
De hervorming in Montfoort 

Tekst van de rede gehouden door de Rijksarchivaris in de provincie Utrecht Dr. C. Dekker 
tijdens de viering van het 650-jarig bestaan van Montfoort als stad, op 25 mei 1979. 

Dat de verlening van stadsrecht aan Montfoort in 1329 — geachte aanwezigen, dames en 
heren — een feit is dat een herdenking rechtvaardigt, zal onder u niet aan twijfel onder
hevig zijn, want het vormt de reden van uw aanwezigheid hier. 
Er zijn inderdaad gemeenten, die gebeurtenissen van minder allure aangrijpen om feest te 
vieren. Vast staat ook dat de stadsrechtverlening eeuwenlang van grote betekenis is geweest 
voor de gemeenschap van Montfoort, die er een apart karakter door kreeg, verschillend 
van dat in de omliggende dorpen. In hoeverre dit nu nog merkbaar is, is een vraag die veel 
moeilijker te beantwoorden valt en waarschijnlijk slechts op grond van een sociologische 
studie. De reële betekenis van de gebeurtenis van 1329 voor nu is, dunkt mij, praktisch nihil 
en het is misschien daarom dat mij in het kader van deze herdenking, die onvermijdelijk in 
het teken van de geschiedenis staat, werd verzocht niet zozeer het stadsrecht en het stedelijk 
element van Montfoort te benadrukken als wel de schijnwerper te richten op een aspekt uit 
de geschiedenis van Montfoort, waarvan de betekenis en de gevolgen nog dagelijks merk
baar en voor ieder duidelijk zijn: de Hervorming. 
Voordat wij het komplex van gebeurtenissen, dat wij de Hervorming noemen, in Montfoort 
onder de loep zullen nemen, dienen wij eerst een blik te werpen op de situatie in het stadje, 
wereldlijk en vooral kerkelijk, zoals die zich voordeed in de 16e eeuw, voordat de religie er 
een diepe scheiding teweegbracht in een gemeenschap die tot dusver één was. De bronnen, 
die ons daarvoor ten dienste staan, zijn zeer lakuneus. Op een voor de hand liggende en 
intrigerende vraag: hoeveel inwoners had Montfoort?, moeten wij al direkt het antwoord 
schuldig blijven. Twee eeuwen later, in 1749 waren dat er 1075 binnen en 75 buiten de muren, 
dus in totaal 1150'. Enkele numerieke gegevens, die hierna nog ter sprake zullen komen, 
geven grond aan de veronderstelling, dat het inwonertal in de 17e eeuw waarschijnlijk niet 
veel hoger lag. In de 16e eeuw echter en vooral in de eerste helft daarvan, kende 
Montfoort een periode van bloei en bedroeg het aantal inwoners misschien wel het dubbele 
van later. De Utrechtse patriciër en erudiet Arnoud van Buchel, die heel wat steden bezocht 
had, noemde in 1591 Montfoort nog een oppidum exiguum, een uitgestrekte stad, en roemde 
de fraaie huizen2. De neergang van het stadje was toen echter al begonnen. In het vervolg 
van dit exposé zal één van de faktoren, die daaraan debet zijn, aan de orde komen, te weten 
de oorlogsomstandigheden in de jaren '70 van de 16e eeuw. Een andere belangrijke oor
zaak is de grote stadsbrand in 1629 geweest. 
Ondanks de tijdelijke periode van bloei gold Montfoort traditioneel als de kleinste van de 
vijf Utrechtse steden: — in volgorde van het inwonertal — Utrecht, Amersfoort, Rhenen, 
Wijk bij Duurstede en Montfoort. Daarbij dienen wij te bedenken dat de Montfoort 
omringende stadjes IJsselstein, Schoonhoven, Oudewater en Woerden niet onder Utrechts 
gezag stonden en derhalve buiten beschouwing blijven. Behalve dat Montfoort de kleinste 
was, onderscheidde de stad zich nog in een ander opzicht van de overige Utrechtse steden, 
die alle direkt onder het gezag van de landsheer stonden, d.w.z. tot 1528 van de bisschop 
van Utrecht en daarna de Habsburgse vorsten Karel V en Filips II. Bij Montfoort was daar 
nog een bestuurslaag tussen: de burggraaf van Montfoort. Dat was altijd zo geweest, want 
men kan zelfs zeggen dat de burggraaf er eerder was dan Montfoort. Tussen 1156 en 1178 
had bisschop Govert van Utrecht in het Nedersticht drie burchten opgericht, één daarvan 
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bij een oud oversteekpunt van de IJssel3. De burggraaf, die de bisschop als zijn vertegen
woordiger met een voornamelijk militaire taak op de burcht had neergezet en die zijn ambt 
erfelijk wist te maken, kreeg uitgebreide goederen in de omgeving van de burcht. Tussen de 
burcht en de rivier ontwikkelde zich'de nederzetting Montfoort op grond van de burggraaf. 
Met het oog op het bouwen van huizen gaf dè burggraaf erven uit in cijns, legde hij straten 
aan en in latere stadsplattegronden is duidelijk de planmatige opzet van de nederzetting te 
herkennen. Behalve dat de burggraaf in Montfoort alle grond en zelfs de straten bezat, 
oefende hij ook rechterlijke bevoegdheden uit over de groeiende woonkern. Hij was het die 
er de kerk stichtte, die de nederzetting in 1329 stadsrecht gaf en die de omwalling verwezen
lijkte. Het stedelijk bestuur tevens rechtskollege, bestaande uit een schout en zeven 
schepenen werd door hem aangesteld. Toen daar later twee burgemeesters met een admini
stratieve en financiële taak aan werden toegevoegd, was het opnieuw de burggraaf die ze 
uit een hem voorgelegde nominatie aanwees. Door een uitgebreid goederenbezit en niet in 
het minst door het erfelijk bezit van het ambt van dijkgraaf van de Lopikerwaard had de 
burggraaf ook het omringende platteland in zijn greep. In het politiek onstabiele grens
gebied van Holland en Utrecht wist hij zich in de loop van de tijd een machtspositie te 
verschaffen door telkens op twee paarden te wedden en van twee walletjes te eten. Dat hij 
herhaaldelijk met zijn leenheer, de bisschop van Utrecht, overhoop lag deerde hem minder 
doordat hij altijd zijn andere leenheer, de graaf van Holland, achter de hand had om op terug 
te vallen. Steeds weer streefden de burggraven er naar om in Montfoort de hoge rechts
macht, over zaken waarmee de doodstraf gemoeid was, permanent in handen te krijgen, met 
wisselend sukses. Éénmaal, in het midden van de 14e eeuw, werd de burggraaf dusdanig door 
de bisschop op zijn nummer gezet, dat aan Montfoort zelfs het stadsrecht werd ontnomen, 
de wallen werden geslecht en de grachten gedempt. Tijdelijk echter, want ook de macht der 
bisschoppen kende ups en downs. Ook later, toen de burggraven niet meer permanent te 
Montfoort verbleven, maar soms elders in de Nederlanden op andere van hun goederen 
vertoefden, bleef hun reële aanwezigheid in Montfoort in sterke mate voelbaar door hun 
persoonlijke vertegenwoordiger, de drost, die aan het hoofd van de magistraat optrad en als 
opperrechter de justitie leidde. De grote macht van de burggraaf en diens verregaande 
bevoogding van de stedelijke gemeenschap van Montfoort is een faktor van betekenis in het 
proces der Hervorming in het stadje geweest4. 
De situatie op kerkelijk terrein was op dit punt analoog met die op wereldlijk gebied: ook 
hier deed de invloed van de burggraaf zich krachtig gelden. De parochie Montfoort strekte 
zich in de 16e eeuw aan de linker IJsseloever uit over het grondgebied van het stadje, over 
de ten oosten gelegen woonkern Heeswijk en over de ontginning Willeskop, tenslotte aan de 
rechteroever over de ontginning Achthoven. De andere ontginningen van de rechteroever, 
te weten Mastwijk en IJsselveld, lagen buiten de parochiegrens en ressorteerden onder de 
parochie Linschoten5. De parochie Montfoort dateerde vermoedelijk uit de 13e eeuw. Zij 
bestond in ieder geval omstreeks 1280, want dan vinden we de kerk van Montfoort vier maal 
vermeld, waaronder éénmaal als „kerk van Heeswijk of Montfoort"6. Hieruit heeft men wel 
de konklusie getrokken dat de kerk ooit in Heeswijk zou hebben gestaan en pas na de 
stichting van het stadje, dus in de 14e eeuw, naar een terrein binnen de omwalling zou zijn 
verplaatst doch deze hypothese is in strijd met de andere gelijktijdige vermeldingen en vindt 
ook elders in de bronnen onvoldoende steun. De parochiekerk van Montfoort was toegewijd 
aan S. Jan Evangelist en de burggraaf bezat het patronaatsrecht, ongetwijfeld uit hoofde 
van zijn rol als stichter van de kerk. Het patronaatsrecht hield in dat de burggraaf bij 
vakature van het pastoraat een priester mocht voordragen aan de kerkelijke overheid in 
Utrecht om tot pastoor te worden benoemd. Wij kunnen het ook zo zeggen: alle pastoors van 
Montfoort hadden hun ambt te danken aan de burggraaf. De pastoor werd in hoofdzaak 
in zijn onderhoud voorzien door de opbrengst van het pastoorsgoed, dat voornamelijk uit 
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1. Silhouet van Montfoort in de 16e eeuw. 
Fragment van een kaart getekend in verband met een projekt voor een scheepvaartverbinding van 
Amsterdam met de IJssel, 1554. GA Amsterdam, bürgern., gew.aang. port M 16-11. 

