 
verspreid (ook te Hagestein), was de 
gewoonte om zich te laten betalen 
voor de toediening van de 
sacramenten. Deze plattelands-
geestelijken, priesters van de tweede 
garnituur, weinig geschoold, niet 
zelden te vinden in de kroeg en in vele 
gevallen bukkend onder de last van 
een familie te moeten onderhouden, 
hadden een niet al te beste naam, 
zoals wel blijkt uit het middeleeuwse 
gezegde: "Gods goedheid en der 
papen gierigheid zijn beide zonder 
einde". Deze inleidende opmerkingen 
mogen ter verduidelijking dienen voor 
hetgeen nu volgt over de parochie 
Hagestein. 

Suitbert 

Mogen we de biograaf van de heilige 
Suitbert, een van de gezellen van de 
heilige Willibrord rond het jaar 700, 
geloven, dan zou deze tijdens zijn 
zendingsarbeid in de gouw Teisterbant 
ook Hagestein hebben aangedaan en 
met succes de heidense bevolking 
aldaar hebben bekeerd tot het 
Christendom. Het in alle heil igenlevens 
terugkerende vaste thema van het 
wonderdadige optreden van de heilige, 
waarmee de superioriteit van de god 
van het Christendom tegenover de 
godenschaar van de heidenen werd 
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Heilige Suitbert. Tekening van Abraham 
Bloemaert, 1600. 
Utrecht, Centraal Museum 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

onderstreept, ontbreekt evenmin in de 
Vita Suitberti: ook Suitbert wordt als 
proef een blindgeborene met de later 
voor Hagestein zo vertrouwde naam 
Giselbertus voorgeleid, die hij 
vanzelfsprekend weet te genezen. Als 
gevolg hiervan wordt spoedig de 
heidense tempel vervangen door een 
christelijke bedeplaats. Helaas is de 
historische betrouwbaarheid van deze 
bron van een weinig degelijk gehalte. 
Naar in het begin van deze eeuw is 
aangetoond, is de zich met de naam 
Marcel l inus- een andere metgezel van 
Willibrord - tooiende auteur in 
werkelijkheid de in de tweede helft van 
de 15de eeuw levende Gorinchemse 
kanunnik Dirck Franckensz. Pauw3. 
Opmerkelijk is, dat Suitbert, volgens 

Pauw, vele parochies in de door hem 
bezochte streken heeft gesticht, onder 
meer te Schoonrewoerd. Hieraan 
mogen we echter niet veel waarde 
hechten. 

Stichting van de parochie 

Is de verwijzing naar een zeer vroege 
bewoning van de streek Hagestein 
historisch blijkbaar weinig gefundeerd, 
onwaarschijnlijk is zij niet. Uit bewaard 
gebleven teksten uit de eerste helft 
van de 10de eeuw weten we dat de 
kerk van Utrecht goederen en rechten 
bezat in de gouw Lek en IJssel. Uit 
latere bronnen valt af te leiden dat het 
hier onder andere om bezittingen ging 
in het Hagesteinse4. Bovendien is het 
zeer aannemelijk, dat er toen 
bewoning was op de oude oeverwallen 
van de Lek, waarvan de loop zich al 
vóór 750 moet hebben verlegd naar de 
bedding zoals wij die momenteel 
kennen. De oude, nu nog als verlande 
stroomrug herkenbare stroombedding 
liep vóór die tijd langs Hagestein en 
Helsdingen noordwaarts richting 
Woerden5. 

Hoe dit ook zij, de eerste duidelijke 
berichten over een regelend optreden 
van kerkelijke zijde in het Hagesteinse 
territoir dateren van 1108. In dat jaar 
doet de bisschop van Utrecht uitspraak 
in een geschil tussen de twee oudste 
bisschoppelijke kapittels van de Dom 
en Oudmunster enerzijds, en twee 
lekenheren, Arnoud van Rode en 
Hendrik van Cuyk, anderzijds, over 
rechten en inkomsten tussen Lek en 
Linge. Dit conflict was in een acuut 
stadium beland door de in volle gang 
zijnde ontginningen in het 
aangrenzende veengebied. De 
bisschop stelde beide kapittels in het 
gelijk en verleende hen bovendien de 
bevoegdheid om in het onderhavige 
gebied een moederkerk te stichten6. 
De parochiekerk waarop hier wordt 
gedoeld is die van Gasperden, dat 
vanaf de 14de eeuw naar het aldaar 
gelegen kasteel ook Hagestein werd 
genoemd. Zij zal vermoedelijk niet lang 
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daarna daadwerkelijk zijn gesticht als 
een direkte dochter van de Dom. Uit 
de 16de eeuwse bronnen weten we, 
dat de kerk van Hagestein was gewijd 
aan St Maarten, kerkpatroon van de 
Dom7. Dit gegeven wijst eveneens op 
een rechtstreekse afstamming van 
Hagestein van de Dom van Utrecht. 
We mogen dus concluderen, dat de 
parochie van Hagestein bestaat vanaf 
het eerste kwart van de 1 2de eeuw. 

