












Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 -7- punten bestaan hebben, want Cornelis haalt in zijnbrief telkens de eerste regel daarvan aan. Het eerste punt gaat over de bewering dat Cornelisvoor zijn predikatie in Driebergen ruim wordt beloond.Maar, zegt Cornelis, dat is helemaal niet waar; of zemoeten als loon beschouwen de enkele keren dat hij bijmensen uit Driebergen na de predikatie te eten is ge-vraagd. Ja, dat is waar; hij heeft enkele keren bijmensen gegeten; maar dat kun je toch niet als loonaanmerkenl Cornelis zweert dan ook 'bij Godt endetheijlich Evangelium' geen ander loon ontvangen te hebben. Als tweede punt beweren de inwoners van Driebergen datde tien gulden, die nu door de kapelmeesters aan Cor-nelis worden gegeven, beter te gebruiken zijn voor hetonderhoud van de kapel. Maar daarop antwoordt Cornelisdat die tien gulden die hij bij ordonnantie van decommissie tot

beheer van de gebeneficeerde goederenheeft gekregen, bedoeld waren tot onderhoud van hemzelfen tevens om de eerste geestelijke verzorging te gevenaan de inwoners van Driebergen. Toen de commissie hem dieordonnantie verleende, hadden de inwoners van Driebergenniets gezegd; maar nu gunnen ze hem die tien gulden nietmeer. In punt drie - dat betrekking heeft op de functie alsschoolmeester - zegt Cornelis dat hij al veel langer dantwee jaar onderricht geeft aan de kinderen van Zeist,Driebergen en De Bilt. Dat weten de Driebergenaren ookwel, want hij heeft dat openlijk gezegd in de predikatie,zowel in Zeist als in Driebergen. De inwoners van Drie-bergen moeten hun kinderen dan ook naar school sturen.Maar, zegt hij, ik begrijp heel goed uit welke hoek hetverwijt komt: dat komt van die domme boeren; die sturenhun kinderen niet naar school, die vinden dat niet nodig. In punt vier

tenslotte brengen de briefschrijvers alseis naar voren dat Cornelis opdracht moet krijgen om elkeveertien dagen in Driebergen te komen preken. Maar, zegtCornelis, dat is nooit en te nimmer gebruik geweest. Hijwil dat wel doen, maar dan moet er een behoorlijkevergoeding tegenover staan. Het is namelijk een eindreizen en de arbeid moet dan ook maar beloond worden.







Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 -10- zaak vertraagd. Zijn taak wordt overgenomen door ds.Arnoldus Neckius, predikant in Kortenhoef. (37) Uit deacta van de classis Amersfoort van de jaren 1646 tot1650 blijkt dat alles bij het oude blijft en er helemaalniets gebeurt. Ondanks dit feit vindt ds. Zaunslifer dathem alsnog een bedrag toekomt voor het werk dat hijheeft verricht in de zaak Driebergen. Hij richt vanuitGroningen een brief aan de classis Amersfoort met hetverzoek om een vergoeding van de kosten die hij inseptember 1645 gemaakt zou hebben. Helaas voor hem vindtde classicale vergadering geen redenen om hem hierintegemoet te komen; men maakt hem dit in een briefkenbaar. (38) Als dan uiteindelijk blijkt dat er geen schot in dezaak zit, gooien de ingezetenen van Driebergen het overeen andere boeg. Ze vragen in een brief van 4 december1650 aan de Staten van Utrecht om de

aanstelling van eenordinaris pastor. Ze voeren aan dat ze vroeger wel eenpastoor hebben gehad, maar 'in de tijd der troubelen'was de kapel door brand verwoest, waardoor ze geengodsdienstonderricht meer kregen. De predikanten uit deomliggende plaatsen hebben hen sindsdien niet onderwezenin de Gereformeerde religie. Het begrip 'in de tijd dertroubelen' moeten we blijkbaar ruim nemen, in elk gevaltot na 1584, want in dat jaar wordt er nog met geen woordgerept over het feit dat de inwoners van Driebergen geenkapel meer tot hun beschikking hebben. De Driebergenarenzeggen verder, dat ze zelfs niet weten tot welke classisze behoren, en dat ze tijdens ziekte of dood ook geenbijstand hebben ondervonden van enig predikant. Ze ver-zoeken. Driebergen te combineren met de Hervormde gemeen-ten te Odijk, Werkhoven, Neerlangbroek en Doorn, zodatbij toerbeurt de predikant uit die

plaatsen hen kanonderrichten. In feite vragen ze hiermee om bij een an-dere classis - namelijk Rhenen-Wijk - ingedeeld te wor-den; de classis Amersfoort doet immers toch niets voorhen. Op deze manier zouden zij elke week door een pre-dikant worden bezocht en een min of meer geregeldkerkelijk leven kennen. De Staten antwoorden dat ze de zaak zullen bekijken.



Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 -11- (39) In februari 1651 vinden de Staten genoeg redenenaanwezig om tot combinatie met de genoemde plaatsen overte gaan. Tevens bepalen ze dat Driebergen voortaan zalressorteren onder de classis Rhenen-Wijk. (40). De clas-sis van Amersfoort is echter diep verontwaardigd wanneerze hoort dat Driebergen nu wordt bediend door predikan-ten van de classis Rhenen-Wijk. Ze vraagt zich dan ookaf, of predikanten mogen gaan preken in plaatsen waargeen kerk is, zonder medeweten van de eigen of naburigeclassis. Ze vindt dat dit niet zo maar kan en geeftzulks ook ter overweging mee aan de vertegenwoordigervan de classis Rhenen-Wijk, die in de classicale ver-gadering te Amersfoort aanwezig is. (41) De classisRhenen-Wijk op haar beurt meent dat de classis Amers-foort eerst maar eens goede notie moet nemen van degang van zaken rond

Driebergen. Tijdens deze vergaderingwordt op uitnodiging van de classis van Rhenen-Wijk doorde inwoners van Driebergen uit de doeken gedaan wat erallemaal is voorgevallen in de laatste vijf jaren. Totslot betuigen dezen hun tevredenheid met de regelingvan de predikatie in Driebergen en ze vragen dan ookom, als de toename van het aantal toehoorders blijftdoorgaan, de ruimte waarin de predikatie plaatsvindt temogen vergroten. (41) Kennelijk is er ondertussen eenandere ruimte gevonden waar de gelovigen bij elkaarkunnen komen, want van de kapel kunnen ze geen gebruikmaken, zoals we hebben gezien. Wanneer de acta van 18 en 19 maart 1651 van declassis Rhenen-Wijk voorgelezen worden in de classicalevergadering van Amersfoort protesteert deze. Men rea-geert erop door te zeggen dat die van Rhenen-Wijk deacta van 2 september 1645 van de provinciale synodevan Utrecht

hier maar eens op moeten nalezen. (43) Ten-slotte schijnt de classis van Amersfoort zich toch maarbij de ontstane situatie te hebben neergelegd, want wevernemen hierover niets meer. De classis Rhenen-Wijk gaat met voortvarendheid tewerk en besluit een lijst op te stellen van proponenten;dit zijn kerkelijk afgestudeerde theologen die nog nieteerder zijn beroepen. Men deed dat vanwege het feit dat













Tussen Rijn en Lek 1983 2. - Dl.17 2 -17- fraaiing op het torentje een uurwerk aangebracht vooreen bedrag van 185 gulden en 16 stuivers. (53) Dit uurwerkis te zien op een prent, waarop de toren van de kerk vanDriebergen staat afgebeeld, uit het jaar 1792. (54) In1830 wordt de kerk uit 1656 afgebroken om plaats te makenvoor de nieuwe kerk, die op haar beurt een grondigewijziging en vergroting ondergaat op het eind van detwintiger jaren van de twintigste eeuw. L.P.W. de Graaff Noten 1. Ph.J.C.G. van Hinsbergen, Bronnen voor de geschie-denis van Zeist tot 1630 (3 dln; Assen, 1957-1979),dl.I, blz.92. 2. Collectie Handschriften RAU, collectie Booth, blz.301, 1033, 1301. 3. Hinsbergen, Bronnen dl.I, blz. 394 en 395. 4. H.J. Kok, Enige patrocinia in het middeleeuwse bisdomUtrecht (Assen, 1958), blz.91. 5. Hinsbergen, Bronnen dl.I, blz. 151. 6. Hinsbergen, Bronnen dl.II, blz. 139. Ten onrechtedeelt S.

Muller Driebergen bij Doorn in. S. Muller,Kaart van het bisdom Utrecht in 1560, 's-Gravenhage,1919. Zie ook: S. Muller Hz. De kerkelijke indeelingomstreeks 1550, tevens kloosterkaart. Dl.I Het bisdomUtrecht ('s-Gravenhage, 1921), blz. 382-383. 7. W. Nolet en P.C. Boeren, Kerkelijke instellingen inde middeleeuwen (Amsterdam, 1951), blz.340. 8. Hinsbergen, Bronnen dl.I, blz. 135. 9. Nolet-Boeren, Kerkelijke instellingen, blz.213. 10. RAU, Dom, 2463-2, blz.50. 11. Nolet-Boeren, Kerkelijke instellingen, blz.213. 12. Hoc anno quia omnes decanatus propter malitiamtemporum vacarunt ... nihil. RAU, Dom, 2464-105, fol.5v. 13. RAU, Dom, 3351, fol.6r en 17v. 14. Item de permutationB vicarie ad altare sancte Catha-rine in sacelle de Driebergen aro beneficio titulari facta
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