tienden bestond en waarvan de herkomst te zoeken is in een schenking door de burggraaf. 
Naast het pastoorsgoed was er het kerkegoed voor de materiële behoeften van gebouw en 
inrichting, beheerd door twee kerkmeesters, jaarlijks aangesteld door de burggraaf. Ook het 
kerkegoed zal voor een groot deel terug te voeren zijn op schenkingen door de burggraaf. 
De pastoor was niet de enige priester in de S. Janskerk, bij lange na niet. Hij was wel de enige, 
die zielzorg had, die de kerk bestuurde, die doopte en trouwde en de hoogmis op zon- en 
feestdagen leidde. Dan was er een aantal priesters, die vikarissen of memorieheren werden 
genoemd en belast waren met de bediening van een vikarie, d.w.z. een fonds gesticht om op 
een daarvoor bestemd altaar in de kerk missen te lezen voor de zielerust van de stichter en 
eventueel zijn verwanten. Zij werden betaald uit de opbrengst van hun vikariegoed en 
hadden hun benoeming te danken aan de stichter van de vikarie of zijn nakomelingen, 
hetgeen in Montfoort betekende: de burggraaf. Uitgaande van de aanwezigheid van deze 
vikarissen had op het einde van de 14e eeuw één der burggraven het plan opgevat in de 
S. Janskerk een kapittel te stichten van acht kanunniken onder leiding van een deken. De 
kanunniken zouden uit de vikarissen gerekruteerd worden en de pastoor zou kapitteldeken 
worden. De voornaamste taak van een kapittel was luister bij te zetten aan de eredienst in de 
kerk door het dagelijks officie. Het koorgebed, zijnde het geheel van psalmen, wisselzangen, 
lezingen en gebeden, werd ieder etmaal, verdeeld over de zeven getijden, door de kanunniken 
gezongen. De aanwezigheid van een kapittel betekende meestal ook dat het aantal misfun-
daties drastisch toenam. De oprichtingsoorkonden van kapittels kenden dan meestal ook 
maar één reden voor de stichting: de eer van God, maar in werkelijkheid waren aardse 
overwegingen bij de stichters op zijn minst niet geheel afwezig. De aanwezigheid van een 
kapittel verhoogde de belangrijkheid en de luister van de kerk niet weinig en daarmee van 
de parochie. Nu had de bisschop in 1337 in de kerk van S. Joris te Amersfoort een kapittel 
gesticht, daarop was er in 1365 één opgericht in de kerk van S. Jan Baptist in Wijk bij 
Duurstede, zodat naar de mening van de burggraaf Montfoort niet achter kon blijven7. In 
1400 keurde paus Bonifacius IX de oprichting van een kapittel in de kerk van S. Jan 
Evangelist in Montfoort goed8 en in 1409 werd de toestemming van de geestelijke overheid 
in Utrecht verkregen om het kerkgebouw aan de nieuwe toestand aan te passen door gedeel
telijke afbraak en zodanige herbouw dat de kanunniken voldoende ruimte hadden voor de 
koordienst9. Ondanks de pauselijke goedkeuring kwam het kapittel niet van de grond. 
Waarschijnlijk was de onderneming financieel gezien te hoog gegrepen. De opbrengst van de 
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stichtingsgoederen der vikarieën met de inkomsten uit de gefundeerde missen zullen ontoe
reikend geweest zijn voor de instelling van een echt kapittel. Wat er kwam was een onvol
groeid kapittel of zo men wil een surrogaat-kapittel. De vikarissen bleven vikarissen en de 
pastoor bleef pastoor en ieder behield zijn eigen inkomsten, dus de pastoor zijn pastoors
goed en iedere vikaris de stichtingsgoederen van zijn vikarie. Wat zij echter aan misfundaties 
ontvingen, de zogenaamde memoriegoederen, deden zij in een gemeenschappelijke pot, 
zodat zij toch de zeven getijden konden zingen en iedere priester die bij de koordienst aan
wezig was presentiegeld uit deze pot konden verstrekken. Het kollege van memorieheren zou 
zijn eigen rol spelen tijdens de doorvoering van de Hervorming. 
Tenslotte onderscheidde Montfoort zich op kerkelijk gebied nog van het omringende 
platteland door de aanwezigheid van drie instellingen op het terrein van de armenzorg: het 
H. Geesthuis, het S. Maria Magdalenagasthuis en het Oude mannenhuis, elk met zijn eigen 
kapel. Op gevaar af eentonig te worden zij terloops vermeld dat ook de bestuurders van deze 
instellingen werden benoemd door de burggraaf. Van groot gewicht voor het stadje was ook 
de in 1544 gestichte kommanderij van de Johanniterorde, maar zij stond enigszins terzijde 
van het normale kerkelijk leven in de parochie10. 

