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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 XIX het woonvertrek van de burchtvrouw. Men neemt nu aan, datdeze schildering heeft behoort tot het huisaltaar. Het kijkgatmaakte het de burchtvrouw mogelijk de dienst vanuit haarkamer mee te maken. In het vertrek, waar de Groot gevangen heeft gezeten, vindenwij verschillende zaken, betrekking hebbende op diens verblijfen vlucht, alsmede bewijzen, dat het tegenwoordige geslacht hemnog niet is vergeten. Hetzelfde vinden wij in het vertrek, waarde Remonstrantse predikanten gevangen zaten. We zeggen nuLoevestein vaarwel en schepen ons in voor Woudrichem. Hetlaatste doel van onze excursie. Het zou het hoogtepunt van dedag worden. Wij werden door Burgemeester en Wethouders ophet gemeentehuis ontvangen, 't Werd een ontvangst, die klonkals een klok. In de raadzaal werd thee met koek aangeboden, ter-wijl er ook rookgerei werd gepresenteerd. Na dit alles ving

deBurgemeester, de heer Dingemans Wierts, aan met zijn uiteen-zetting over wat Woerkom is en wat het wil worden. Woerkomis een plaatsje waar de tijd heeft stilgestaan. Bronnen van be-staan, zoals de zalm visserij, droogden op. Het klinkt wat gek,maar toch is dit het geluk voor dit stadje geweest. Veel oudeschoonheid bleef daardoor in tijden, waarin men geen oog voordit al had, gespaard. En nu is het geluk alweer met deze plaats.De Woerkommers hebben in de heer Wierts de burgemeester, dieze nodig hebben. Een burgemeester met een warm hart voorhet oude stedeschoon, maar daarnaast ook realist genoeg om we-gen te vinden om aan de nodige gelden te komen voor restau-ratie van dit stedenschoon. Dit waren zo onze indrukken na deinleiding van de burgemeester. Vervolgens gingen wij onder leiding van Woerkoms eersteburger een wandeling door het stadje maken. Tijdens die rond-wandeling zagen wij twee in 1956 gerestaureerde gevels.

Hetwaren het huis ,,In de salamander&quot; uit 1606 en het huis ,,In degulden engel&quot; uit 1593. Het waren kostelijke voorbeelden om tezien hoe dergelijke oude huizen, na een deskundige restaura-tie, een uitstekende moderne woongelegenheid bieden. De restau-ratie van het oude stadhuis is in volle gang. Van dit gebouwhoopt men een cultureel centrum te maken. Gelijk met enkelehuizen is aan het einde van de Hoogstraat het De Witt's poortjeverdwenen. Dit poortje hield de herinnering levendig aan hetfeit, dat een Johan de Witt eens burgemeester van Woerkumwas. Er bestaan echter plannen om dit poortje eerlang in nieu-





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 XXI landschappen. Ik behoef slechts te noemen de molens bij Kinder-dijk en het schitterende gezicht op Lekkerkerk aan de overzijdeder rivier. De aardige dorpjes, zoals Groot-Ammers, Nieuwpoortmet z'n raadhuisje en Lexmond, U reed er langs of door, en hetwaren steeds weer feesten voor Uw ogen. Alles bij elkaar eenexcursie, waar wij met genoegen aan terug zullen denken. Amersfoort, Augustus 1956.                                     ADRIAANS.
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 het kerkgebouw in slechte staat en wat erger was nog geheelniet gezuiverd van de overblijfselen van het pausdom. Kerkmeesters werden gekozen door de Maarschalk en plaat-selijke overheid. De jaarrekening werd gedaan na oproep doorklokgelui ten overstaan van de Maarschalk en de gemeente. Menwilde aan visitatoren geen opening doen van de kerkelijke goe-deren, daar men te kennen gaf, dit te voren reeds gedaan te heb-ben aan de Directie-kamer (Beheersinstantie) te Utrecht. Als predikant diende hier Ds. Andreas Oosterbeek, gezondendoor de Provinciale Staten. Hij gedraagt zich naar de kerkorde-lijke voorschriften, zoals deze achter de Catechismus zijn afge-drukt. Hij heeft nog geen H. Avondmaal gehouden, doch hooptdit binnenkort te doen. Hij klaagde zeer over de hindernissen, hem aangedaan dooreen pastoor, die vanuit Holland alle Zondagen hier komt predi-ken. Hier

moest een eind aan gemaakt worden. Ook was er teAbcoude nog een geestelijke, Pieter Claesz. genaamd, afkomstiguit Amsterdam, die zich dagelijks verstout de dienst te versto-ren door heimelijk te dopen en te trouwen. Ook plaatst mendagelijks nog kaarsen op de altaren, tot groot schandaal dervoorbijgangers en tot droefenis van de predikant en alle vromen. Koster en schoolmeester is Quirijn Dirksen, geboren te Ab-coude, maar een zekere Mr. Roelof de Schilder uit Utrecht geeftzich uit voor de ware koster. De benoeming staat bij de Heer deslands van Utrecht, zodat hierin licht verbetering aangebrachtkan worden. De klokluider geniet ./' 22.62'''' voor het stellen van de klok, enbovendien wat hem bij begrafenissen wordt gegeven. Hij is,,gansch catholijck&quot;, den predikant vijandig, wil niet zingen inde kerk, ja hij kan het ook niet. De armverzorging berust bij ,,huys-sittemeesters&quot;, die naarhun zeggen de goederen opgegeven hebben aan de