Hagestein als moederkerk 

De omvang van deze parochie was 
voor onze begrippen enorm en strekte 
zich zelfs uit tot over de Lek. In de 
twee volgende eeuwen, toen de 
bevolking ten gevolge van de 
ontginningen snel toenam, werden de 
volgende parochies direkt of indirekt 
van de moederkerk te Gasperden 
afgesplitst: Everdingen, Zijderveld, 
Heicop, Vianen, Lexmond, en aan de 
overzijde van de Lek Jaarsveld, Tuil en 
't Waal. In 1258 doen Petrus van 
Dwertwic, domdeken, en Gijsbert van 
Goye, ridder, als arbiters uitspraak in 
een geschil tussen de pastoors en 

parochianen van Gasperden enerzijds 
en de parochianen van Tuil anderzijds, 
waaruit blijkt dat de laatsten aan de 
moederkerk van Gasperden een tijns 
moesten betalen, die bij arbitrage 
afkoopbaar werd verklaard voor het 
bedrag van twintig Utrechtse ponden8. 
Vianen, waar heer Hubert van Vianen 
en zijn vrouw Agniese van Langerak in 
het begin van de 14de eeuw een kapel 
stichtten, was een relatief jonge 
parochiestichting. Weliswaar werd de 
kapel in 1345 verheven tot 
parochiekerk met doop- en 
begraafrecht, maar zij bleef bediend 
worden door de pastoor van 
Gasperden of diens vervanger. Pas in 
1433 wordt zij geheel afgescheiden 
van de moederkerk van Hagestein, 
maar zij moet dan "in dochterli jke 
onderworpenheid" een jaarlijkse tijns 
betalen van één oude Frankrijkse 
schild aan de kameraar van de Dom9. 
Het interessantste is echter de 
afsplitsing van Everdingen, welke 
parochie haar ontstaan dankt aan een 
speling der natuur. Hoe dat in zijn 
werk is gegaan wordt ons geschilderd 
in een bewaard gebleven oorkonde 
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Oorkonde van 8 februari 1345 waarbij de 
kapel te Vianen verheven wordt tot 
parochiekerk 

Utrecht, Rijksarchief (Dom, inv. 956) 
(Foto: Utrecht, Rijksarchief) 
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c 
van 20 december 1294, waarin de 
officiaal van de b isschop- de 
bisschoppelijke rechter- uitspraak 
doet in een geschil tussen de beide 
kapittels van de Dom en Oudmunster 
enerzijds en heer Hubert van 
Everdingen anderzijds over de zielzorg 
te Everdingen. De inhoud van deze 
oorkonde is interessant genoeg om er 
nader op in te gaan10. 

De dochterkerken van Autena en 
Everdingen 

Aanleiding tot het conflict was het 
eigenmachtig optreden van heer 
Hubert op het terrein van de kerkelijke 
bediening, waardoor hij de rechten van 
de pastoors van Gasperden en 
Everdingen aantastte. In de 
overwegingen van zijn vonnis geeft de 
officiaal een samenvatting van de 
voorgeschiedenis van het onwettige 
optreden van heer Hubert. Volgens de 
beide kapittels stond er in vroegere 
tijden een kerk te Autena, waarvan zij 
de grond, de rechtspraak, de tienden 
en de tijns bezaten. Lang geleden 
moest ten gevolge van een ernstige 
overstroming deze kerk echter worden 
verlaten. De parochianen van Autena 
werden, voor zover woonachtig in het 
dorp Par i j s - een buurschap ten 
westen van Culemborg, later ten dele 
in het stadsgebied opgenomen -, 
ondergebracht bij de parochie van 
Lanksmeer, alle anderen kwamen te 
ressorteren onder de parochie van 
Gasperden. Na verloop van tijd, toen 
door de bevolkingstoename de kerk 
van Gasperden te klein was geworden 
verleende de bisschop aan de 
parochianen te Everdingen 
toestemming om een eigen kapel te 
bouwen; de beide kapittels stonden 
toe dat zij daarvoor de stenen, balken, 
deuren, beelden en relieken uit de 
verlaten kerk van Autena gebruikten. 
Ook de kerkelijke goederen van 
Autena werden aan de nieuwe kapel 
overgedragen. Twee of drie keer per 
week werd Everdingen vanuit 
Gasperden bediend door een van de 

