


Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 -3^ De schout heeft het er niet bij laten zitten en Elsnerus zal waarschijnlijkmeerdere aanzeggingen hebben gekregen om de vuilnishoop op te rui-men, waarbij hem geldboeten in het vooruitzicht werden gesteld. Tochbleef de predikant volhouden in zijn weigering de boel op te ruimen.Zijn dreigen met een rechtzaak bleek serieus. Op 1 februari 1770 diende een zaakgelastigde van Elsner een verzoek inbij het Hof van Utrecht om de schout van Bunnik aan te sporen zijnaanmaningen stop te zetten onder verwijzing naar het feit, dat de vuil-nis niet op de openbare weg lag maar op het terrein van de pastorie.Van de verdere gang van zaken is slechts bekend, dat het Hof de raads-heer P.E. Mertens aanwees om de schout te horen. Op 3 februari is de-ze daarop naar Utrecht getogen. In zijn zak zat waarschijnlijk een me-morandum, dat de gerechtsbode omtrent deze

zaak had opgesteld enwaar uit blijkt, dat de zaak reeds sinds 1764 speelde. Nadat in dat jaarde schout reeds een vuilnishoop had laten weghalen, had de predikanttoch weer zijn afval op de straat gedeponeerd. Zowel op 22 januari1765 als op 14 mei 1766 had van der Vliet zich bij de predikant aange-meld om hem te manen de troep op de ruimen.In het eerste geval kreeg van der Vliet van Elsner's zus te horen; &quot;dat de heer Elsnerus wel bij de hand was, maar de eer niet enhebbe gehad van hem zelver te spreeken.&quot;en ook in het tweede geval werd er geen succes geboekt: &quot;tot antwoord van voorgemelde Elsnerus gekregen, dat als den schout hem, te weten Elsnerus, geeft een asbak zal de vuylnis daar in doen; anders dat diegeene die het in de weeg legd, weg kan doen.&quot; Hoe het allemaal is afgelopen is, zoals gezegd, ons niet bekend. Wel vermoeden we, dat Elsner niet

vreemd heeft opgekeken toen hij van der Vliet telkens voor zijn deur zag staan. De heren waren volstrekt geen onbekenden voor elkaar. Gerrit van der Vliet was namelijk niet alleen gerechtsbode, maar kombineerde dit ambt, geheel in overeenstemming met de toenmalige gewoonte, met dat van schoolmeester en koster in Elsner's kerk. (4) F.M.



Tussen Rijn en Lek 1980 4. - Dl.14 4 -36- 1.    Ordonnantie d.d. 26-06-1666. Hiervan is een exemplaar bewaardgebleven in het archief van de gemeente Bunnik, R.A. Utrecht,gem. Bunnik, nr. 62. 2.     Alexander Elsner was predikant van Bunnik en Vechten van 1744tot 1777. Verg. M.W.L. van Alphen, Nieuw kerkelijk handboek,Gouda 1910, p. 153. Uit het grafregister van de hervormde kerk teBunnik blijkt, dat Elsner op 28 april 1777 werd begraven in hetkerkgraf nummer 45. 3.     Deze en andere citaten zijn afkomstig uit de stukken, berustende inhet R.A. Utrecht, gem. Bunnik, nr. 59. 4.     Dit blijkt uit de 'Rekeningen en uitzettingen van de binnenlandselasten'over de jaren 1762 tot 1770, R.A. Utrecht, gem. Bunnik, nr.19. Het bestuur en de redaktie van &quot;Tussen Rijn en Eek&quot; wensen U allegoeds voor 1981. (En vergeet U vooral niet, wanneer de heren van degemeentelijke reiniging.sdienst U hun beste wensen komen aanbieden,dat

U niet zonder hen kunt).
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