Utrechtse be-heersinstantie. In de kerk wordt nog niet gecollecteerd. Een pastorie is er niet, maar wel een kosterswoning, met eenschoolhuis daaraan verbonden. Ook is er nog een bouwvallighuis, behorende aan een vicarie. Onlangs is er ook nog een huisverkocht, dat aan Cornelis Anthonissen als pastorie is aange-boden indien hij predikant te Abcoude werd. Bezittingen van vicarien en broederschappen zouden ook aan-gegeven zijn. Na Corn. Anthonissen van Kooten stond hier tot 1606 Pieter











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 12 standplaatsen goede mannen aan te stellen. De vergadering waseenparig van hetzelfde oordeel, zodat de praeses der vergade-ring. Ds. Henrickus Caesarius van Utrecht, hem aanzeide, dathij deze beroeping moest laten varen, vertrouwende dat de Heerhem des te meer zegenen zou, daar hij een welbemind predi-kant was. AMERSFOORT. De predikanten van deze plaats verklaar-den in 1606, dat de gang van zaken tot tevredenheid strekte.Er waren echter ook enige beletselen in de voortgang der refor-matie. Allereerst klaagden zij over de huismeesters van het Spinhuis.Deze waren ,,geheel paeps&quot; en hielden de kinderen uit de kerk-diensten. Voorts mochten de oude lieden in het Gasthuis de pre-dikaties aldaar niet bijwonen. Niettemin was daar enige toe-geeflijkheid te bespeuren. Ten slotte werd van Roomse zijde eenaparte schooldienst gehouden, een ,,bijschool&quot; genaamd. Dit wasook een

belemmering voor de hervorming. Ten slotte was er nog iets, dat zij in de volle vergadering niethadden willen zeggen: Zij waren zeer bekommerd, dat ,,bij eenapteeker&quot; kostgangers gehouden werden, die in de pauselijkegodsdienst werden onderwezen met missen te lezen, roomse pre-dikaties te houden, en ,,andere superstitien in syn huys te laetenoeffenen&quot;. Ook de rector der school was pausgezind en zijn zoonveroorzaakte ergernis ,,int stuk der religie&quot;. De vergadering oordeelde, dat men overal in dergelijke ge-vallen zich eerst moest wenden tot de plaatselijke magistraat, enzo dit niets uitwerkte, zich had te richten tot de Staten 's Landsvan Utrecht. ANKEVEEN. Hoewel gelegen in Noord-Holland, werd het inde tijd van ons bestek gerekend tot Utrecht. De commissie van 1593 bevond de kerk goed onderhoudendoch nog ,,besmet met d'outaeren&quot;. Kerkmeesters worden aan-gesteld door de denominatie van de aftredende en approbatievan de pastoor, uit

naam van de burgerij, voor welke ook derekening met voorafgaande publicatie van de kansel gedaanwordt. Aangezien de parochie half Hollands en half Stichts is wildende kerkmeesters geen opgave doen van de bezittingen. Er moesteen weg gevonden worden om toch tot de opgave te komen.









































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 32 dat den Schout binnen Utrecht woont ende niet in de kerckeverschijnt, waardoor vele moetwillicheyts bij de huysluyden be-dreven wort. Verclaerde oock den dienaer van Houten, datter int Goy iseene die leest sonder last ende authorityt, die oock spottische fa-bulen de huysluyden voorleest. (Zie over de lezers het Adres achter onze verhandeling). Ook wordt nog vermeld, dat te Houten een zekere Ds Ipise-rius is geweest, nl. van 15 . . ., en nog aanwezig was in 1618. Ditwijst op onzekere toestand of op verwarring. Gemeenten leen-den ook wel eens predikanten uit. In de acta wordt deze naamgespeld Adolphus Spizerus. Deze was aanwezig ter synode in1612 en 1618. In 1619 werd de gemeente ingedeeld bij de classisWijk. JAARSVELD. Reeds vroeg lezen wij over Jaarsveld, maarde berichten zijn schaars. In 1581 was het ingedeeld bij Zuid-Holland. Ter Synode van Zuid-Holland gehouden op 25 April1581 te

Rotterdam komt Jaarsveld ter sprake. Waarschijnlijk be-treft het hier de reformatie, want: ,,Aengaende de kercke vanJaersvelt onder de classe van der ^Goude is aan (Ds) HenricusCorput opgeleeght van der vergaderinghe wegen te schrijvenaen de Raden syner Excellentie. Christiaan Sinapius sal de in-formatie hieraf senden&quot;. In 1603 stond hier als predikant Ds J. Kamphuis en later eengroot voorstander der Remonstranten Ds Paschier de Fyne, dieop de schaats preekte, en daarom ,,Ysvogelken&quot; genoemd werd.In 1619 werd hij afgezet. Deze zaak diende op de synode van Zuid-Holland te Leidengehouden van 23 Juli tot 17 Augustus. Wij lezen dan: Paschierde Fijne, predikant te Jaarsveld, is na herhaaldelijke oproep tersynode verschenen. Deputaten hebben van hem gerapporteerd,dat hij gezegd had onder geen enkele classis te staan, van geenkerkorde af te weten en dat hij door de (orthodoxe) predikantenTaurinus en Speenhoven van Utrecht, en door vier andere

re-monstrantse predikanten uit Z.-Holland tot de dienst was toe-gelaten en door Ds Scotenus was bevestigd. In de Confessie enin de Catechismus had hij vele ongerijmdheden aangetroffen, enbij nader onderzoek zou hij wel meer vinden. Uit de classis vanBuren kwam het bericht, dat hij zou gezegd hebben, dat als hijRooms was, dan werd hij geen geus. Ook de leer van Calvijn

