Dames en heren, na deze uiteraard beknopte situatieschets van Montfoort wordt het tijd 
onze aandacht te richten op de Hervorming, die, zoals u weet, gerekend wordt begonnen te 
zijn in Wittenberg in Saksen, toen Maarten Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen 
bevestigde aan de deur van de slotkapel aldaar. Ondanks zijn veroordeling door de kerke
lijke en wereldlijke overheid breidde zijn aanhang zich in de jaren '20 van de 16e eeuw snel uit 
in de duitse gebieden, maar ook in de Nederlanden. Hier waren het aanvankelijk vooral 
geestelijken, met name Augustijnen — waartoe ook Luther behoorde —, die de nieuwe leer 
verbreidden en soms daarvoor de marteldood moesten sterven. Eén der eerste lutheraanse 
martelaren in de Nederlanden was de priester te Woerden Jan de Bakker in 1525. Hij is er 
waarschijnlijk de oorzaak van dat gedurende het grootste deel van de 16e eeuw Woerden, op 
Antwerpen na, de belangrijkste kern van het nederlands lutheranisme zal blijven. In welke 
mate het Woerdense lutheranisme een uitstraling gekend heeft op het westen van het Sticht 
weten wij niet, maar dat ook in Montfoort omstreeks 1530 lutheranen waren is zeker. Op 28 
februari 1531 werden door het hof van Utrecht aan de drost, burgemeesters, schepenen en 
raad van de stad zeer scerpe scriftelicke bevelen gedaen dat zij alle diegeene die milter 
luteriaansche dwalinge ende secte beruchticht ende besmet waeren in 't heymelich oft 
openbaer, vangen, spannen ende corrigeren zouden sonder yemant in enige geveinsheyt 
ofte ogeluyckinge te sparen11. Slechts van één geval weten wij iets. Daniël van der Borch, 
koopman zowel in laken als in kazen, die met zijn vrouw Barbara Roetvelt en twee kleine 
kinderen woonachtig was in Montfoort, werd kort na de ontvangst van het schrijven op 
slinkse wijze door de drost Jan van Levendaal gevangen genomen. De drost had voorge
geven zijden lakens te willen kopen en had hem op de burcht ontboden, doch daar 
aangekomen verdween Daniël in de kerker. Meteen werd ook beslag gelegd op zijn bezit
tingen, die naar het kasteel werden gebracht en zijn vrouw maar moest zien hoe zij zich met 
haar kinderen redde. Voor het Hof van Utrecht spande zij een civiele procedure aan tegen 
de burggraaf van Montfoort en eiste invrijheidstelling van haar man en restitutie van de in 
beslag genomen goederen, ten minste voorlopig van haar aandeel daarin. Door de sententies 
in deze zaak gewezen zijn wij enigszins op de hoogte van hetgeen de drost van Montfoort 
Daniël van der Borch ten laste legde, zijdelings dan, want van de kriminele procedure, die de 
burggraaf als drager van het hoge gerecht in Montfoort tegen hem zal hebben aange
spannen, zijn geen stukken bewaard gebleven. Daniël van der Borch zou in werkelijkheid 
een weggelopen monnik zijn uit het Minderbroederklooster te Kortrijk, waar hij gepro-
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fest was als broeder Wouter ten Ham. Onder valse naam was hij met Barbara getrouwd en 
werd nu verdacht van ketterij. Bij de inbeslagname van hun huisraad waren diverse geschrif
ten van Luther en andere verboden boeken voor de dag gekomen en het was duidelijk dat die 
door Daniel gebruikt waren, want Barbara kon niet lezen. Hoe deze zaak is afgelopen 
weten wij niet, maar twee jaar later blijkt Daniël van der Borch dood te zijn. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat hij door de burggraaf van Montfoort ter dood veroordeeld is en 
terechtgesteld. Barbara stierf van honger en waarschijnlijk ook één van hun twee kinderen. 
Over het andere, twee of drie jaar oud, ontfermden zich de weesmeesters van Amsterdam. Al 
met al een tragische zaak, waarover wij door louter toeval iets weten, maar die vermoedelijk 
in Montfoort niet op zichzelf stond. 
In diezelfde dertiger jaren vond een tweede stroming van het protestantisme ingang in het 
Sticht: het anabaptisme. Verscheidene doopsgezinden zijn in die tijd in de stad Utrecht 
terechtgesteld. De meesten onder hen kwamen voort uit de kringen van de ambachtslieden 
en neringdoenden. Of deze richting ook in andere Stichtse steden aanhangers vond en 
slachtoffers heeft geeist is onbekend. 
De derde en belangrijkste protestantse stroming, het calvinisme, dat uiteindelijk door zijn 
strak omlijnde leer en zijn hechte organisatie de andere richtingen zou overvleugelen en de 
katholieken het onderspit deed delven, kwam pas laat in de Nederlanden in de persoon van 
Pierre Brully, predikant te Doornik in 1544. Als een olievlek verbreidde het calvinisme zich 
over de industriegebieden van Henegouwen en Vlaanderen, vervolgens, zij het met minder 
kracht, over Zeeland en Holland, daarbij Brabant en Utrecht niet geheel onberoerd latend. 
In het jaar van de grote uitbarsting, 1566 met de beeldenstorm, moesten ook kerken in de 
stad Utrecht het ontgelden. Bij deze revolutionaire daad waren ook lieden uit sommige 
kleine steden en van het platteland betrokken, maar toch schijnt de schade tot Utrecht 
beperkt te zijn gebleven. In de jaren die volgen blijken er in de stad Utrecht calvinisten te 
zijn en weer vooral onder de ambachtslieden en neringdoenden, maar talrijk waren ze niet. 
Oneindig veel minder dan bijvoorbeeld in een stad als Antwerpen, de grootste stad van de 
Nederlanden met 100.000 inwoners waarvan al tegen de helft protestanten. De vermenging 
van politiek en religie bracht de calvinisten overigens in een steeds sterkere positie, zij 
werden de ziel van de opstand tegen de centrale regering in Brussel, en in Holland en Zeeland 
betekende sinds 1573 het kiezen voor de opstand ook de heerschappij van het calvinisme. Na 
het sluiten van de Unie van Utrecht in 1579 kon men voorspellen dat eenzelfde situatie ook 
in het Utrechtse niet lang meer op zich zou laten wachten. Het waren dan ook voornamelijk 
politieke redenen, die de staten van Utrecht er toe brachten bij plakkaat van 1 juni 1580 de 
uitoefening van de rooms-katholieke eredienst in de provincie te verbieden en voortaan de 
calvinistische als enige te dulden. Aanvankelijk was dit slechts theorie. In de stad Utrecht 
waren sedert enkele jaren georganiseerde protestantse gemeenten en vanuit de stad werd het 
calvinisme op het platteland in de kleinere steden gestimuleerd, maar in het begin met weinig 
sukses. De poging om de pastoors tot dominee te transformeren slaagde maar ten dele. 
Of er in Montfoort in 1580 al enige calvinisten waren, weten wij niet. Het is zeker mogelijk, 
maar veel zullen het er niet geweest zijn. Het stadsbestuur en de overgrote meerderheid van 
de bevolking was in ieder geval katholiek. De beeldenstorm was in 1566 aan het stadje 
voorbijgegaan. Wel hadden in die tijd twee Montfoortse jongens, Jasper Arendsz. en Willem 
Cornelisz., zich geschaard achter de protestantse edelman Van Brederode en hem gediend 
als krijgsman en toen zij in Montfoort terugkwamen werden zij gevangen genomen. Op 15 
januari 1569 werden zij door het Hof van Utrecht veroordeeld om geexecuteert te werden 
mener coorde, anderen ten exemple11. Dat deze twee opgehangen jongens protestant 
waren is niet eens waarschijnlijk, het vonnis rept er althans niet over. Wel protestant was 
Härmen Schinckel, geboortig uit een bekend Montfoorts geslacht maar in Delft woonachtig 
toen hij op 23 juli 1568 wegens ketterij ter dood veroordeeld werd13. Sinds 1573 kreeg 
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2. Gezicht op Montfoort in spiegelbeeld. Rechts de IJsselpoort, links de kerk van S. Jan Evangelist. 
Gravure, 141 x 186 mm, trant Pieter Bast, ca. 1620, RA Utrecht, top.all. nr. 534. 

