




















Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 Schaap, waarin hij verzocht tezamen met zijnechtgenote van de lijst van lidmaten te wordengeschrapt&quot;. Bijna twee jaar later, op 5 septem-ber 1837, preekte Schaap bij de Nederlang-broeker Willem Doornenbal aan huis&quot;^'. Deoefeningen hadden indruk gemaakt, want op 1oktober ontving de kerkeraad ook een zoge-naamde 'scheidbrief van Dirk van Arnhem diezich met echtgenote en kinderen wenste af tescheiden'^''. Intussen was in Nederlangbroek ook WuifertFioor, wiens invloed ais oefenaar in de provin-cies Utrecht en Gelderland in latere jarenaanzienlijk zou zijn, op het toneel verschenen.Floor was een in 1818 in Sterkenburg geborenboerenzoon en zou als belangrijke spreekbuisvan de afgescheiden gemeenten vooral na 1844zijn boodschap onder de boerenbevolking inhet gebied verspreiden. Hij zou de diensten vanpredikant Eijkman regelmatig hebben bijge-woond. Er wordt wel geschreven dat Eijkman'een man naar Wulferts hart' was&quot;. Het lijkt erechter op dat Eijkmans preken Floor toch teweinig voldoening

gaven, want op 20 augustus1838 sloot Wuifert Floor zich aan bij de afge-scheiden gemeente van Hendrik Peter Scholtein Utrecht^&quot;. De Nederlands Hervormde Kerkwas hem te liberaal en hij predikte voort overzonde en genade. Floor sprak vooral voor dearmen, de eenvoudige arbeiders en boeren,hetgeen hij gratis deed en waarbij hij hetcollectegeld aan de armen schonk. Zijn preken- simpel van toon en voor een ieder te begrij-pen - waren doorspekt met voorbeelden uit hetdagelijks leven. Voor het overige - als men Eijkmans notulenmag geloven - verliep in de kerkeraadsverga-deringen alles volgens regel, waren kerke-raadsleden redelijk frequent aanwezig, ontston-den in de vergaderingen geen hooglopendeconflicten en verliepen de jaarlijkse verkie-zingen zonder veel problemen. Hierbij moetechter wel bij worden aangetekend dat Eijkmanbijzonder kort en zakelijk notuleerde. De 'gezangenkwestie' Nadat Eijkman voor beroepen naar Arnemui-den. Woudsend en Genemuiden had bedankt,nam hij september 1840 een beroep naar Oos-terwolde aan&quot;. Het zou

nog tot maart 1841 Predikant Johanes Christianus Eijkman (1811-1894) opeen silhouet-litho door P. Barbiers (Collectie en foto Ico-nografisch Bureau Den Haag) duren voordat hij daadwerkelijk vertrok; eenhalfjaar waarin hij zich nog duidelijk zou profi-leren. In januari 1841 traden de ouderling CornelisVoskuylen en diaken Evert Scherpenzeel con-form de reglementen af als leden van de kerke-raad van Nederlangbroek om plaats te makenvoor twee nieuw gekozenen. Abraham Smit enFaas Jonkers. Het bleek geen gelukkige wisse-ling van de wacht. Vlak na hun bevestigingdoor Eijkman in de kerk ontving het classikaalbestuur van Wijk een brief op poten, onderte-kend door achtenveertig ontevreden inwonersvan Nederlangbroek waarin ze protesteerdentegen de komst van de Smit en Jonkers. Zijwaren ontstemd omdat de predikant, ondankshet feit dat zij de kerkeraad driemaal hunbezwaren tegen de benoeming van de tweehadden kenbaar gemaakt, toch was overgegaantot het installeren van de beide heren. Als be-zwaar voerden de schrijvers aan dat Smit enJonkers

'niet kunnen gerekend worden onder dekundigsten, aanzienlijksten en geachtsten in degemeente en onder dezulken die voorstanderszijn der kerkelijke verordeningen, en er in de 51















Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 periode van tien jaar stemde'&quot;.Adriaan van der Made nam op zondag 28 sep-tember 1873 afscheid van zijn gemeente&quot;. J.Westrik, predikant te Cothen, nam als consu-lent zijn taak waar. Op 5 oktober 1873, eenweek nadat hij zijn afscheidsrede vanaf de kan-sel had gesproken, was Adriaan van der Madeplotseling overleden na bijna 35 jaar predikantvan Nederlangbroek te zijn geweest. Schoolverzuim Hoe was het inmiddels met de zondagsschoolen de openbare lagere school in Nederlang-broek? Wat duidelijk naar voren komt in deperiode tussen 1841 en 1857 is dat de kwalita-tief zeer goede onderwijzer Van Schalk, diesinds 1834 aan de school verbonden was, indeze periode leed onder het gebrek aan interes-se dat bij de ouders bestond om hun kinderennaar de openbare lagere school te sturen. Zoverzuchtte de schoolopziener in het voorjaarvan 1848 na een bezoek aan Nederlangbroekwaarbij hij slechts 52 leerlingen op de openbarelagere school had

aangetroffen: 'de ouders stel-len niet het minste prijs op het onderwijs hun-ner kinderen welke zij zoo onregelmatig teschool zenden dat het bijna niet mogelijk is omklassikaal onderwijs te geven en goede vorde-ringen te maken'. Hij had te doen met VanSchalk 'die met tranen in de ogen toegaf er zelfonder gedrukt te gaan dat hij door de anderenzoo tegengewerkt werd&quot;'^In schril contrast hiermee stond het succes vande zondagsschool. Vormde het schoolverzuimop de openbare lagere school een bron vanzorg, de zondagsschool 'bleef bij voortduringmet lust bezocht'&quot;. In 1847 waren Van Schalksverrichtingen op de openbare school nog zorg-wekkend, terwijl hij op de zondagsschool flo-reerde, zoals blijkt uit het verslag van deschoolopziener: 'wat de man in andere om-standigheden zou kunnen doen blijkt uit devorderingen die op de zondagsschool gemaaktworden&quot;&quot;. Eenjaar later, toen Van Schalk zichweer eens over het schoolverzuim op de open-bare school beklaagde en de voortgang van

delessen matig genoemd kon worden, werden opde 'bloeiende' zondagsschool 'snelle vordering-en gemaakt omdat daar allen die toegelaten zijnmoeten opkomen&quot;\ In het reglement van de Karel Jan Frederik Comelis Kneppelhout (1818-1885),afgebeeld door J.C. Hamburger in 1855 (Collectie onbe-kend; foto Iconografisch Bureau Den Haag) van beheer, waarvan de leden verkozen werdendoor de stembevoegde lidmaten. De commissievan beheer maakte de jaarlijkse begroting ende rekening van verantwoording op en regeldealle zaken die te maken hadden met het dage-lijks beheer van de kerkelijke eigendommen^''.In deze commissie bleef, voor zover dat is na tegaan bij gebrek aan zorgvuldige registratie, na1868 de adel prominent aanwezig: de graafVan Lynden van Sandenburg, Kneppelhoutvan Sterkenburg en Van Hardenbroek. Ook de'gewone man' vinden we er terug, al is ook hierniet te precies te zeggen wie wanneer in decommissie zitting had. Opmerkelijk is wel datleden van het kiescollege met

grote regelmaatin de commissie van beheer te vinden waren envice versa. Was er niet te klagen over het kerkbezoek, debelangstelling voor de kerkpolitiek was ondergemeenteleden duidelijk niet groot. Zo moestin 1871 gestemd worden over de vraag of menvoortzetting van het kiescollege binnen de ge-meente verlangde. Er kwamen slechts achten-dertig personen hun stem uitbrengen, waarvanvier tegen en de rest voor continuatie voor een 58
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