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 40 KUDELSTAART. Deze plaats op Hollands gebied gelegen,werd gerekend tot Utrecht. De Reformatie was er reeds vroegdoorgedrongen. In de zeventiger jaren dienden daar reeds depredikanten B. Vesekius en N. van Stralen. In 1593 kon de com-missie deze plaats niet bezoeken wegens de onbegaanbaarheidvan de wegen. Daarom hadden de visitatoren de predikant L. G.Valkenaar, de Schout, Schepenen en kerkmeesters ontboden omhen te Uithoorn te ontmoeten, op de weg naar Thamen. Zij wa-ren echter niet verschenen, omdat de Schepenen onder Hollandressorteerden. Althans waren dit de gedachten van de commissie. De predikant is door de Staten van Utrecht gezonden en houdtzich aan de kerkordelijke bepalingen. Na het bezoek heeft hij enige bezwaren ingediend met ver-zoek hem hierin tegemoet te komen. Hij had nl. een koster enschoolmeester die zich wel laat betalen doch met de

predikantniet meewerkt in de dienst, inzonderheid wat betreft het voor-lezen en zingen der psalmen. Ook houdt hij op slechte wijze deschooldienst bij. De diakonie is meest in handen geweest van de vijanden derreligie tot schade der vromen. Zo staat het ook met de kerk-meesters, die hun rekening alleen doen voor de Magistraat.De woning van de predikant staat op Hollandse bodem waar-door hij meer lasten heeft te dragen dan de Utrechtse predi-kanten. Daarom verzocht hij overplaatsing naar Utrecht om in het huisvan de koster, dat naast de kerk staat te wonen. (Over de papisti-sche predikanten anno 1582 zie Abcoude). Ds. Valkenaar werdopgevolgd door Ds L. du Bois. In 1606 stond hier diens opvolger Absalon Helmont. Over detoeloop van zijn gehoor kon hij tevreden zijn, terwijl hij hetAvondmaal hield met 50 a 60 deelnemers. Er waren echter drie a vier pastoors, die vergaderingen hiel-den tijdens de predikdiensten. Twee van die vergaderingen wer-den gehouden in den

Nienthoorn en twee in het Rijnland. Zijhielden dan kerkdienst in particuliere huizen. De pastoors warenafkomstig uit Ouderkerk, Haarlem, enz. De schooldienst functioneerde goed, daar er een goede meesteren koster was. De diakenen deden hun rekening voor de kerkmeesters, Schouten predikant.



















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 49 vak van herbergier. Zij vroegen hem hoe hij hierover dacht inde toekomst. Zijn antwoord was, dat hij zonder te tappen nietwist hoe hij met zijn huisgezin met acht kinderen zou kunnenrondkomen. Overigens zou hij de tapperij wel willen sluiten enzich gaarne gedragen naar de kerkelijke voorschriften. Uit dit alles blijkt, dat het te Maarssen maar slecht gesteld is,(,,gelijck oock des paeps speciale verclaringe van syn wyse vandoopen ende trouwen mede brengen&quot;) en dat hier noodzakelijkeen nieuwe orde op de zaken gesteld dient te worden. Er is hier een schoon pastoriehuis met een hof. Er is ook eenvicarie en een broederschap. Inmiddels brak de reformatie zich hier baan. In 1606 verklaar-de Ds Wigbaldus Belida, dat hij met Pasen 1606 voor het eersthet H. Avondmaal had bediend. Hij had zich voorgenomen hetvoortaan tweemaal des jaars te houden en dan zich met Pinkste-ren te

laten bijstaan door de predikant van Westbroek. Het aan-tal hoorders was redelijk te noemen. Jammer genoeg had hij geen schoolmeester, maar wel eenkoster. Maar de koster was een vijand van de religie. Zoals het meer gegaan is in de dagen van deze crisis, haddende Rooms-Katholieken de goederen van de kosterij en die vande school onder zich weten te houden. Ds Wigbaldus was een oud man en kon volgens zijn zeggenniet veel goed werk meer verrichten. De vergadering hield ditin gedachte met de opmerking, dat men te zijner tijd hierin zoutrachten verbetering te brengen. Inderdaad treffen wij in 1612 een opvolger aan nl. Ds Ru-dolphus Zylius. Deze deelde mede, dat lieden van zijn parochiete Utrecht op het stadhuis de huwelijksgeboden laten gaan enaldaar trouwen, zonder dat ,,se bescheydt verthoonen, dat degeboden te Maarssen onverhindert gegaen syn&quot;. In 1618 maken wij kennis met Ds Franciscus Taurinus. Hijwas een van de acht

predikanten, die de samenstelling der sy-node te Utrecht onwettig vond. Hem verging hetzelfde lot alsde anderen (zie Abcoude en Aanhangsel). Opzettelijk werden uitzijn afzettingsbul weggelaten de woorden ,,doorgaans en seerheftig&quot;. Nu verzocht Maarssen een predikant, doch de synode gaf tekennen dat men zich, nu de provincie in classes was verdeeld,moest richten tot de classis Utrecht. Van alle vacante plaatsenbleef Maarssen het langst zonder eigen predikant.





