Montfoort grote overlast van rebellen, zoals het stadsbestuur ze noemde, troepen geuzen, 
die plunderend en brandschattend de omgeving doortrokken. Alles kwam daardoor in het 
ongerede, de landerijen brachten niets meer op, de kerk, de priesters, de armen en de 
landbouwende bevolking verloren hun middelen van bestaan14. Het werd steeds erger, ook 
de troepen van de centrale regering kwamen in het land van Montfoort en tijdens de krijgs-
verrichtingen voor Woerden en Oudewater bereikte de malaise een hoogtepunt, toen de dijk 
van de Krimpenerwaard werd doorgestoken. Het land kon ook naderhand niet droogge-
maakt worden, want alle watermolens waren vernietigd, bovendien waren alle paarden 
geroofd zodat men toch niet ploegen kon. Met enige overdrijving zegt het stadsbestuur in 
1577 datier gheen desolater stede ende landt in 's conincx landt wesen mach voor desen 
tijt als dese stede nu rechtevoert isli. Vele inwoners trokken weg, ook sommige van de 
vikarissen en het duurde verscheidene jaren voor het stadje de oorlogshandelingen enigszins 
te boven was. 
Aan de andere kant zag Montfoort in die jaren vele vreemdelingen binnen zijn poorten. In 
de zomer van 1574 koos Filips van Marnix van S. Aldegonde deze stad in de frontlijn uit om 
er te onderhandelen met de koningsgezinden en kort daarop werd er zelfs een vergadering 
van de opstandige staten van Holland gehouden. Maar het waren toch vooral katholieke 
vluchtelingen, die een schuilplaats zochten in Montfoort, onder andere Wouter Jacobsz., de 
prior van het klooster Stein, die een dagboek van zijn verblijf in Montfoort gedurende de 
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jaren 1578 en 1579 heeft nagelaten16. Bijna dagelijks kwamen er reguliere en sekuliere 
geestelijken in Montfoort, op doorreis of blijvend. Broeder Wouter ging geregeld naar de 
kerk in Montfoort, waar alles nog op de katholieke wijze geschiedde. Verschillende 
uitheemse Minderbroeders en Dominikanen preekten er, in wereldlijke kleding en eenmaal 
zelfs in de kleding van een geuzensoldaat. Het h. sakrament werd nog herhaaldelijk in 
processie rondgedragen en op hoge feesten was er een grote toeloop van katholieken uit 
Holland, vooral uit Gouda. In 1580, toen het religieplakkaat werd uitgevaardigd, trokken 
de ballingen weg uit het Sticht, hoewel er in Montfoort vooralsnog niets veranderde: het 
plakkaat werd er niet eens gepubliceerd17, laat staan nageleefd. Pas bijna eenjaar later, op 
22 april 1581, reageerden de staten van Utrecht, omdat er soldaten binnen Montfoort 
gelegerd moesten worden, die zich misschien zouden stoten aan het exercitie van de 
roomsche religie aldaer en daar zouden grote inkonvenienten uit kunnen voortkomen: soe 
is't dat wij u bij desen versoecken ende nyettemin ordonneren dat ghij om alle dselve 
inconvenienten te verhoeden uwe kercke doet suyveren ende schoonmaken ende uuyte wech 
neempt allet tgene daeraen sij hun souden moegen stooten, oock supersederen mit het 
exercitie van de voorsz. roomsche religie totdat d'voorsz. soldaten wederom vertogen ende 
anders bij ons geordonneert sijis. Terwijl in alle andere Stichtse steden al calvinistische 
gemeenten funktioneerden, legde het stadsbestuur van Montfoort het schrijven van de 
staten, dat hoffelijk gesteld was en het midden hield tussen een verzoek en een bevel, zonder 
meer naast zich neer. Inmiddels was de pastoor van Montfoort, Rombout de Pentere, 
overleden en omdat de bisschoppelijke hiërarchie niet meer bestond, kon er geen nieuwe 
worden aangesteld. Eén der vikarissen, de priester Cornelis Klaasz. de Goede, trad op als 
vice-pastoor en toevallig is uit zijn periode van 1581 tot 1583, het trouw- en begraafregister 
bewaard gebleven19. Daarin valt de aantekening op bij de begrafenis van mr. Cornelis 
Zweersz. op 25 april 1581, luidend: onder cruys ende choercleedt te kercken ghehaeldt ende 
een lesende misse ghelesen doer vreese van die van Utrecht. Ende is die eerste gheweest 
bij menschen memorie die alsoe begraven is binnen Montfoort. Met die van Utrecht worden 
ongetwijfeld de predikanten en de kerkeraad van Utrecht bedoeld en blijkbaar hadden zij 
zo'n invloed dat de vice-pastoor van Montfoort zich genoodzaakt zag het uiterlijk vertoon 
wat te matigen, dus niet meer het lijk van een overledene in processie naar de kerk brengen, 
geen gezongen maar een stille mis en misschien legde hij zich nog andere beperkingen op. 
Zowel de staten traden voorzichtig op ten aanzien van Montfoort als de vice-pastoor ten 
aanzien van de Utrechtse calvinistische kerkeraad, die zich vooralsnog bij gemis van een 
provinciale synode, voor heel Utrecht verantwoordelijk voelde. 
Ongetwijfeld werd de voorzichtigheid van de staten ten opzichte van Montfoort bepaald 
door de persoon van de burggraaf Jan IV, die tot de hoogste adel in de Nederlanden be
hoorde en zelf katholiek gebleven was. Dit wil echter geenszins zeggen dat hij anti-protestant 
was. Hij onderkende goede en kwade aspekten aan beide zijden. Bekend is zijn uitspraak in 
1571 toen de officiaal van Utrecht aan het hoofd van een visitatiekommissie in Abbenbroek 
verscheen, waar burggraaf Jan de heerlijkheid bezat, en de officiaal hem wees op de besluiten 
van het Koncilie van Trente: dat de officiaal eerst de Utrechtse kerken maar eens moest 
visiteren en de hoeren daar moest wegzenden en als daar en op andere plaatsen de besluiten 
van het Koncilie van begin tot eind werden nagekomen, dat hij dan de visitatie zou toe
laten20. Kort daarop werd de kerk van Abbenbroek hervormd. In 1579 kwam een dominee 
uit Hekendorp bij hem in het toen nog volslagen katholieke Montfoort klagen, dat de 
Hekendorpers de calvinistische bededagen niet wilden vieren en hij verzocht dat de 
katholieke burggraaf hen dit zou verbieden. Mede presenteerde deseselfde, dat hij voor mijn 
heere een sermoon te doen calvinistice bereydet waere — ende ontfinck dese van mijn heere 
voer antwoort, dat hij sijns predikens niet en begeerde ende dat hem alleen toequaeme die 
straffe van zijn volck, waer 't saeck sij quaelick deden. Wilde hijpredicken, hij dede daerinne 
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soe hij meende dat hij weidede21. Hoewel de burggraaf tegen het sluiten van de Unie van 
Utrecht was, hield hij zich afzijdig en liet zich ook niet lenen voor tegenwerking22. Zijn 
standpunt komt schitterend naar voren in een brief aan de staten van Utrecht van 22 januari 
1581: als wij (niet begripen kunnende deur die cleinicheit onses verstandts noch de voer-
gaende noch de jegenwoirdighe troublicke saecken ende menichfoudighe veranderinghe) 
ons in standafftighe stillicheyt altijt hebben behouden als wij oeck totten eynde onses leevens 
begeren te doen, sonder ons metten eene off te mette andere par thie in geenreley maniere te 
mengen, dan ons voorsz. vaderlant wes in der dool getrou blijvende11'. Geheel in die lijn uitte 
het stadsbestuur van Montfoort op 15 december 1581 zijn ernstige bedenking tegen de 
afkondiging van de afzwering van Filips 11. Dit druiste tegen hun geweten in en zij wilden het 
pas dan afkondigen als het overal in de Verenigde Provinciën en in Utrecht, Amersfoort, 
Wijk en Rhenen gepubliceerd was. Bovendien wezen zij de staten nog eens op het allang 
achterhaalde plakkaat van de religievrede en op het belang van ieders vrije conscience24. Pas 
op 26 april 1582 legde het stadsbestuur de eed van trouw aan de staten af als opvolgers van 
Filips II in Utrecht25. 
In 1582 bemoeiden de Utrechtse predikanten zich met de situatie in Montfoort. Omstreeks 
kerstmis zonden zij Willem Nieuwpoort naar het stadje om de uitoefening van de katholieke 
eredienst te verhinderen en de vice-pastoor gevangen te nemen26. Deze was echter getipt en 
Nieuwpoorts aktie leidde tot niets. De kerkeraad van Utrecht deelde zijn bevinding aan de 
staten mee. Op 20 februari 1583 berichtten de staten aan de burggraaf van Montfoort dat de 
vice-pastoor van Montfoort contrarie leere van d'oprechte evangelische leere heeft 
gedreven nyt sonder groote blasphemie der gereformeerde religie ende haere naevolgers, dat 
hij oock op de roomsche wijse kynderen gedoopt ende verscheyden personen getrouwt 
heeft, twelck hij oock in spijt ende weerwille van de staten gecontinueert heeft sonder 
daervan affstand te willen doen, nyttegenstaende hij daervan tot verscheyden reysen ende 
oock op seeckere groote peenen jegens den staten te verbueren, vermaent ende daerover 
geapprehendeert is geweest. Maar ook de burggraaf treft schuld, die gedoogt dat in het 
openbaar de mis gecelebreerd wordt, zodanig dat er uit Holland verscheiden klachten zijn 
gekomen. Als dit voortduurt zal Montfoort daar grote last mee krijgen en zullen de staten te 
schande gemaakt worden: soe en verstaen wij in geender manieren dat U Ed. langer toege
laten behoort te hebben eenige predicanten aldaer te stellen van de roomsche religie, nemaer 
soe voorts U Ed. één soude begeeren te stellen dat U Ed. die soude gehouden wesen te stellen 
van de gereformeerde religie. De staten rekenen er op dat er de eerstvolgende zondag op de 
calvinistische wijze gepreekt zal worden, anders zullen zij zelf een predikant sturen. De 
burggraaf moet bedenken dat de staten van de kant van de Hollanders, die ook pas de 
pastoor van Hagestein met soldaten de kerk uit hebben laten slepen, te verstaan is gegeven 
dat zij in de zaak-M ontf o ort te slap zijn opgetreden, soo 't scandael te groot is dat één stadt 
alleen in de gant se geünieerde Nederlanden die roomsche religie sal doen exerceren daer alle 
d'andere provintïén ende steden geen andere dan die gereformeerde religie toe en laeteri21. 
De burggraaf was overtuigd van de ernst van de zaak en wilde alles liever dan dat er een 
predikant uit Utrecht zou komen. Drie dagen na de ontvangst van de brief zou het zondag 
zijn en mitter ijlen werd een bode naar Abbenbroek gezonden, de andere heerlijkheid van de 
burggraaf, waar al de derde achtereenvolgende calvinistische predikant stond: ds. Mathijs 
Pietersz. Dijckman. De dominee werd geboden ogenblikkelijk naar Montfoort te reizen en 
daar te gaan preken, totdat Montfoort een eigen predikant zou hebben. Niet lang daarna 
overleed burggraaf Jan IV en werd hij opgevolgd door zijn zuster Filipotte, gehuwd met Jan 
van Merode. Deze stuurde een zaakwaarnemer naar Montfoort, die ds. Dijckman nog 
enkele maanden handhaafde, maar toen weer naar Abbenbroek terugzond. Over de vraag 
wie de eerste eigen predikant van Montfoort zou moeten zijn verschilden de staten van 
mening met de Utrechtse kerkeraad. De Utrechtse calvinisten wilden een streng predikant, 
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degelijk in de leer, die Montfoort zou kunnen omturnen, de staten hadden iemand op het 
oog die vredelick was ende van goede conversatie — omme die goede eenicheil, die onder 
die burgerije es, te mogen onderhouden. De staten zetten hun voorstel door en ds. Hendrik 
Bulck werd aangesteld, tot ongenoegen van de Utrechtse calvinisten, die denselven gaerne 
wt die stoell alhier souden stooten omme daerinne eenen van haeren te surrogeren, aldus het 
stadsbestuur in een brief van 22 oktober 158328. Ds. Bulck behoorde tot de rekkelijken en 
had in zijn eerste gemeente Nieuwpoort al de nodige moeilijkheden gehad met de Synode 
vanwege zijn vrije opvattingen inzake de leer29. Hij bleef maar twee jaar in Montfoort en 
werd in 1585 opgevolgd door ds. Abraham Jansz. Welsinck alias Van Diemerbroeck. Die 
had ook zo zijn eigenaardigheden en werd in 1588 door de Utrechtse kerkeraad — bij gebrek 
aan classes en een provinciale synode in Utrecht — geëxkommuniceerd vanwege sijn quaet 
leven30. Het stadsbestuur van Montfoort wijdde een grote vergadering met de schutmeesters 
en de oudermannen van de gilden aan deze zaak en besloot dat het zich niets van de 
Utrechtse calvinisten zou aantrekken en dat de dominee voortsaen sijn dienst endepredick-
ambocht binnen Montfoort sal continueren, den stoel bewaeren ende alles doen gelijck een 
goet ende oprecht gereformeert predicant toestaet ende behoert te doenM. Nadat ds. Van 
Diemerbroeck — ik citeer de Utrechtse kerkeraad — van de kercke aldus affgesneden sijnde 
soo lancx soo meer vervallen ende eenen langen tijt in desen bedroeffden staet gebleven is, 
heeft Godt, die rijck is in barmherticheyt ende de sijne kent hen eyndelyck desselven 
wederomme erbarmt ende zijnes verloren schaepsgenadelyck aengenomen. In 1593 bleek de 
dominee weer in zijn quaet leven vervallen te zijn. Een visitatiekommissie die in dat jaar op 
last van de staten het kerkelijk leven op de Utrechtse plattelandsdorpen in ogenschouw ging 
nemen, kreeg in Linschoten grote klachten over de toestand in Montfoort, bezwaert zijnde 