twee daar wonende parochiepriesters. 
Nog later werd de kapel op verzoek 
van de parochianen verheven tot 
parochiekerk met doop- en 
begraafrecht. Een van de twee 
priesters zou voortaan in Everdingen 
zelf wonen, de andere bleef te 
Gasperden. De inkomsten van beide 
kerken werden tot een geheel 
verenigd en gelijkelijk tussen beide 
pastoors verdeeld. Een kapelaan zou 
de pastoor te Gasperden bijstaan en 
een salaris ontvangen uit de 
gemeenschappelijke inkomsten. 
Hubert van Everdingen nu had in zijn 
huis - het in 1405 tegelijk met 
Hagestein verwoeste Everstein -
andere geestelijken de mis laten 
opdragen en de sacramenten aan 
parochianen laten toedienen. Ook liet hij 
zielemissen voor overledenen lezen in 
de parochiekerk van Everdingen; de 
inkomsten daaruit stak hij in eigen zak. 
Bovendien had hij binnen het territoir 
van de parochie nog een kapelletje 
gebouwd en daar eveneens missen 
doen opdragen. Dit alles was in strijd 
met het kerkelijke recht; immers, de 
parochiepriesters werden hierdoor van 
hun inkomsten beroofd. Bij vonnis 
gelastte de officiaal van de bisschop 
heer Hubert dan ook de priesters in 
hun rechten en inkomsten te 
herstellen. 
Uit dit alles kunnen enkele conclusies 
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Schets van parochie-indelingen, afgeleid 
van de moederkerk Hagestein. Tekening 
door H.LPh. Leeuwenberg 
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worden getrokken. Op de eerste plaats 
strekte de parochie van Autena zich uit 
over een groter gebied dan alleen de 
polder Autena: zij moet mede 
Everdingen en Zijderveld hebben 
omvat. Voorts waren de verwoestingen 
ten gevolg van de overstroming 
zodanig, dat men grote gedeelten van 
het pas ontgonnen land voor lange tijd 
heeft moeten opgeven11. Wanneer 
deze overstroming heeft 
plaatsgevonden is niet bekend. In de 
bekende overeenkomst tussen Jan van 
Arkel en een aantal heren in de 
Vijfheerenlanden van 11 april 1 284 
inzake de ontwatering van de landen 
ten westen van de Diefdijk wordt de 
ommaten scade (= onmetelijke 
schade) die zij sinds lange tijd van het 
water aan hun erven ondervonden, de 
aanleiding van hun gezamenlijke 
optreden genoemd12. Maar toen 
bestond Everdingen al als parochie. In 
1 282 immers stichtten de twee 
geesteli jken van de kerken van 
Gasperden en Everdingen, Dirck, zoon 
van Jan en Walburgis, en Dirck 
Halfpape, zoon van Dirck en Elisabeth, 
samen met Hubert van Everdingen een 
altaar in de kerk van Everdingen voor 
de zielerust van hun familieleden13. In 
aanmerking genomen dat daarvóór 
nog een periode is geweest dat de 
parochianen van Everdingen slechts 
een kapel zonder parochianen bezaten 
en nog eerder rechtstreeks te 
Gasperden kerkten, moet de 
overstroming, waarop in 1294 wordt 
gedoeld, veel vroeger hebben 
plaatsgevonden, in het begin van de 
13de of wellicht nog in de 12de eeuw. 
In ieder geval kan de parochiestichting 
van Autena in de 12de eeuw worden 
gedateerd. 

De pastoors van Hagestein 

Een verdere bijzonderheid die opvalt is 
de kerkrechtelijke verhouding tussen 
de parochies van Gasperden en 
Everdingen. Al in 1258, wanneerde 
parochianen van Tuil worden gemaand 
hun tijns te betalen aan de 

moederkerk van Gasperden, wordt 
gesproken van plebani, pastoors, te 
Hagestein. 
Ook bij de stichting van de kapel van 
Everdingen is sprake van twee 
sacerdotes, parochiepriesters of 
pastoors, van Gasperden14. In een 
uitgestrekte parochie als die van 
Gasperden is het optreden van meer 
dan één pastoor niet zo verwonderlijk. 
Dergelijke dubbelpastoraten kwamen 
ook elders voor, vooral in de grote 
steden15. Wanneerde kapel van 
Everdingen wordt verheven tot 
parochiekerk, wordt zij door de 
bisschop bij die van Gasperden 
geïncorporeerd: de kapel van 
Everdingen blijft met de kerk van 
Gasperden in één parochieverband. 
Het pastoraat van deze parochie wordt 
door twee priesters uitgeoefend, die 
ieder de helft van het inkomen 
genoten en waarvan de een zijn 
standplaats had te Hagestein, de 
ander te Everdingen. De naam van een 
van de twee parochiepriesters, Dirck 
Halfpape, moet dan ook gezien worden 
als een verwijzing naar dit gedeelde 
pastoraat16. Werd door deze 
constructie wellicht ook tegemoet 
gekomen aan het dubbele 
eigendomsrecht op de kerk van 
Gasperden door de kapittels van de 
Dom en Oudmunster en werd om die 
reden de bestaande toestand 
voorlopig gecontinueerd? Hoe dan 
ook, feitelijk moeten we spreken van 
één parochie met twee parochiekerken 
en twee pastoors. 

