


Maandblad van Oud-Utrecht 1980 Hagepreek voor de poorten van Utrecht, door Bastiaan de Poorter (1813-1880).(foto: Rijksm. Het Catharijneconv.j week daarop in Overveen en op 31 juli voor het eerstbij Amsterdam. Reislustige Utrechtenaren kondendeze preken bijwonen, maar gingen ook wel naar hetdichterbij gelegen Culemborg, waar eveneens ge-preekt werd. Procureur-generaal Gilkens van het Utrechtse Hofwas niet gelukkig met het preekbezoek en verhoordedaarom verschillende burgers, die ervan verdachtwerden in Culemborg de preken te hebben bijge-woond. Een verbod van het preekbezoek werd vervol-gens overwogen. De Raad van Utrecht vaardigde hetechter niet uit: men was bang dat er toch niet naargeluisterd zou worden en ook toezicht op naleving er-van werd moeilijk geacht. Wel begon men met eencampagne om de preken uit het Sticht te weren. Op12 juli werd een brief van de landvoogdes afgekon-digd die waarschuwde tegen predikanten, die zich

tenonrechte op toestemming voor de hagepreek doorlandsoverheid en edelen beriepen. Die toestemmingwas niet gegeven en de preken hadden niet de goed-keuring van Filips II en zijn landvoogdes, maar ookniet van andere gezagsdragers als edelen en gouver-neurs. Twee weken later nam het Hof van Utrecht 97 er drie jaar later beter vanaf. Aanvankelijk ter doodveroordeeld wegens wederdoperij ontvingen zij gratievan landvoogdes Margaretha van Parma. Daar zij zichbekeerd hadden, kon een opvoedende straf opgelegdworden: gedurende drie jaar moesten Anna en Bea-trijs in de stad blijven en elke zondag het sermoen ende hoogmis bijwonen 1). De hagepreken van 1 566 begonnen in de lente inVlaanderen. Zij waren niet het initiatief van de calvi-nisten, maar vormden een spontane volksbeweging.Pas in juni besloot de calvinistische kerkeraad vanAntwerpen ook preken te gaan organiseren. Het waseen poging de hagepreken-beweging te kanaliserenen binnen het eigen

kamp te brengen.Het preken was door de centrale overheid niet toege-staan en een plakkaat van 3 juli verbood het nogeens. Toen dit op 8 juli in Amsterdam bekend werdgemaakt, waren daar enkele calvinisten bijeen om tevergaderen over het invoeren van de preek in Holland.Ondanks de dreiging van aangifte van predikanten bijde overheid, die daarvoor de aanlokkelijke beloningvan maar liefst zeshonderd gulden had uitgeloofd,werd tot het organiseren van preken besloten. Deeerstvolgende zondag al werd gepreekt bij Hoorn, de








