






Tussen Rijn en Lek 1971 2. - Dl.5 2 -i ^^%IK-^V &quot;Het huis te Schaickwijck&quot;. Tekening zonder naam. (C. 1650) Topografische atlas Rijksarchief Utrecht, nr. L1119





















Tussen Rijn en Lek 1971 2. - Dl.5 2 Het stadhuis en de kerktoren van Wijk bij Duurstede.Foto naar een tekening door J. Bulthuis van 1783.Topografische atlas Rijksarchief Utrecht, nr. 520 15





Tussen Rijn en Lek 1971 2. - Dl.5 2 Nationale Synode van Dordrecht moet uitvoeren. AlleenContra-Remonstranten nemen eraan deel en als gasten zijnaanwezig de grote kopstukken van de Dordse synode:ds. Johannes Bogerman uit Leeuwarden, ds. Godefridus Ude-mans uit Zierikzee en ds. Jacobus Trigland uit Amsterdam.Alle Remonstrantse predikanten worden veroordeeld en uit hetambt gezet. Zonder pardon en ondanks het grote predikanten-gebrek. Er zijn echter enkele twijfelgevallen: ds. Van Ooster-zee uit Bunnik en ds. Rommius uit Odijk. Ds. van Uosterzeeblijkt toch wel zo Remonstrantsgezind te zijn dat men hemmeent te moeten ontslaan. Enkele jaren later wordt hij opherhaald verzoek in genade aangenomen en als Contra-Remon-strant erkend. Hij wordt dan predikant in Tuil en 't Waal.Ds. Rommius is een moeilijk geval. Hoewel hij in 1618 thuisgebleven was had hij zich

wel op de hoogte laten houdenen toen hij zag welke kant het uitging was hij tijdens delaatste zitting van de Synode spoorslags uit Odijk naar dedom gereden om zich een uur voor sluitingstijd nog net bijde Contra-Remonstranten te kunnen voegen. Ook dat tafereel-tje zouden we naar voren hebben kunnen halen om er deprojectielamp op te zetten: een snelle ruiter vliegt over deAchterdijk: ds. Rommius op weg naar de Synode ] Op desynode van 1619 was hij vanaf de eerste dag aanwezig ge-weest en hij had de op de Synode van Dordrecht vastgesteldezg, Dordse leerregels ondertekend. Maar na twee dagen werdhem te verstaan gegeven dat hij op de Synode niet welkomwas, want nu men hem moeilijk wegens Remonstrantse gezind-heid kon afzetten, maar toch niet geheel betrouwbaar vond,was er wel wat in zijn levenswandel te vinden dat een redentot afzetting kon vormen.

&quot;Dewijle verscheyden groote endesware dachten tegen syn leven sijn ingebracht als van licht-vaerdicheyt ende ongebondenheyt In schimpen ende lasteren,van dronckenschap ende andere vuyiicheden&quot; kan ook hijvertrekken. Hij wordt Luthers predikant in Oost-Friesland. Dit alles was nog geen paar weken geleden geschied,toen de schoolmeesters op han bankje in de Wijkse kerk za-ten te wachten. Vorige week de dominees gezuiverd, nu de





Tussen Rijn en Lek 1971 2. - Dl.5 2 De Roy slaat kruisen, brengt stervenden het H.Oliesel, opentde Protestantse kerk op heilige dagen, opdat de katholiekeer kunnen bidden. Evenals Jochum Jansz. gaat hij niet aanhet avondmaal. Het meest positieve dat Jochum Jansz. overde gereformeerde religie kan zeggen is dat hij hoopt datdie strookt met Gods woord. Uiteindelijk wint de classis. De schoolmeesters, die niettekenen,worden ook op de volgende vergaderingen steedsweer ontboden, sommige, zoals Jelis in Vechten worden thuisbezocht door deputanten. Zij die vasthouden aan hun weige-ring moeten tenslotte plaats maken voor anderen en het school-tje van Vechten wordt gesloten. Dat wil zeggen officieel,want Jelis en later zijn zoon en zelfs zijn kleinzoon gaanklandestien door, niet kontinu maar bij tijd en wijle. Hetblijft een van de vele katholieke elementen in een voor hetoog protestantse

samenleving. Dames en heren, het wordt tijd dat ik u bepaal bij eenlaatste gebeurtenis, en ditmaal kan ik U zelfs met de meestmogelijke fantasie niet naar de Achterdijk brengen. We gaannaar Schalkwijk, zondagochtend 1 juni 1651. Het is druk inhet dorp. Mannen, vrouwen, kinderen, te voet, te paard,soms in karos zoals Jan Hubrechtsz. Boers, dijkmeester vanhet hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams, die al uitTuil en 't Waal is komen rijden, allen gaan zij eenzelfderichting uit, behalve enkele arbeiders en een hoogst enkeleboer, die een andere kant uitgaan, de Brink op, naar de kerk,waar ds. Zeger van Eek, de plaatselijke predikant hen hetWoord zal bedienen, zoals hij dat iedere zondag voor eenstuk of 20 mensen doet. Wij gaan de kerk van Schalkwijkniet binnen, wij volgen de anderen. Zij gaan naar het kasteel,de residentie van jonker Adriaan Ram, heer van Schalkwijk,bekend staande

als een &quot;formeel papist&quot;. Zij gaan de grotevalbrug over en via de binnenplaats komen zij in de middel-eeuwse toren-zaal, waar een groot aantal ruwe banken isopgesteld, met in het midden een draagbaar altaartje, eenlos kruisbeeldje, een doosje met het Allerheiligste erin, alles 19



Tussen Rijn en Lek 1971 2. - Dl.5 2 &quot;'t Dorp Cooten&quot;. Gezicht op de kerk. Kopergravure naar D. van der Burg door I. van Hiltrop (C. 1770). Topografische atlas Rijksarchief Utrecht, nr. 721 20







Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