Lang heeft deze toestand overigens 
niet geduurd. In 1292 treedt nog een 
zekere Gerardus op als rector, pastoor, 
van de helft van de kerk van 
Gasperden17 en ook in een opsomming 
van de inkomsten van het kapittel van 
Oudmunster van 1300 is nog sprake 
van twee priesters van Gasperden en 
Everdingen18. Vanaf 1345 horen we 
nog slechts van één pastoor van 
Gasperden. In de tussenliggende 
periode heeft dus een afscheiding van 
Everdingen plaatsgevonden op de 
wijze, zoals later Vianen werd 
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losgemaakt van Hagestein. 
Blijft nog de vraag wie in het bezit was 
van het collatierecht, dat wil zeggen 
het recht om een pastoorscandidaat 
aan te wijzen en voor te dragen voor 
de kerkelijke benoeming. 
Oorspronkelijk zal het collatierecht 
hebben berust bij de beide kapittels 
als stichters van de parochiekerk. De 
domkanunnik Hugo Wstinc beweert 
echter in zijn Rechtsboek van de Dom 
van omstreeks 1345, dat de kerk van 
Gasperden is geïncorporeerd bij het 
Domkapittel, met andere woorden: het 
Domkapittel zelf is de eigenlijke 
pastoor, trekt dus ook de inkomsten uit 
de pastoriegoederen, en stelt namens 
zichzelf een geesteli jke aan als vice-
cureit. Everdingen zou op dezelfde 
wijze aan Oudmunster behoren. Hij 
voegt er nog aan toe, dat beide kerken 
gemeenschappelijk bezit zijn van de 
twee kapittels19. Indien juist is wat hij 
zegt, dan betekent dit dat op dat 
moment de gemeenschappelijke 
eigendom nog wordt erkend, maar dat 
in de praktijk een verdeling tussen 
beide kapittels heeft plaatsgevonden. 
Deze verdeling is dan toch niet 
waterdicht geweest, want in 1546 
wordt de kerk van Hagestein op gezag 
van de bisschop ingelijfd, nu bij het 
kapittel van Oudmunster, dat bij deze 
gelegenheid beweert ook het 
collatierecht voor de Hagesteinse kerk 
te bezitten20. Desondanks ontstaat 
hierover later strijd tussen de beide 
kapittels. 

Ruzie om opvolging pastoor 

Als op 20 april 1574 de pastoor van 
Hagestein Michiel Berchmans overlijdt, 
laat het kapittel van Oudmunster de 
keuze van een nieuwe pastoor over 
aan zijn kanunnik Tyman van 
Moerendael, die als turnarius "aan de 
beurt" is om namens het kapittel het 
eerst openvallende geesteli jke ambt te 
begeven. Hij wijst als zijn candidaat 
aan een zekere Gerard Arnoudsz. van 
Gouda. Op dezelfde wijze wordt door 
de domkanunnik Johannes Axelius 

namens het Domkapittel Lucius 
Cornelii Havenius van Hoorn naar 
voren geschoven. Tijdens het proces 
dat de beide candidaten met steun van 
de kapittels voeren21 wordt Lucius 
Cornelii Havenius nadrukkelijk 
aangekondigd als orator et poeta 
laureatus, redenaar en gekroond 
dichter. Deze fraaie titel gaat terug op 
een zeer oude traditie, waarbij 
gevierde dichters publiekelijk met een 
lauriertak werden gekroond. Deze 
vorm van eerbetoon was al gebruikelijk 
ten tijde van het Romeinse Rijk, is in 
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Fragment van een brief van Lucius 
Cornelius Havenus van Hoorn aan 
Johannes Axelius, kanunnik van het 
domkapittel te Utrecht, 1574 
Utrecht, Rijksarchief (Oud Bisschoppelijke 
Clerezij, inv. 76) 
(Foto: Utrecht, Rijksarchief) 
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Italie altijd blijven bestaan en werd 
sinds de Renaissance ook daarbuiten 
toegepast22. Nu is het weinig 
waarschijnlijk dat onze Lucius ooit tot 
deze eer is geroepen geweest; als 
dichter is hij in ieder geval volslagen 
onbekend. Moge dit dan vermoedelijk 
een vorm van self-promotion zijn 
geweest, een geheel vreemde in het 
literaire Jerusalem was hij ook niet. In 
een brief van 13 oktober 1574 aan zijn 
vriend Axelius, met een bijzonder fraai 
handschrift en in het typische, 
gekunstelde humanistenlatijn 
geschreven, spreekt hij over zijn 
Epigrammata, die hij wil publiceren. Hij 
verhaalt ook, dat hij de archieven van 
het Domkapittel heeft geraadpleegd 
met het oog op het dan lopende 
proces23. Maar ondanks de gunstige 
getuigenissen over zijn rechtzinnigheid 
in de rooms-katholieke leer en zijn 
grote geleerdheid valt het vonnis van 
de proost van Oudmunster uit in het 
voordeel van de tegencandidaat 
Gerard Arnoudsz. van Gouda. In zijn 
brief aan Axelius deelt Havenius 
overigens mee, dat hij zojuist het 
pastoraat van Everdingen heeft 
verworven, hetgeen nogal 
ongeloofwaardig klinkt, daar het 
collatierecht van deze kerk in handen 
was van het kapittel van Oudmunster, 
waarmee hij nu juist overhoop lag. 