met een persoon niet alleen openbaerlijck als een verrot lidtmaet van 't lichaam Christisijnre 
gemeente alhier binnen Utrecht om sijn continueel ende goddeloos, ongeneeslijck quaet 
leven affgesneden - wesende een zaecke die noyt in eenige kercke geleden en is geweest, self 
niet in den paeusdom -, maer oock hem noch dagelijx dragende erger als een openbaer 
potteboef2. Er volgde opnieuw afzetting. Ook deze keer wilde het stadsbestuur de predikant 
handhaven om vrede ende stilheyt onder de burgerije ende gemeente alhier te houden en 
omdat veranderinghe hemluyden niet en dient11, maar de staten bekrachtigden de afzetting 
en in 1594 vertrok ds. Van Diemerbroeck34. Zijn opvolger ds. Adam Billichy kwam in 1595 
en vertrok al een jaar later op beschuldiging van katholieke sympathieën. In een door hem 
gepubliceerd geschrift kwam hij tot erkenning van de juistheid van bepaalde leerstukken 
van de katholieke kerk, hetgeen hij overigens later weer herriep. Een herroeping die in 
Montfoort van de kansel werd afgekondigd35. Nadat tussen 1596 en 1600 ds. Gerrit Block-
hoven predikant was geweest in Montfoort, van wiens bediening wij weinig weten36, volgde 
in 1600 ds. Andries van Oosterbeeck, die in 1616, in schande vanwege zijn vele schulden, 
stierf37. 
Wanneer wij bedenken dat door het ontbreken van een kerkeraad de dominee de enige 
figuur was, die leiding geven moest aan de hervormden in Montfoort, dan zal duidelijk zijn 
dat na de trage start ook de snelle wisseling van predikanten — zes in nog geen twintig jaar — 
de zaak der Hervorming geen goed heeft gedaan. Bovendien waren, vanuit calvinistisch 
oogpunt bezien, de predikanten ronduit slecht. Zeker, het was een probleem om in zo 
korte tijd zoveel parochies van dominees te moeten voorzien en onder degenen, die tot het 
ambt werden toegelaten, was in de begintijd veel kaf onder het koren, maar Montfoort 
tastte iedere keer mis, alweer vanuit calvinistisch standpunt gezien. Het stadsbestuur vond 
kennelijk helemaal niet dat het mis tastte. De magistraten verlangden geen militante 
calvinisten, zij wilden eigenlijk in het geheel geen hervormde predikanten, maar als het niet 
anders kon, liefst niet al te strenge. Vrijzinnigheid in de leer, katholieke sympathieën en een 
quaet leven, het kon hun wat schelen. Als de vrede onder de burgers maar gehandhaafd 
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werd en hun gevoelens niet door onverdraagzaam doordrijven gekwest werden. Vanuit dat 
standpunt gezien had het stadsbestuur het met de hervormde predikanten getroffen. Ds. 
Dijckman. ds. Bulck, ds. Van Diemerbroeck,ds. Billichyends. Blockhoven, alle vijf hebben 
zij in de kerk van S. Jan Evangelist gepreekt, temidden van alle altaren, heiligenbeelden, 
schilderingen en heilige vaten, zoals de pastoors voor hen. Nog in 1598, achttien jaar na het 
religieplakkaat legde de magistraat een bevel van de staten naast zich neer om nu eindelijk 
eens de kerk voor het hoogfeest van pasen t'doen suyveren ende ontledigen van altaren, 
sacramentshuysken, beelden ende andere dyergelijcke overblijffselen van de roomsche 
superstitien en de plaetsen vandyen ende andere daer het vereischt bequamelijck te doen 
repareren, plaesteren, witten ende andersins polijt maecken als't betaempt. Pas na de 
scherpe herhaling van het bevel in oktober kreeg Dirk Dirksz. van Eyck opdracht de 
zuivering uit te voeren38. Het is aannemelijk dat verschillende voorwerpen van de kerk-
inventaris bij Montfoortenaren terechtgekomen zijn. Ook werden sommige zaken opge
slagen. Nog in 1612 verkochten de kerkmeesters een partij koperwerk, afkomstig van het 
OLV-altaar39. Gedurende de 15 jaar tussen 1583 en 1598 was er overigens al geen cent meer 
aan het interieur van de inventaris uitgegeven. Jaarlijks terugkerende posten in de kerk
meestersrekeningen van voor die tijd voor het schoonmaken en onderhoud van altaren en 
beelden zijn verdwenen, nieuwe ornamenten werden niet meer aangeschaft. Alleen het 
uurwerk en het speelwerk in de toren werd in 1585 op initiatief van burggravin Filipotte 
vernieuwd. Het bedrag dat zij voor dit doel ter beschikking had gesteld werd aangevuld 
door koliekten. Het stadsbestuur meende voor dit doel een beroep op de bevolking te 
kunnen doen omdat de vroegere koliekten waren weggevallen: also men in de kerck nyet 
meer om en gaet omme uuyt de gemeente te collecteren, dat de gemeente soe binnen als 
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buyten Montfoort woonachtig oock niet belast en worden met de ordinaris beeden ende 
collectatien die gedaen plegen te worden soe bij de Minnebroeders als broeders van anderen 
ordenen40. Posten die wel in de kerkmeestersrekeningen blijven gehandhaafd zijn uitgaven 
voor het orgel. Hoewel er tijdens de calvinistische eredienst niet op het orgel gespeeld werd, 
ook niet ter begeleiding van het psalmgezang behield de kerk haar orgel en haar organist. 
In 1608 werd een arbeidsovereenkomst gesloten met een nieuwe organist, mr. Cosmas van 
Barthen41. Hij diende het orgelte bespelen iederezondag voorde predikatie, na de predikatie 
en omstreeks vijf uur, verder op alle bijzondere preekdagen en bededagen, ook op alle 
heiligendagen en tussen Allerheiligen en OLV-lichtmis alle woens- en vrijdagen s'avonds 
ruim een half uur. Dit betekent dat 28 jaar na het religieplakkaat de kerk op de heilige dagen 
nog open was voor wie deze wilde vieren en de orgelbespelingen op de avonden, iedere 
zondag en in de winter ook twee maal in de week, kunnen we als een soort officieuze vespers 
uitleggen. Pas in 1617 kreeg ds. Jan Allarst gedaan dat het spelen op de heilige dagen en in 
de week verboden werd, evenals het dagelijks kleppen van de klok. het zetten van kaarsen in 
de kerk e.d. Ook bleek er nog altijd een beeld van S. Joris te zijn blijven staan, dat dan ook 
wordt weggenomen42. 
Van één ding kunnen we zeker zijn: missen werden na 1583 in de kerk niet meer gezongen 
noch gelezen. In dat verband vragen de vikarissen onze aandacht. Hoe hebben zij, wier 
dagelijkse taak bestond uit het opdragen van missen en het bidden van het koorgebed, de 
komst van calvinistische predikanten in hun kerk beleefd? Op verschillende wijze, ver
schillend van vikaris tot vikaris, waarbij gezegd dient te worden dat het kollege van vikaris
sen ten tijde van de Hervorming al lang niet meer was, wat het oorspronkelijk bedoelde te 
zijn en ongetwijfeld ook lange tijd geweest was. Het was in verval. Zo was lang niet iedere 
vikaris priester, soms zelfs geen geestelijke, zodat maar enkelen de verplichtingen van de 
misfundaties konden nakomen. De overigen trokken wel de inkomsten uit hun vikarie, maar 
moesten de vikarissen, die priester waren, als hun vervangers laten optreden en hen daarvoor 
schadeloos stellen. Behalve het hoofdaltaar, gewijd aan S. Jan Evangelist en staande in het 
heren- of burggravenkoor. waren er in de kerk van Montfoort nog 10 altaren, vervolgens een 
altaar in het S. Maria Magdalenagasthuis en een altaar in het Oude mannenhuis43. Op het 
hoogaltaar waren twee vikarieën met als vikarissen Aart Hase en Joost van Nieuwpoort. 
Beiden waren respektievelijk in 1574 en 1575, toen de oorlogsrampen Montfoort teisterden, 
in grote armoede vertrokken. Van Nieuwpoort naar Utrecht en Hase had overal gezworven 
tot hij onderdak kreeg in de abdij van Thorn. In 1580 kwam hij terug, maar de inkomsten 
van zijn vikarie waren zo gering dat hij weer vertrok. Er werd in 1581 een ander in zijn plaats 
aangesteld, Hendrik Lievensz. van Brussel, een leek, die nadat hij zijn benoeming had 
gekregen meteen naar Brussel vertrok. De nieuwe burggravin Filipotte was het met zijn 
benoeming niet eens en vond dat Hase de inkomsten moest krijgen, hij was tenslotte priester 
en alleen uit armoede vertrokken. Zij ontbood Hendrik Lievensz. op de burcht te Montfoort 
om hem dit te zeggen. Maar deze werd kwaad toen hij hoorde dat het vikariaat van 
Montfoort hem dreigde te ontglippen en riep: Heb ie dan een geladden aell bij de start?, 
waarop de burggravin zei: Ghij sijt een gehylicht persoon ende hebt daerboven tot Bruessell 
een hoere met kynderen ende oock hyer een hoere met kynderen! Hendrik Lievensz. vertrok 
daarop weer naar Brussel, maar nam een gedeelte van de administratieve bescheiden van 
de gemene vikarissen mee, die hij in 1594 nog steeds niet teruggegeven had. Behalve het 
hoogaltaar stond ook het altaar van S. Anthonis in het herenkoor, waarvan vikaris was 
Gelis van Gottingenes, wiens vader in Mechelen woonde en die zelf ook niet in Montfoort 
resideerde. Ook hij was waarschijnlijk een leek. Behalve het heren- of burggravenkoor was 
er het S. Janskoor of gerechtskoor. Daar stond het altaar van S. Jacob, dat bediend werd 
door de vikaris Jorifaas Jansz. Reael, een residerend priester. Van de overige altaren werden 
er nog maar enkele door gekwalificeerde priesters bediend en door vertrek of sterfgeval 
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bleven er sinds 1583 eigenlijk nog maar vier over: Willem Gerritsz. Bosschert, sinds 1554 
vikaris van het S. Joostaltaar, Cornelis Cornelisz. van Oudewater, sinds 1561 vikaris van het 
S. Jorisaltaar, Jan Jansz. Roest, sinds 1574 vikaris van het S. Maria Magdalena of H. Geest
altaar en Mathijs Klaasz. Cuper, vikaris van het H. Kruisaltaar. 
Ds. Dijckman, de tijdelijke predikant uit Abbenbroek, kreeg in 1583 meteen het pastoors
goed en het aandeel dat pastoor Rombout de Pentere had gehad in het fonds van de gemene 
vikarissen44. Ds. Hendrik Bulck kreeg daar nog eens 100 guldens uit datzelfde fonds 
bovenop, zij het na de nodige strubbelingen met de vikarissen. Bovendien kreeg hij, nadat de 
staten hiertoe bevel hadden gegeven, de pastorie ter beschikking, waaruit vice-pastoor 
Cornelis Klaasz. de Goede werd verwijderd45. Deze vertrok naar zijn vaderstad Leiden, waar 
hij in 1586 stierf. De meester van de latijnse school, die altijd tamelijk veel leerlingen had 
gehad en door de ouders werd betaald, zag mede door de Hervorming zijn leerlingenaantal 
tot 4 of 5 teruglopen en het stadsbestuur besloot ook hem jaarlijks 100 guldens uit de pot van 
de gemene vikarissen toe te kennen46. Over dit alles klaagden de overgebleven vikarissen 
steen en been, maar desondanks probeerden zij hun verplichtingen na te komen. Zij gingen 
na de komst van ds. Dijckman onmiddellijk door met het lezen van missen in partikuliere 
huizen. Op 12 december 1583 schrijven de staten van Utrecht dat hun ter ore is gekomen 
dat alsnoch missen ende dyergelijcke ceremoniën op de roomsche manieren in eenige huysen 
ende andere plaetsen in't heymlick binnen de voorsz. stede gedaen worden*1. Het is zelfs 
waarschijnlijk dat de vikarissen nog koordiensten in de kerk zijn blijven doen, waarmee ook 
het orgelspel verband kan houden. Als in 1588 ds. Abraham Jansz. van Diemerbroeck 
salarisverhoging krijgt, hem uit te betalen door de vikarissen, moet hij beloven zich niet met 
het goederenbeheer van de vikarissen te zullen bemoeien maar alleen met zijn dienst en 
predikambt, en dan zegt het kontrakt: ende dit alles in respecte dat d'voorsz. Abraham 
Jansz. meer dienst ende arbeyts als de residerende vicarissen in der kercke van Montfoort 
es4S. Hieruit kan men opmaken dat ook de vikarissen nog dienst deden. Op de provinciale 
synode van Zuid-Holland in 1597 komen klachten binnen uit Woerden aengaende particu-
lierlijck de superstitièn ende openbare affgoderien, die te Montfoort gheschieden tot groot 
nadeel van de naestgheleghen classe van Woerden49. Deputaten worden afgevaardigd 
terstond met de burggravin te spreken en deze beloofde er onmiddellijk een eind aan te 
zullen maken maar er gebeurde niets. Als in 1606 eindelijk een provinciale synode te Utrecht 
bijeenkomt klaagt ds. Andries van Oosterbeeck uit Montfoort over den droevigen stand der 
kercken aldaer ter oorsake van de veelvuldige exercitien der roomscher kercken, die daer 
gepleecht worden, dat hij 't avondmael twee maal in 'tjaer houdt weynich communi
canten heeft, te weten maer 30 in getale, dat daer der te voor en 300 (somtijds op feesten wel 
500 of 600) toehoorders waren, nu maer 100 zijn doordien zeecker paep, heer Hendrick 
genoempt, van Utrecht aldaer comende, den loop des evangeliums verhindert door missen te 
doen, prediken, doopen etc.50. Hierbij sluit aan een klacht geuit op de provinciale synode van 
Zuid-Holand in 1607. In Oudewater worden alleen's zondags kinderen gedoopt. De mensen 
van het platteland klagen daarover, omdat het gevaar bestaat dat kinderen ongedoopt 
sterven. Ooc geschiet het dat se terstont dreygen te loopen na Montfoort, haerdicht bij 
geleegen om hare kinderen aldaer bij een pape te laeten doopen5'1. 