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 59 houden, doch volgens ingesteld onderzoek bleek hij afgezet temoeten worden. De acta luiden als volgt: Joannes Antonii Rom-mius, predicant tot Odijck, alhoewel hy op het scheyden desvoorgaende synodi hemselve aen de syde van de rechtzinnigebroeders verclaert hadde ende nu oock geteykent heeft het for-mulier van de eenicheyt inde leere (gelijck hy oock dienvolgensals een lidt van dese vergaderinge was aengenoemen ende eenigedagen geseten hadde), nochtans dewyle verscheydene grote endesware dachten tegen syn leven syn ingebracht, als van lichtveer-dicheyt ende ongebondenheyt in schimpen ende lasteren oocktot naedeel van trefflijcke persoenen, van dronckenschap endeandere vuylicheden, dewelke hy ten deele selffs bekent heeft,ten deele vuyt schriftelijcke attestatien ende andere gewisse ge-tuychenissen gebleecken syn, is verstaan dat hy insgelijcks vansynen

dienst sall gedeporteert syn volgens de sententie hierbygevoecht, die hem oock in de vergaderinge is voorgelesen&quot;. Hierop volgt dan het besluit tot afzetting, waarin geen nieuwegezichtspunten meer voorkomen. Het is gedateerd 18 Augustus1619. Ds Rommius ging nu naar Oost-Friesland en vestigde zichbij de Lutherse Kerk met de standplaats Hagen. - De synode vanUtrecht ging op het bericht hiervan daarmede zomaar niet ac-coord. Rommius werd aan zijn gedane beloften herinnerd en debroeders in Emden werden verzocht te informeren hoe hij daargekomen was, nl. op welke getuigschriften. De gemeente Odijk werd ingedeeld bij de classis Wijk. OOSTVEEN. Hier stond Ds Halewynus Godefridi. Hij hadwel 40 deelnemers aan het H. Avondmaal en hoopte dit aantalbinnenkort te kunnen opvoeren tot 70 a 80. Hij had een goede Schout en ook de koster-schoolmeester wasop zijn hand. Hij bediende ook de kerk van Blauwkapel. Het ge-bouw was nog

niet gerepareerd, maar de heer Van Gent had dereparatie op zich genomen. De predikant woonde echter niet terplaatse, daar dit hem onmogelijk was vanwege de slechte staatvan de pastorie. Met de samenstelling van een kerkeraad wilde het nog nietvlotten. Wel had hij twee diakenen tot verzorging der armen,maar de Schout en de Kerkmeester dienden als ouderling, hoe-wel zij daartoe formeel niet waren verkozen. Wij merken hierbij op, dat op vele plaatsen in die tijd vancrisis en overgang het hebben van een kerkeraad een nieuwig-





















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 69 VEENENDAAL. In 1593 was de kerk in restauratie. Kerk-meesters werden door de Veenraden gekozen, voor wie zij ookrekening doen. Er zijn geen vaste goederen. Predikant is hier Theodorus Siligineus, die in zijn bedieningzich houdt aan de bepalingen der kerkorde. Reeds tweemaalheeft hij het H. Avondmaal gehouden met meer dan 70 deel-nemers. Er is wel een koster, maar geen schoolmeester. Dit zou echterwel in orde kunnen komen, indien de heren Staten er zich achterzetten om de Veengenoten daartoe aan te sporen. De nodigekosten zouden dan bij omslag gevonden kunnen worden. Des-gelijks voor de kerk. De burgerlijke armverzorgers collecteren in de kerk, zonderdat er nog orde gesteld is op de administratie, behalve de jaar-rekening. Deze wordt gedaan ten overstaan van de gemeente. De pastorie is gebrekkig gerestaureerd. Ter Synode van 1606 deed de predikant

bovengenoemd hetvolgende merkwaardig verhaal: Toen hij met de hervorming in Veenendaal kwam was het inkerkelijk opzicht vrij ruw. Echter had hij orde in de chaos wetente scheppen. Des morgens predikte hij uit het evangelie en desnamiddags uit de catechismus. Dit laatste had hij momenteelvervangen door predikaties uit de Openbaring van Johannes. Desacramenten van doop en avondmaal werden normaal bediendnaar kerkenordening. Het Avondmaal hield hij vier maal perjaar. Het aantal kerkgangers kon wel opgevoerd worden, indiende markten onder kerktijd maar geweerd werden. Ook diendendan de herbergen gesloten te worden. Het aantal avondmaal-gangers was 43, doch indien op de voorsz. ,,abusen&quot; verbeteringzou intreden, dan hoopte hij te komen tot de 80 of 100. Hij ver-heugde zich in een gereformeerde schoolmeester. Maar eengrote smart was, dat in zijne dagen er wel 30 doodslagen alleente Veenendaal hadden plaats gehad.

Voorts was het hem in dedagen van de pest niet toegestaan testamenten te maken, het-geen de diaconie zeer benadeeld had. Deze had weinig inkom-sten. Ook had hijzelf daarvan schade, daar hem tijdens het levendonaties waren toegezegd, die hij nu niet kon verkrijgen. De praeses der vergadering vermaande de predikant, dat hemter kennis was gebracht, dat hij een onstichtelijk leven leidde.Hij diende een goed voorbeeld te zijn. De beschuldigde weer-sprak het niet en beloofde zijn leven te beteren. Voorts moest







