De pastoor als huurling 

De middeleeuwse pastoors, althans zij 
die als vice-cureit het eigenlijke werk 
deden voor de elders vertoevende 
pastoors, hadden het in de regel niet 
breed. Zij genoten weliswaar een vast 
inkomen, de zogenaamde congrue 
portie, maar dat was vaak niet 
toereikend. Door de inlijving, in 
eigentijdse termen incorporatie, van de 
kerk van Gasperden bij het 
Domkapittel, welke volgens Wstinc 
omstreeks 1345 een feit was, waren 
ambt en inkomen van het pastoraat 
van Hagestein in handen van het 
kapittel. De door het kapittel 
benoemde geestelijke was dan ook 

niet meer dan een vice-cureit of 
huurling. Toch schijnt de inlijving in de 
praktijk niet lang gewerkt te hebben. Ai 
in 1363 bemoeit de paus zich met een 
ruil tussen de pastoors van Gasperden 
en Arnhem van hun pastoraten. 
Volgens Hendrik van Vianen was tegen 
het eind van de 14de eeuw heer Jan 
van Echten al ruim 30 jaar pastoor van 
Gasperden en van Vianen en wel op 
grond van een benoeming door paus 
UrbanusV (1362-1370)24. Omstreeks 
1420 geeft pastoor Gerard Burboen 
(ca 1400-ca 1425) een opsomming van 
de goederen en renten die hij ontvangt 
of zelf gebruikt als behorende tot de 
papelijke prove, zijn ambtsinkomen25. 
Het lijkt er dus op, dat er toch een 
zelfstandig pastoraat, los van het 
Domkapittel, is ontstaan met een eigen 
pastoorsbeneficie. Onder dezelfde 
Gerard Burboen horen we ook voor het 
eerst van het bestaan van een vice-
cureit, die door hem werd aangesteld 
en door de proost-aartsdiaken van 
Oudmunster werd toegelaten26. Ook 
later blijken in vele gevallen vice-
cureiten de feiteli jke zielzorg in 
Hagestein uit te oefenen. Totdat in 
1546 Cornells Adamsz. Pelt vrijwillig 
afstand doet van zijn pastoraat ten 
einde de weg vrij te maken voor de 
reeds vermelde incorporatie van de 
parochiekerk van Hagestein bij 
Oudmunster27. Vanaf dat moment is de 
pastoor weer een ambtenaar van het 
kapittel. Dit blijkt overduidelijk uit een 
contract over het vice-cureitschap van 
Hagestein, dat wordt afgesloten tussen 
het kapittel en Peter Rotaris van Lille 
op 19 april 155528. Peter Rotaris zal 
op de gebruikelijke wijze worden 
geïnstalleerd in de kerk van 
Oudmunster na het afleggen van een 
eed. Hij is verplicht de parochie trouw te 
bedienen sonder eenich bemenging 
van nyeuwe secten, mer puerlick nae 
insettinge ende leeringe der heyliger 
christelicker apostolicke Romsche 
kercke. Zodra hij maar iets merkt van 
ketterij, aient hij onverwijld het kapittel 
op de hoogte te brengen. Hij moet 
beloven ghene suspecte personen 
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noch concubinen (te) onderholden. 
Naast zijn salaris van zeventig gulden 
's jaars zal hij de inkomsten trekken uit 
de toediening der sacramenten en uit 
het opdragen van memorie- en 
votiefmissen. Zijn aanstelling is voor 
het leven. Deze werkgever-
werknemerverhouding tussen kapittel 
en pastoor is tot aan de Reformatie in 
stand gebleven. 

Geuzen plunderen Hagestein 

P û t o r D n t o r i e \A/P j rd r\ r~\nt^\ 

Michiel Berchmans. Onderz i jn 
pastoraat valt het begin van de 
Opstand der Nederlanden tegen 
koning Philips II. Ook Hagestein 
onderging de gevolgen van het 
oorlogsgeweld. Grote overlast 
bezorgden de geuzen, die zich onder 
de leiding van Hendrik van Brederode 
in Vianen hadden verschanst en van 
daaruit strooptochten ondernamen in 
de direkte omgeving. In Hagestein 
hadden zij het vooral gemunt op het 
twintig jaar oude kasteel van de 
kapittels van de Dom en Oudmunster 
en op de kerk en pastorie. Op 12 
maart 1567 overvielen enkele geuzen 
het dorp, sloopten het ijzerwerk uit 
kerk en sacristie, namen de klokken en 
het uurwerk mee, en plunderden de 
pastorie zo grondig, dat in die voirs 
huijssinge noch doeren, vensters, 
raempten, schoirsteenmantels, solders 
noch trap aen gebleven en sijn, zoals 
pastoor Berchmans kort daarop aan 
deken en kapittel van Oudmunster 
meldt29. Hij vraagt het kapittel om als 
collator van de kerk van Hagestein met 
driehonderd gulden bij te dragen in de 
kosten van herstel. Ondanks zijn 
aandringen laat het kapittel het 
afweten. Teneinde raad verzoekt hij 
aartsbisschop Frederik Schenk van 
Toutenburg om een hypotheek van 
tweehonderd gulden op de 
pastoriegoederen te mogen vestigen -
voor vervreemding en bezwaring van 
kerkelijke goederen was toestemming 
van de aartsbisschop vere is t - wat 
deze hem op 21 december 1 569 

toestaat30. Ook het gerecht Hagestein 
springt bij met een losrente van 
tweehonderd gulden, te betalen uit de 
goederen van het gemene land31. De 
geroofde klokken met uurwerk en al 
het ijzerwerk werden na de aftocht van 
de geuzen uit Vianen eind april 1567 
weer door de parochianen opgehaald; 
de pannen van de klokken, het 
ijzerwerk waaraan deze hingen, 
moesten zelfs uit een privaat te Vianen 
worden opgevist32! 