Dames en heren, het wordt tijd dat wij het proces der Hervorming in Montfoort gaan 
evalueren. Ondanks de schaarste aan bronnen, waardoor vele details en vooral namen ons 
noodgedwongen ontgaan, zijn er enkele duidelijke lijnen te onderkennen. Het protestantis
me is Montfoort door de Utrechtse overheid opgelegd. Binnen het stadje vond het geen 
enkel steunpunt en miste het iedere stimulans. Het stadsbestuur volgde de bevelen van de 
staten op, omdat het niet anders kon, maar niet van harte en met grote vertraging. Het wist 
zich hierin gesteund door de burggraaf c.q. de burggravin, en de oorzaak hiervan was niet 
religieus, maar vooral politiek. Het onafhankelijkheidsstreven van de burggraven, dat op 
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een eeuwenlange traditie kon bogen, werd gewoon voortgezet. Het voorschrijven van de wet 
vanuit Utrecht, tot in kleine details en nu ook op het punt van de godsdienst, stuitte de 
bestuurders van Montfoort tegen de borst. Als de stadhouder in 1588 zelf naar Montfoort 
komt om ordre te stellen datier aengestelt mochten worden gereformeerde ende goede 
patriotten, krijgt hij ten antwoord dat het vanouds de burggraaf is, die de leden van het 
stadsbestuur pleegt te benoemen en daarbij geen aanwijzingen nodig heeft52. De dominees 
konden preken, zij het tussen de altaren en de beelden, maar meer dan het strikt noodzake
lijke kwam het stadsbestuur hen niet tegemoet. Zij hadden slechts een hongerloon om met 
hun gezinnen van te leven. Eén keer komt men zelfs in de verleiding kwade opzet aan het 
stadsbestuur toe te dichten als zij uitgerekend aan ds. Van Diemerbroeck, berucht om zijn 
quaet leven, vrijdom schenken van aksijns op bier53. Van de eerste predikanten ging geen 
enkele stimulans uit om de nieuwe religie met hart en ziel te omhelzen. Aan de andere kant 
bood ook de katholieke geestelijkheid niet zo'n verheffend beeld. De pastoor was dood, de 
vice-pastoor en vele vikarissen waren vertrokken en de weinige, die nog in Montfoort 
achtergebleven waren, hadden onderling krakeel over het beheer van de memoriegoede
ren54. En de bevolking? Het zal in Montfoort wel zo geweest zijn als elders: enkele vurige 
voorstanders van het nieuwe, enkele verwoede aanhangers van het oude en een grote massa 
onbeslisten, die de kat uit de boom keken, die evenals vroeger naar de kerk bleven gaan en 
daar nu de calvinistische predikatie hoorden, zonder dat men kon zeggen dat zij hervormd 
dan wel katholiek waren. Een geregeld gehoor van 300, soms oplopend tot 500 à 600 mensen 
in de protestants geworden kerk, zoals ds. Van Oosterbeeck getuigde, zegt op zichzelf niets, 
onder hen zullen er zeker geweest zijn, die ook de missen in de partikuliere huizen door de 
vikarissen frekwenteerden. Ook de houding van de plattelandsbewoners, die in Oudewater 
met direkt hun zin kregen om een kind te laten dopen door een dominee en het door een 
priester lieten doen, is typerend voor het vacuum waarin zich de gewone man bevond. Niet 
minder kurieus is het testament van de vikaris van het H. Kruisaltaar, Mathijs Klaasz. 
Cuper, die in 1602 nog gelden legateert aan de kerk en daarnaast aan zijn kollega's vikarissen 
voor het lezen van missen in partikuliere huizen, maer als men in de kercke sal mogen dienst 
doen, dan moeten veel grotere bedragen voor de missen worden uitgetrokken55. De hoop dat 
de zaken alsnog een keer zouden nemen, was dus nog niet vervlogen. 
Aan de overgebleven vikarissen komt, vanuit katholiek standpunt bezien, de eer toe dat zij 
in de periode van onbeslistheid, de kontinuatie van katholieke diensten hebben gewaar
borgd. Toen in het begin van de 17e eeuw een katholiek priester vanuit Utrecht geregeld in 
Montfoort sakramentele handelingen kwam verrichten, vond hij daar een basis om op 
voort te bouwen. Deze paep Hendrick, zoals ds. Van Oosterbeeck hem noemt, was de eerste 
van een nieuw soort priesters, geschoold in de contra-reformatische ideeën, bereid om 