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 88 Na het relaas uit 1606 lezen wij het OORDEEL DER VERGADERING. Hiernae heefft men beginnen te spreeken van de middelen,daermede men d'ongeregeltheyden, de voorgaende dagen ont-dekt, soude konnen beteren, end heefft de vergaderinge ingesien,dat sommige van de voorss. ongeregeltheyden niet konden ge-remedieert worden dan door d'authoriteyt van de heeren Staten,sommige niet dan door een eenparig kerekenordeninge of formevan kerckbedieninge, nae dewelke een jegelijck voortaen ge-houden soude wesen sich te reguleeren. Is derhalven geresol-veert, dat soveel teerste aengaet men alle d'ongeregeltheyt vansodane natuere sijnde, dat se niet dan door d' authoriteyt alsvoren konnen gebetert worden, in geschriffte soude vervatenende deselve heeren Staten verthoonen met versoeck en bede,dat hunne E. E. nae haere discretie, wijsheyt ende godsalicheyt,daerinne willen voorsien oft bij

sodanige middelen, als mede indeselve remonstrantie werden aengewesen, offte met ander be-ter, die hunne E. E. souden mogen weten te bedencken. Ten slotte was de vergadering eenparig van oordeel, dat depredikanten vast en zeker niet buiten hun gemeenten mochtenwonen, want ,,onverbreckelijk moeten de predikanten resideerenop de plaetse haerer dienst&quot;. De politieke gecommitteerden zouden de Staten verzoeken,dat de onkosten, die voor de afgevaardigden op deze vergade-ring waren gevallen ditmaal en voortaan van Overheidswegevergoed dienden te worden. ADRES. Daarna heeft de Provinciale Synode van Utrecht, vergaderdin het Catharyne-Convent op 8, 9 en 10 Juli 1606 zich gericht totde Staten 's Lands van Utrecht met het volgende request: Edele Erentfeste hoochgeleerde wyse ende seer vermogende heeren.Wij onderss. kerckendienaren, als specialijck hiertoe gecom-mitteert by de vergaderinge aller dienaren des Stiffts, nu on-langs door Uwe E.E.

authoriteyt ende bevel gehouden binnendeser stad Utrecht int Catharinenconvent, dancken Godt denVader, dat Hij uwer E. E. herten hoe langs hoe meer stiert ende



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 89 beweecht tot de rechtsinnige vorderinge ende voortplantingevant geestelijck koningrijck sijns Soons. (Volgt een breedsprakigberoep op de hulp der heeren Staten bij verdere reformatie).Gods heylige Woord worde met meerder vrucht ende aanwasals tot nog toe gepredikt, de gemeynten gesticht, de godsalicheytvermeerdert, Gods eere verbreyt, de salicheyt van Uwer E. E.goede onderdanen gevordert ende selfs uwer E. E. authoriteytende christelijcke regeeringe hoe langs hoe meer in godsalicheytende gerechtigheyt gevesticht. In den eersten worden doort geheele land groote afgoderyengepleecht ende superstitien met missen, bedevaerts eet. daer-door het volck vant gehoor van Godts woord vervreemt, ja daer-entegens so verbittert wordt, dat op sommige plaetsen heel wey-nige, op sommige plaetsen gansch geene kinderen ten doope ge-bracht worden. De bedevaerden te Cockengen,

te Amerongen op St Cuneren-dach, te Wilnis op Sacramentsdach. Noch verscheyden ander superstitien, als dat men overde dooden luyd tusschen de predikatie, ende de dooden inde kerck voor den predickstoel brenght te Segvelt, Leus-den, Woudenberch, Wilnis daer noch ander superstitien inswangh sijn; dat men de craemvrouwen gestorven zijnde van swangerevrouwen laet dragen, voorgevende dat se dan eerder soudenverlossen, Mydrecht; dat men de omgebrachte sleept op de kerckhoven om alsooden heer van syn actie tegen den dootslager te beroven; datter op sommige plaetsen crucifixen staen (als te Mydrecht)ende omgedragen worden by de doden (als te Woudenberch),daer veel superstitien mede gepleecht worden; datter noch offerhanden in de kercke geoffert worden, alsbysonder te Houten; dat men dreymael daechs het Ave Maria clept te Cortehoef,te Overmeer ende op meer andere plaetsen. In dese afgodische blindheyt wordt het arme

volck onder-houden door verscheydene papen of mispriesteren, van dewelckeeenige noch den opentlijcken dienst als pastoren betreeden,eenige van buyten innecomen ende door het land loopen, eenigein de steden ende dorpen deser provincie wonende de dorpendoorcruypen. Die noch als pastoren resideeren, zijn: Niclaes te Cameryck,



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 90 heer Steven tOverlambroeck, die te Cockengen, te Scalckwyck,te Honswyck. Die van buyten innecomen worden meest gevonden in deproostye, als te Mydrecht, Wilnis, Cudelstert, alsoock te Apcou-de, Houten, Hagesteyn, Neerlambroeck eet. ende comen vanWaverveen, Blaricum, Hilfersum, Auwerkerck, Amsterdam, Cu-lemborch, Vianen. Die noch in de steden ende dorpen woonen ende alleen hetvolck verleyden zijn: Victor Schorel, heer Jan van Houten endemeer andere woonende tUtrecht; heer Hendrick, woonende teMontfoort, die aldaer sulcken afbreuck gedaen heeft, dat van300, somtyds 5 of 600 toehoorders nu maer 100 ter kercke comen;een ander te Coten, die noch alimentatie treckt van uwe E.E.,die so daer als oock te Wyck syn quaet saet saeyt; heer JantAmersfoort, die menichmael gehaelt wordt in doodsnood teBaeren ende daeromtrent, ende dan noch weygert tot de liedenin te gaen anders als