Geestelijk leven rond de dorpskerk 

In de rekeningen van de kerkmeesters, 
die namens de parochianen waren 
belast met de materiële zorg van het 
kerkgebouw en kerkhof, alsmede met 
de aanschaf van de benodigheden 
voor de eredienst, zoals miswijn, 
brood, olie, bijenwas, enz., zijn een 
aantal posten opgenomen, die ons wat 
meer inzicht geven in het geestelijk 
leven, zoals dat zich in en om een 
dorpskerk afspeelde. 
Allereerst valt op dat naast de pastoor 
een onderpriester in dienst is, die niet 
door het kapittel noch door de pastoor, 
maar door het kerkbestuur wordt 
betaald. Hij ontvangt een salaris van 
tweeëntwintig gulden in het jaar. Uit 
het feit dat in 1562-1563 de bouw van 
een earner, een eenlaags huisje, te 
zijnen behoeve wordt aanbesteed 
mogen we afleiden, dat deze kerkelijke 
functionaris vast verblijf hield te 
Hagestein, maar nog niet zo lang 
tevoren was aangetrokken. In hem 
herkennen we de kapelaan in de zin 
van de assistent van de pastoor. Hij is 
ook aanwezig als, in bijzijn van de 
pastoor, de koster, kerkmeesters, de 
schout en de gelegenheidspredikant, 
op Witte Donderdag op kosten van de 
parochie een avondmaal wordt 
genuttigd, ongetwijfeld ter 
nagedachtenis aan het Laatste 
Avondmaal. De gelegenheidspredikant 
werd jaarlijks in de Goede Week 
uitgenodigd de Passie te komen 
preken, waarvoor kerkmeesters hem 
drie gulden uitkeerden. In de 
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D O l t P JI A-GE S T E I N 

Gezicht op de ruïne van de kerk te 
Hagestein. Gravure door Hendrik Spilman 
naar een tekening van Jan de Beyer, midden 
18de eeuw. 

Vianen, Historische Vereniging "Het Land 
van Brederode" 
(Foto: Utrecht, Rijksarchief) 

middeleeuwen werd veelvuldig 
gepreekt, niet allen op zondagen en 
op talloze feestdagen, maar vaak ook 
door de week. Passiepreken werden 
veel gehouden door monniken van de 
bedelorden, met name franciscanen, 
waarvan sommigen grote faam 
genoten. Als hun belangrijkste taak 
zagen zij de bestrijding van de 
opkomende ketterijen, hierbij nauw 
samenwerkend met de wereldlijke 
overheid. 

Er blijken regelmatig processies te 
worden gehouden; eenmaal wordt 
vermeld dat deze over de Achterweg 

ging. Tijdens de belangrijkste 
ommeganck, die op Sacramentsdag in 
de zomer, welke overal met 
verkleedpartijen en toneel werd 
verlevendigd, speelden te Hagestein 
zwaarddansers voor het H. Sacrament, 
naar we moeten aannemen in de vorm 
van een allegorische voorstelling33. In 
de kerk stonden banken of stoelen, 
indien we het sittewerck dat door de 
maagden wordt schoongehouden 
daarvoor mogen houden. Dit was voor 
die tijd nog tamelijk ongewoon. 
Kerkmeesters traden in die tijd, zeker 
op het platteland, ook op als 

54 



E 

armmeesters. In de Hagesteinse 
rekeningen lezen we over uitdelingen 
van brood, turf, laken stoffen en 
schoenen. Deze geschieden periodiek 
aan individuele armen, eenmaal per 
jaar aan alle armen van het dorp. De 
aan uitdelingen verbonden kosten 
werden betaald uit de opbrengst van 
een jaargetijde, gesticht door 
Elysabeth Henrickxs. 
Tenslotte had ook Hagestein zijn 
schoolgebouwtje, waarmee het 
bijdroeg aan de hoge graad van 
alfabetisering, die in de Nederlanden 
al in de middeleeuwen werd bereikt. 
Een naam van een schoolmeester is 
niet overgeleverd; gewoonlijk gaf de 
pastoor of de koster onderricht, in 
Hagestein kan dit ook een taak van de 
onderpriester zijn geweest. 