4. Stadsprofiel van Montfoort met de IJssel op de voorgrond. 
Gravure, 62 x 240 mm, anoniem, ca. 1674, uit A. Peelers, Thooneel der steden • 
nr. 536. 

RA Utrecht top.atl 
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ontberingen te lijden, meestal onberispelijk van levenswandel en fel. Sindsdien werd de 
scheidslijn duidelijker, het aantal onbeslisten nam af, vooral ten voordele van de katho
lieken. Wij zagen al dat ds. Van Oosterbeeck binnen een paar jaar zijn aantal geregelde 
kerkgangers zag verminderen met twée-derde. De klachten over het optreden van de Mont-
foortse katholieken nemen in de 17e eeuw toe; zij gaan zich steeds openlijker uiten, over
treden herhaaldelijk de plakkaten en houden zelfs processies, terwijl de magistraat eerder, 
in 1607, de processies op H. Sakramentsdag had afgeschaft om geen aanstoot te geven56. 
Sinds 1618 hebben zij een geregelde priester, die men als pastoor kan beschouwen57. Welis
waar ziet het stadsbestuur zich zo nu en dan genoodzaakt hem de stad uit te wijzen op bevel 
van de staten, maareen nieuwe priester staat gereed om hem op te volgen. De 30 protestantse 
kommunikanten uit 1606 zijn in 1651 toegenomen tot 10053. Daar stonden in 1630 400 
katholieke kommunikanten tegenover, alleen van binnen de stad, met nog eens 400 die van 
buiten kwamen59. De verhoudingen in Montfoort hebben zich gedurende de twee eeuwen 
dat het calvinisme de macht in handen had, eigenlijk nauwelijks gewijzigd. Op het einde van 
die periode, bij de volkstelling van 1809 stond tegen een zielenaantal van 329 hervormden het 
getal van 1026 katholieken60. De protestantisering van Montfoort, zoals die de staten van 
Utrecht voor ogen had gestaan, is mislukt. In de eerste halve eeuw waarin de beslissing viel, 
wilde het stadsbestuur voor alles de rust en vrede onder de bevolking bewaren. Het is daarin 
geslaagd. Katholieken en protestanten hebben in die periode al het mogelijke gedaan om 
elkaar te ontzien. Klachten over en weer kwamen bijna uitsluitend van buitenaf. 
Dames en heren, het stadsbestuur heeft thans nog weinig meer te vertellen in godsdienst
zaken en bevelen van het provinciaal bestuur zal het zeker niet meer zo gemakkelijk naast 
zich neerleggen, maar in het bevorderen van de eendracht onder de burgerij heeft het zeker 
nog een taak. Als het zich daarvan goed weet te kwijten, handelt het in de 16e eeuwse traditie 
en zeker ook in de geest van het stadsrecht. 

Noten 

1. RA Utrecht, staten, nr. 545 (hoofdgeld ingezetenen Montfoort). 
2. G. Brom en L.A. van Langeraad, Diarium van Arend van Buchell, Amsterdam 1907, 

blz. 268. 
3. S. Muller Fz., Catalogus episcoporum ultrajectinorum (ca. 1342), in: BMHG, Il (1888), blz. 493. 

De jaartallen geven de episkopaatsjaren aan.' 
4. Zie over de macht en de lotgevallen van de burggraven M.P. van der Linden, De burggraven van 

Montfoort in de geschiedenis van het sticht Utrecht en het graafschap Holland (ca. 1260-1490), 
Assen 1957, en A.J. Maris, Bijdrage tot de geschiedenis van Montfoort, in: Jaarboekje Oud-
Utrecht, 1953, blz. 110-129. 