op voorgaende belofte, van dat se nemmer-meer in de Gereformeerde kercke sullen gaen; heer ElbertProot, noch te Baeren woonende; den Secretaris tEemmenes (ge-wesen paep), aldaer alsoock ter Eem ende te Baeren doopendeeet.; seecker blind paep te Wilnis so elders als in syn huys doo-pende, over de craemvrouwen misse doende, het volck opentlycktegen Paesschen biechtende, sich roemende van syn schande-lycke oncuysscheyt, de E. E., heeren staten beschuldigende vangewelt hem gedaen, als hem uyt het syne gestooten hebbendeetc. Men verstaet, dat op sommige dorpen lesers syn, die de sa-cramenten niet en moogen bedienen, streckende sulcks tot ver-achtinge van het heylige ministerium, van dewelcke eenige metlast (als dien te Thienhoven, te Capelle (Lopikerkapel), den-welcken syn last te buyten gaet ende genoechsaem het predic-ken aenneemt) ende eenige sonder last lesen, als dien int Goyby Houten, die oock de huysluyden spottische fabulen

voorleest. Men bevindt alomme, dat de sabbathen ende biddagen schric-kelyk worden geprophaneert met taveernen te houden, merckteneet. De sabbathen ende sondagen worden ontheylicht door merck-ten (te Veenendael ende elders) door herbergen, dronckenge-lagen ende andere woesticheyt der huysluyden te Veenendael,Nigtevecht, Wilnis, Segvelt, Bunschoten, Seyst (daer d'herber-giers voorwenden, dat deweyle sy geen kloek hebben, d'uyre



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 91 niet en konnen weten), waeruyt dickwyls droevige ongeluckenontstaen van kijven, vechten, dootslagen, en beclaechlijck is, datden predicant van Veenendael ten tydens syns dienstes aldaerwel in de 30 dootslaegen geschied te syn verhaelde. De biddagen worden in gelijcler voegen ontheylicht te Nigte-vecht, Segvelt, Mydrecht (daer den laetstleden biddach in endedoor seecker kindermael bespot ende beschimpt is) ende op an-dere plaetsen. Op sommige plaetsen wordt oock den godsdienst moetwillich-lijck bij de partydige huysluyden belet ende verhindert. Sulcks geschied te Houten (daer de huysluyden die ter kerckewillen ingaen, beschimpen ende dat ongestraft, doordien denSchout niet woont in loco), te Wilnis, te Segvelt (daer de huys-luyden den predikant bespotten tussen de predikatie, ende alsmen eenige trouwt, groot getier maecken met schieten endeandersins, sodat den

predicant niet en can voortvaeren in synendienst, jae den Schout, vermaent synde, en heeft het niet willenverbieden), te Apcoude, daer d'huysluyden ter kercken comeninvallen, als de predicatie geeyndicht synde de lieden ter kerc-ken uitcomen. Men bevindt dat op veele plaetsen de costers ende schoolmees-sters den predicanten gansch ongehoorsaem sijn om in de gunstvan d'huysluyden te blyven, die haer dreygen met cassatie, soose den predicant ende de kercke in de suyvere religie dienstichsyn. Sulcks geschied tOvermeer, Wilnis, Segvelt, (daer andersins,gelijck oock dien te Soest, dien wel geneycht soude sijn synendienst te doen) ende elders op vele plaetsen. Hieruit komt het, dat se doen, wat se willen, allerhande boe-ken leeren (te Montfoort, Amerongen, Vreelant, Wilnis), nietwillen tot het voor singen verbonden sijn (te Amerongen, Hige-steyn, Wilnis), dat se tusschentijds de kercke openen tot su-perstitien, als voor de craemvrouwen te (Wilnis).

Dat se dronck-aarts sijn ende op geen vermaeninge van de predicant en passen(te Apcoude). Hieruit comt het oock, dattet met de scholen (die d'eerstequeek ende plantsoen der christelijcker godsalicheyt billyckswesen souden om, terwijle veele ouden niet hooren en willen,ymmers de jonge teedere jeucht allengskens de waere religiein te planten) seer jammerlijck ten platten lande gestelt is, mit-dien op veele plaetsen gansch geene schoole en syn (te Doorn,



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 92 Maersen, Bunschoten), op veele plaetsen papen ende paepscheschoolmeesters de kinders van der jeucht aen de superstitieninplantende (als te Woudenberch, Werkhoven, Nigtevecht, Co-ten). Men bevind oock, dat d'huysluyden seer veele nae de gedaenehouwelycksche geboden ongetrouwt blijven sitten of by de pa-pen getrouwtt worden. Sommige kercken sijn mede int uyterlijck gebouw seer ont-stelt ende desolaet, als te Amerongen (onlanghs door de door-tocht van het crijchsvolck seer verdistrueert), te Segvelt (daerde kercke langen tyd seer onnut ende vuyl gelegen heeft endegehouden is). Dit zijn, E. E. Heeren, de voornaemste abuysen die int landsyn, ende sodanich onses bedunckens, dat daerin notelijck behoortvoorsien te worden. Daerom oock wij, als dienaers Christi in desHeeren naem uwe E. E. ootmoedelijck versocht ende eernstelijckgebeden willen hebben, dattet doch deselve (welckers ampt