De Reformatie in aantocht 

Michiel Berchmans' opvolger Gerrit 
Arnoudsz. van der Goude is de laatste 
pastoor geweest vóór de Reformatie. 
Priester gewijd in 1564 werd hij in 
1574 door het kapittel van 
Oudmunster benoemd tot vice-cureit. 
Boven is reeds melding gemaakt van 
zijn proces hierover met Lucius 
Cornelii Havenius, dat in zijn voordeel 
werd beslist. De tijden waren echter 
veranderd: er heerste oorlog tussen 
Spanje en de opstandige gewesten. 
Na de Unie van Utrecht (1579), 
waarbij de noordelijke provincies en 
enkele steden in het zuiden zich in 
een militair verbond verenigden, 
duurde het niet lang meer, of de 
Staten van Utrecht verboden iedere 
uitoefening van de katholieke 
eredienst. In 1580 overleed de laatste 
aartsbisschop van Utrecht, Frederik 
Schenk van Toutenburg, en zijn 
uitvaart was de laatste publiekelijke 
opgedragen mis in de stad Utrecht. Op 
het platteland voltrokken de 
veranderingen zich trager. Pastoor 
Gerrit liet zijn kudde niet in de steek. 
Hij weigerde om zich voor een officiële 
benoeming als predikant- waarvoor hij 
dan enkele minimale toezeggingen ten 

aanzien van de nieuwe, calvinistische 
leer had moeten doen - te wenden tot 
de Staten van Utrecht. Dat hij een 
dergelijke benoeming zonder enige 
moeite zou hebben weten te verkrijgen 
was een gevolg van het schreeuwend 
gebrek aan gereformeerde predikanten 
in de eerste decennia na de invoering 
van de Reformatie. Hij bleef echter de 
kerk van Rome trouw. In een 
visitatieverslag van een Staten
commissie uit 1593 wordt gemeld dat 
de kerk van Hagestein nog op de oude 
paapse wijze wordt bediend34. En in 
1595 klaagt de provinciale synode van 
Zuid-Holland over de paap die nog 
steeds te Hagestein werkzaam is en 
veel toeloop heeft uit de omringende 
steden en dorpen. Het wordt hoog tijd 
volgens de synode dat een 
gereformeerd predikant in zijn plaats 
wordt benoemd35. De rekeningen van 
de kerkmeesters bevestigen dat de 
oude pastoor nog in 1595 de Passie 
preekt voor het gebruikelijke 
honorarium van drie gulden. Met 
Pasen worden hem naar oude 
gewoonte twee paaskoeken 
aangeboden door kerkmeesters, die 
dus kennelijk zelf ook nog aanhangers 
van de nieuwe leer zijn. Maar in 1596 
wordt dan eindelijk de eerste predikant 
benoemd, Olivier van Hattem, geboren 
te Utrecht in 1572. Hij had medicijnen 
en theologie gestudeerd aan de 
hogeschool van Franeker en zou tot 
1599 de gemeente te Hagestein 
bedienen. In 1608 keerde hij terug tot 
het katholieke geloof, twee jaar later 
stierf hij te Antwerpen36. Gerrit van der 
Goude bleef in de streek, vermoedelijk 
te Vianen, woonachtig. Hij overleed op 
5 maart 16013 7 . 

Met het overlijden van Gerrit van der 
Goude wordt het rooms katholieke 
tijdperk van de Hagesteinse parochie 
afgesloten. Het kerkgebouw wordt 
door de Staten van Utrecht ter 
beschikking gesteld aan de 
aanhangers van de nieuwe, 
calvinistische leer. Evenals voor de 
overige Noordelijke Nederlanden ving 
voor de katholiek gebleven bevolking 
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van H a g e s t e i n d e per iode aan van d e 
Ho l l andse Z e n d i n g . Zi j was 
aanvanke l i j k a a n g e w e z e n op 
r o n d t r e k k e n d e miss ionar issen, maar al 
spoed ig ves t i gden z ich t w e e p r ies te rs 
te V ianen , d ie o o k de Hages te ine rs to t 
hun p a r o c h i a n e n rekenden . H i e r m e e 
beg in t e c h t e r een n ieuw hoofds tuk , dat 
evena ls de g e s c h i e d e n i s van d e 
h e r v o r m d e g e m e e n t e een apar te 
beschr i j v ing verd ient . 

H.L.Ph. L e e u w e n b e r g 

Noten 

1. Een omvangrijke studie over de 
institutionele, kerkelijke en waterstaat
kundige geschiedenis van het Kromme 
Rijngebied in de middeleeuwen, waarin 
ook aandacht wordt besteed aan het tot 
het Sticht behorende Hagestein, zal 
zeer binnenkort worden gepubliceerd 
door prof. dr C. Dekker. 

2. Het woord dom komt van het latijnse 
domus = huis, in de zin van kerk 
verbonden aan het huis van de 
bisschop. 

3. Pauw's levensbeschrijving van Suitbert 
is uitgegeven door de filosoof Gottfried 
Leibniz, Vita S. Svvtberti... falso 
attributa Markelmo Presbytero, 
Hannover 1710. De identificatie door A. 
Hulshof in BMHG 1914, 123-134. 

4. P.A. Henderikx, "De Lek en de 
Hollandse Ysel in de vroege 
middeleeuwen", NAB 1980, 235 e.v. 

5. Henderikx, a.w., 246 formuleert het 
aldus: A/a de Romeinse tijd vóór het 
midden van de achtste eeuw is de 
tegenwoordige Lek ontstaan. 