5. Voor het eerst vermeld OSU, IV, nr. 1777 (1270 mei 17). 
6. Twee maal wordt de kerk van Montfoort genoemd in lijsten van opgebrachte tienden voor het 

heilige land over 1275-1280, J.G.C. Joosting en S. Muller Hz., Bronnen voor de geschiedenis der 
kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht, I, Den Haag 1906, blz. 10 en 12; verderOSU, IV, nr. 
2124 als ecclesia de Heeswijc sive Muntforde (1282 juli 18) en nr. 2166 als ecclesia de Montfort 
(1283 juni 7). 

34 



7. Zie voor beide stichtingen C. Dekker, Inventaris van de archieven van de kerk van S. Jan Baptist te 
Wijk bij Duurstede, 1358-1961, Utrecht 1977 (inleiding). 

8. RA Utrecht, heerlijkheid Montfoort, nr. 85 (1400 dec. 5). 
9. Zo leggen wij tenminste de post uit in de rekening van de vikaris-generaal: item de licenciaprocu-

ratoribus fabrice ecclesie parochialis de Montforde concessa, ut dictam ecclesiam frangere, 
reformare eciam ut quasdam pecias lerrarum et alia bona ad fabricant dicte ecclesie spectantia 
vendere et pecunias exindeproveniendas in meliores usus ecclesiepredicte convertere valeant  
57 lb. 15 i.,K. Heeringa, Rekeningen van het bisdom Utrecht, 1378-1573, II, Utrecht 1932, blz. 
14. 15. 

10. Zie de belangrijke studie van L.A.M, van Sasse van IJsselt, De Geschiedenis van de Johanniter 
Orde en haar commanderij te Montfoort, in: Bijdragen tot de geschiedenis van de Johanniter Orde 
en haar commanderij Montfoort, Montfoort 1976, blz. 26-79. 

11. Het schrijven wordt aangehaald in de hierna te noemen civiele sententies van het hof van Utrecht, 
RA Utrecht, recht.arch. nrs. 188-1 (1531 mei 27 en juli 31), 188-2 (1533 mei 31). 

12. Ibidem, nr. 99-3, procesnrs. 212, 213. 
13. A.C. Hellema, De Grote of St. Janskerk te Montfoort, Alphen a.d. Rijn 1975, blz. 47. 
14. GA Montfoort, nr. 25-1 (resoluties), brief stadsbestuur aan de staten, 1573 dec. 21. 
15. RA Utrecht, staten, nr. 279-1, brief stadsbestuur aan de staten met bijlage, 1577 juni 16. 
16. LH. van Eeghen, Dagboek van broeder Wouter Jacobsz., prior van Stein, Amsterdam 1572-1578 

en Montfoort 1578-1579, 2 dln., Groningen 1959-1960. 
17. RA Utrecht, staten, nr. 231-2, resol. staten, 1581, nov. 15. 
18. GA Montfoort, nr. 25-1, brief staten aan het stadsbestuur, 1581 apr. 22. 
19. Maandblad Gen.-her.Gen. De Nederlandsche Leeuw, 42 (1924), kol. 146-148. 
20. Cui dominus de Montfoert respondit, se id non posse facere nisiprius dominus officialis ecclesias 

Traiectenses visitaverit, meretrices abegerit ac inibi et aliis locis décréta concilii a principio usque 
adfinem observentur, se tune visitationemhicadmissurum, F.A.L. van Rapparden S. Muller Fz., 
Verslagen van de kerkvisitatiën in het bisdom Utrecht uit de I6eeeuw, Amsterdam 1911, blz. 356. 

21. Van Eeghen, a.w., II, blz. 764. 
22. P.L. Muller, De partijstrijd te Utrecht over de Nadere Unie, in: Verspreide Geschriften, Leiden 

1906, blz. 204-255; Dezelfde, Stukken over den tegenstand der Utrechtse katholieken onder 
leiding van de scholaster van Oudmunster Jacob Cuynretorff, tegen de Unie van Utrecht, in: 
BMHG, 9 (1886), blz. 393-472. 

23. RA Utrecht, staten, nr. 279-1, brief burggraaf aan de staten, 1581 jan. 22. 
24. Ibidem, brief stadsbestuur aan de staten, 1581 dec. 15. 
25. Ibidem, nr. 231-2, resol. staten, 1582, apr. 26. 
26. Diarium Arend van Bucheil, ed. Brom en Langeraad, blz. 78. 
27. GA Montfoort, nr. 25-1, brief staten aan de burggraaf, 20 febr. 1583. Deze en enkele andere 

hierna te noemen brieven zijn (slecht) uitgegeven door J. Putman en A.A.J. van Rossum, Invoe
ring der zoogenaamde Hervorming en eenige stukken over de eerste predikanten te Montfoort, in: 
Archief gesch. aartsbisdom Utrecht, 4 (1887), blz. 1-5. 

28. Ibidem. De brief geeft een overzicht van de gebeurtenissen sinds de komst van ds. Dijckman. 
29. F.L. Rutgers, Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw, Den Haag 1889, blz. 545, 

553, 589. 
30. RA Utrecht, staten, nr. 364-21. 
31. GA Montfoort, nr. 25-1 (1588 juni 27). 
32. (H. Verloren van Themaat), Rapport over de vicariegoederen in hun verband tot de andere 

kerkelijke goederen in de provincie Utrecht, z.p., z.j., bijlagen, blz. 181. 
33. RA Utrecht, staten, nr. 364-21. 
34. GA Montfoort, nr. 25-1 (1594 okt. 8). 
35. J. Reitsma en S.D. van Veen, Acta der provinciale en partikuliere synoden , III, Groningen 

1894, blz. 70, 82-84, 102-104, 125, 141, 161, 184. 
36. Ibidem, blz. 170. 
37. Zijn weduwe Anichgen Dirksdr. verzocht aan het stadsbestuur een jaarlijkse alimentatie, die ge

weigerd werd omdat zij er de oorzaak van was geweest dat haer zalige man is gecomen in schande 
ende verloop van schulden, waervannoch vele staen en betalen, GA Montfoort, nr. 25-2 (1617 apr. 

35 



13). Ds. van Oosterbeeck trachtte in zijn leven wat bij te verdienen door vertaalwerk uit het latijn. 
o.a. werken van Erasmus, ibidem, nr. 32 (1611). 

38. GA Montfoort, nr. 25-1 (1598 okt. 14 en 18). 
39. Ibidem (1612 okt. 4). 
40. Ibidem (1585 febr. 2). 
41. GA Montfoort, nr. 247 (1608 aug. 22). 
42. GA Montfoort, nr. 25-2 (1617 mrt. 9). 
43. Voor de vikarieën in Montfoort zij verwezen naar RA Utrecht, staten, nr. 489, het in noot 32 

genoemde Rapport, en H. Verloren van Themaat, Geschiedenis der vicarieën en het vicarïerecht 
in de provincie Utrecht , Utrecht 1881. 

44. Ibidem, brief stadsbestuur aan de staten, 1583 okt. 22. 
45. Ibidem, brief staten aan het stadsbestuur, 1583 dec. 12. 
46. Ibidem, (1589 nov. 30, 1590 jan. 18); RA Utrecht, staten, nr. 489. 
47. GA Montfoort, nr. 25-1 sub dato. 
48. Ibidem, (1588 nov. 5). 
49. Reitsma en Van Veen, a.w., III, blz. 91 en 109. 
50. Reitsma en Van Veen, 
51. Reitsma en Van Veen, 
52. GA Montfoort, nr. 25-1 (1588 febr. 2). 
53. Ibidem, (1591 mei 2). 
54. RA Utrecht, staten, nr. 300-1. 
55. GA Montfoort, nr. 524. 
56. GA Montfoort, nr. 25-1 (1607 mei 31). 
57. Zie voor katholiek Montfoort in de 19e eeuw: J.H. Hofman, Sprokkels uit het archief der stad 

Montfoort, in: Arch.gesch. Aartsbisdom Utrecht, 5 (1878), blz. 401-475. 
58. RA Utrecht, classis Utrecht, nr. 201. 
59. Zie de missieverslagen van de Hollandse Zending, die soms nog hogere getallen kommuni-

kanten noemen, afhankelijk van de uitgebreidheid van het plattelandsgebied, Arch, gesch. Aarts
bisdom Utrecht, 10 (1882) blz. 193, 194; 12(1884). blz. 198,199; 18(1890) blz. 6; 68(1949) blz. 241. 

60. J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie, Assen 1964, blz. 345. 

a.w. , III, blz. 91 en 
a.w. VI, blz. 299. 
a.w. , III, blz. 271. 

36 