hetis, van God opgeleyt als voesterheeren der kercken deses Stifts,hierin te remedieeren) gelieve de verbeteringe deser dingen bijder hand te nemen ende de saecken des Heeren sich ter hertente laeten gaen, gedenckende dat God de Heere sodanige eerenwil, die Hem eeren, de heylicheyt syns naems voorstaen ende desuperstitien, waerdoor sijn eere vercort wordt, weeren ende we-derom op de sodaenige vertoont ende straffen wil, die hierinnaelaetich sijn. Ende hoewel uwe E. E. de remedien nae haerewysheyt selve beter weten, als wij die souden konnen voorslaan,evenwel sullen uwe E. E. ons te goede houden, dat wy onse be-dencken hierover mede verthoonen, alsdat wy (onder correctievan uwe E. E.) gevoelen, dat: Wat aengaet de openbare afgoderyen ende superstitien, dieer gepleecht worden, ende by de papen, int land woonende endedaerin comende, gevoed worden door missen, doopen, trouwen,biechten, sacrament geven etc, wat de ontheyliginghe der

sab-bathen ende biddagen belaagt, wat de moetwillicheyt der huys-luyden tegen den predicant of andere vrome aengaet, ende datveele ongetrouwt blyven sitten of van den paep getrouwt wor-den, de bequaemste remedie hiertegen waer, dat de placcatendienaengaende wierden vernieuwd, ende de officiers belast endegehouden int executeeren derselve haer debvoir te doen. Wat de paepen of paepsgezinde, noch in loco als pastoren re-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 93 siderende belanght, de bequaemste remedie daartegen waer, datvoorss. papen mochten werden afgestelt, goede predicanten sodaer als op andere vacerende plaetsen (naemelijck Vleuten,Odyck, Linschoten, Anckeveen, Tuyl ende tWaal) werden ge-stelt. Wat de openbaere lesers aengaet, dat deselve ter examen wier-den gestelt, ende so se bequaem waeren, tot den dienst gevordertende anders verlaeten wierden. Wat de onwillicheyt ende wederspannicheyt der costers endeschoolmeesters tegen den predicant betreft, ende den desolaetenstaet veler scholen, dat d'ondeugende schoolmeesters van hae-ren dienst wierden geremoveert, goede so in die als andereplaetsen, daer noch geen schoolmeesters en sijn wierden gestelt,deselve eerlijcken nae gelegenheyt loonende, daertoe se vicarienals andere giften (die op sommige plaetsen als te Seyst, in deWestbroeck, te Mydrecht, van

andere ingehouden ende onnut-telijck verteert worden) konden gebruyckt ende aengeleyt wor-den, ende dat die geusurpeerde authoriteyt over den costers endeschoolmeesters den huysluyden wat benomen wierd, ende de-selve gehouden tot gehoorsaemheyt haeren predicant te bewy-sen. Ende alsoo het niet genoech en is, dat de voorss. ongeregelt-heyden, als van buyten incomende, werden geweert, tenzij oockin der gemeente 'Gods selve goede ordre ende dat op een eenpa-rigen voet, tegen des Heeren woord niet strydich, gestelt endeonderhouden worde, ende de vergaderinge daerinnen verschey-den ongetijckheden, oock confusien bevonden heeft, waer welte wenschen, dat deselve eens in den grond by den Synode na-tionael, die wij verhopen, dat de Mo Heeren Staten Generaelhaest sullen convoceeren, mochten verbetert worden. Edoch,nademael den tyd vant houden desselven Synodi noch onseeckeris, ende ymmers eenige dingen sonder

langer uitstel dienen ge-betert, gelijck se dan oock wel konden by uwer E.E. authoriteytby provisie, ende tot op de Synodum voorss. anders sal wesengeordonneert, gebetert werden, hebben wij volgende den lastons gegeven ende ondert behagen van uwe E. E. geconcipieerteenige articuien daertoe dienende ende hieraen gehecht, die wijuwe E.E. gelieve deselve te doorsien, ende ingevalle die uweE. E. welgevallen (gelijck wy verhopen jae) so haest als doen-lijck is, de voorss. vergaderinge noch eens te convoceeren omde voorss. poincten aldaer voorgelesen ende tadvys desselver



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 94 vergaderinge daerop gehoort hebbende, met uwer E. E. autho-riteyt aengenomen ende int werck gestelt te mogen worden. Aldus gedaen in onse vergaderinge den 25 Augusti 1606. Uwer E. E. dienstwillighe ende ootmoedige dienaers de gede-puteerden des synodi van Utrecht. HENRICUS CAESARIUS.EVERHARDUS BOOTIUS.JOHANNES SPEENHOVIUS.JACOBUS TAURINUS.HENRICUS JOHANNIS, minister ecclesiae Amersfortiane.JOHANNES ANTONH.ALEWINUS GOTHOFREDUS. ENIGE ARTIKELEN In voorgaand request aan de Heeren Staten is sprake van eni-ge geconcipieerde artikelen, welke hier verkort worden weer-gegeven: 1.   Kerkeraad en magistraat ter plaatse beroepen een predikant.De staten der provincie geven na advies van de gecommit-teerden der prov. Synode hun goedkeuring. 2.   Gecommitteerden der Staten met die van de prov. Synodenemen het examen af. 3.   Schorsing