6. S. Muller e.a., OSU, 5 dln, 
's-Gravenhage 1920-1959, n r280 . 

7. Incorporatie van de ecclesia parochialis 
Sancti Martini ville de Hagestyn, 21 
januari 1546, RAU, Oudmunster, inv. 
739. 

8. OSU, n r1436 . 
9. Schenking door Zweder van Vianen van 

land aan de kapel te Vianen, (1-5) 
augustus 1327, RAU, Dom, inv. 955; 
verheffing kapel tot parochiekerk, 8 
februari 1345, en bekrachtiging door 
Reinoud van Brederode en Jan van 
Vianen van voorwaarden tot 
afscheiding, 21 juni 1433, RAU, Dom, 
inv. 956. Vanaf 1443 tot 1585 wordt 
jaarlijks door de pastoor van Vianen 
een pensio van 1 oude schild of 3 

ponden aan het Domkapittel betaald, 
RAU, Dom, inv. 625. 

10. OSU, n r2662 . 
11. Aan de onregelmatige verkaveling van 

de polder Autena is te zien dat het hier 
om een restontginning gaat, waardoor 
de oostelijke en westelijke 
ontginningen een gesloten gebied 
werden. Waarschijnlijk wisten de 
ondernemers-ontginners dat het hier 
cultuurgrond van inferieure kwaliteit 
betrof. Nog in de 16de eeuw heet het 
over Autena en Bolgerije: dese landen 
en hebben nyet lanck beseyt (= 
bebouwd) geweest so sy leech ende 
seiden droich sijn, RAU, Dom, inv. 9 7 1 . 
Ook nu geldt de grond daar als slecht 
en drassig. Veelbetekenend zijn de 
grienden in deze twee polders. 

12. OSU, nr 2180. De oorkonde is 
opgemaakt en bezegeld bij de kerk van 
Everdingen. 

13. OSU, n r 2 1 1 1 . 
14. OSU, n rs1436 en 2662. 
15. Zo waren in de 16de eeuw in de 

Buurkerk te Utrecht zelfs vier pastoors 
werkzaam. 

16. OSU, n r 2 1 1 1 . 
17. OSU, nrs 2530, 2531 , 2549, 2550. 
18. R. van Royen, "De oudste 

kapittelrekening van Oudmunster uit 
het jaar 1 295", BMHG 1 937, 6, noot 2. 

19. S. Muller, Het rechtsboek van den Dom 
van Utrecht, 's-Gravenhage 1895, 265-266. 
20. RAU, Oudmunster, inv. 739. 
2 1 . RAU, Oudmunster, inv. 1898. 
22. In Engeland bestaat dit instituut nog in 

de Poet Laureate, die als officer of the 
Royal Household tegen een jaarlijks 
stipendium bij bijzondere 
gelegenheden odes dicht. 

23. RAU, Oud Bisschoppelijke Clerezij, inv. 
76. 

24. Codex Diplomaticus, 2de serie, dl 111-1, 
Utrecht 1885,336-337. 

25. RAU, Oudmunster, inv. 738. 
26. Uittreksels rekeningen van de officiaal 

van de aartsdiaken van Oudmunster, 
1418-1419, als bijlage bij proces
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Hagestein, 1565-1567, ARA, 
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bevindt zich ook een rekening over de 
jaren 1560-1561; rekeningen over 
1561-1562, 1583-1584, 1594 en 
volgende jaren bevinden zich in RAU, 
Dom, inv. 849. 

33. Het woord zwaarddansers komt niet 
voor in het Middelnederlandse/i 
Woordenboek van Verwijs en Verdam. 

34. "Visitatie der kerken ten platten lande 
in het Sticht van Utrecht ten jare 1593", 
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35. J. Reitsma en S.D. van Veen, Acta der 
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1894,43. 
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37. Gerrit van der Goude was tevens vicaris 
in de kerk van St Pieter te Utrecht, 
waarin hij een jaargetijde sticht. 
Necrologium der gemene vicarissen, 
RAU, St Pieter, inv. 1085. Zijn 
overlijden wordt ook vermeld door 
Adrianus ab Oirschot, voorheen pastoor 
te Everdingen, in een brief van 28 
maart aan de apostolisch vicaris 
Sasbout Vosmeer, RAU, Oud 
Bisschoppelijke Clerexij, inv. 274. 

38. Vertaling van het afgebeelde gedeelte 
van de brief van Lucius Cornelius 
Havenus van Hoorn aan Johannes 
Axelius, kanunnik van het domkapittel: 
"... Al enige tijd geleden trof ik te 
Culemborg de schout van Hagestein, 
een brave man, die volledig op de 
hoogte is van de zaak en met wie ik 
een nuttig gesprek heb gehad over het 
pastoraat (nl. van Hagestein), waarover 
ik nog wel uitgebreider verslag zal 
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je mijn Epigrammen met de bezorger 
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uwen, mij wel bekend. 
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