en afzetting berust bij de Prov. Synode. 4.   Een predikant moet ter plaatse wonen, en zo niet, danwordt hij onder censuur gesteld. 5.   Predikanten mogen niet uit de provincie vertrekken danmet goedkeuring der Prov. Staten. 6.   De sacramenten moeten bediend worden naar uitwijzen vande formulieren daarvan zijnde. Zieke kinderen mogen in dekerk gedoopt worden na klokgelui, in redelijke bijeenkomst.In het alleruiterste geval ook thuis. 7.   De voorstanders der reformatie, die begeeren ten H. Avond-maal te gaan, zullen vriendelijk onderricht worden in dehoofdstukken des geloofs. Indien er ouderlingen zijn, danten overstaan van die. 8.   Niemand wordt van het H. Avondmaal afgehouden, dan nakennisgeving aan de gedeputeerden der Synode-provinciaal.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 96 tensdijk, Westbroek, Kortenhoef, Anke veen, Nigte vecht, Ne-derhorst, Zeist. Onder Wijk: Wijk bij Duurstede, Rhenen, Veenendaal, Ame-rongen. Doorn, Overlangbroek, Nederlangbroek, Cothen,Werkhoven, Odijk, Bunnik, Houten en 't Goy, Schalkwijken Honswijk, Hagestein. De plaatsen gelegen buiten de provinciale grenzen vallen la-ter uit: Langerak, Tarnen en Kudelstraat, voorts Kortenhoef,Ankeveen en Nederhorst, ten slotte Hagestein. Andere plaatsen zien wij toetreden: Oud-Loosdrecht, Nieuw-Loosdrecht, Loenen aan de Vecht, Waverveen. Deze werden ge-rekend tot Noord-Holland. Zij werden ingedeeld bij Utrecht.Verder: De Meern, Zuilen, Benschop, Polsbroek, Ysselstein. Bij de classis Araersjoort kwamen nog: Austerlitz, Eemnesbinnen, Eemnes buiten. Hoogland, Soesterberg, Vuursche, DeBilt, Blauwkapel, Tienhoven. Bij de classis Wijk: Achterberg, Driebergen, Eist bij Ameron-gen, Leersum,

Maarn-Maarsbergen, Renswoude. Om nu volledig te zijn geven wij de herverdeling weer van1951: Er kwamen 4 Classes: Utrecht, Amersfoort, Doorn, Breukelen. 1.      Utrecht: Utrecht, De Meern, Vleuten, Zuilen, Benschop,Harmeien, Jaarsveld, Jutphaas, Linschoten, Lopik, Lopiker-kapel, Montfoort, Polsbroek, Vreeswijk, Ysselstein. 2.     Amersjoort: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes bin-nen, Eemnes buiten, Hoogland, Leusden, Soest, Austerlitz,Blauwkapel, De Bilt, Maartensdijk, Soesterberg, Vuursche,Woudenberg, Zeist. 3.     Doorn: Bunnik, Cothen, Houten, Neerlangbroek, Odijk,Overlangbroek, Schalkwijk, 't Waal, Werkhoven, Wijk bijDuurstede. Achterberg, Amerongen, Doorn, Driebergen, Eist,Leersum, Maarn, Renswoude, Veenendaal. 4.     Breukelen: Breukelen, Kamerik, Maarssen, Myrecht, TerAa, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Zegveld. Abcoude,Baambrugge, Loenen aan de Vecht, Nieuw-Loosdrecht,Nigtevecht, Oud-Loosdrecht, Tienhoven, Vreeland, West-broek.

In 1606 maakten wij kennis met 37 plaatsen, in 1612 met 40,en ten slotte in 1618 met 50.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1956 97 De gehele provincie telt thans 70 plaatsen. Een en ander vol-gens Rijksgrenzen. De plaatsen, welke in ons verhaal niet ge-noemd worden, waren of nog in R. K. handen, of vacant, of nogniet zelfstandig. Plaatsen als Loenen, Loosdrecht kenden de reformatie eerderdan de andere plaatsen der provincie. Hieruit is te verklaren,dat zij ressorteerden onder Amsterdam, welke stad in 1578 totde reformatie overging. Aanhangsel. BESLUIT TOT AFZETTING Het synodus van de provincie van Utrecht, jegenwoordichvergadert binnen Utrecht om de goeden resolutie des nationa-len synodus ende der bevelen der hooger overicheyt te voldoen,heeft voor haer geciteerd N., predikant tot N., denwelcke ge-vracht zijnde, waervoor hy de decreta des voorseyden synodihielt, ende off hy oock geresolveert soude zyn deselve te onder-teyckenen ende te achtervolgen, heeft rondelijck in desen syno-de verclaert

deselve decreta te houden voor onscriftmatig endenyet te connen onderteyckenen ende achtervolgen, ende daeren-boven kennelijck is, dat hy het gevoelen der Remonstrantendoorgaens tot ondienst van Godes kercke ende onrustingeder gemoederen seer heftich ende partydich heeftgedreven ende het contrarie gevoelen van de Greformeerdekercke tegengstaen, warom de voorseyde synodus volgende deordre ende last, in synodo nationali gegeven, ende de goede in-tentie van de Ho. Mo. heeren Staten Generael heeft verclaert,gelijck se verclaert mitsdesen, dat de voorseyde N. van nu af fsall worden gedeporteert van alle kerckelijcke diensten ende be-dieninge, gelijk hem het synodus deporteert mitsdesen, ter tyttoe dat hy door beter onderrechtinge ende bedenckinge hem-selve met de Gereformeerde Kercke soo in desen als alle andereleerpoincten sall conformeeren ende de Kercke behoorlijckesatisfactie sall hebben gedaen -ende met deselve waerlijck

endeten vollen wesen versoent, belastende ende bevelende hem nochte tot N. noch elders sich mit eenige kerckelijcke dienste te be-moyen, ende dat daerentusschen de plaetse van N. met een be-quaem leeraer sall worden versien. Aldus gedaen den XlXen Augusti in de synodale vergaderinghanno 1619. Maarssen,                                                        G. VAN DER ZEE.
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