
Paepsche stoutigheden op Voskuyl en Gerestein 

Een vreemde titel, 20 op het eerste gezicht. 
Maar zo'n 300 jaar geleden was het een be
kende term. Dat kwam zo: na de reformatie 
probeerde de Rooms-Katholieke kerk het 
verloren terrein te herwinnen. Zij zond pries
ters en pastoors uit, die overal in het land 
diensten in schuilkerken hielden. Dat ge
beurde ook regelmatig in Woudenberg, in 
de buurtschap Voskuilen. Ook vonden er bij 
Geerestein 'vreemde' dingen plaats. Natuur
lijk waren de protestanten van Woudenberg 
verontrust over deze ontwikkeling. Zij pro
beerden door allerlei maatregelen de uit
breiding van de Rooms Katholieke Kerk 
tegen te gaan. Het werd zelfs een vast 
agendapunt op de jaarlijkse classisverga-
dering. Onder het hoofdstuk 'paepsche 
stoutigheden' worden de diverse 'staaltjes' 
verhaald. Voordat ik op de gebeurtenissen 
in Woudenberg inga, eerst een algemene 
situatieschets. 

Ontwikkeling 
Voor de reformatie behoorde Woudenberg 
tot het Aartsbisdom Utrecht1). Min of meer 
gedwongen door de politieke situatie sloot 
men zich in Utrecht aan bij Willem van 
Oranje, onder voorwaarde van godsdienst
vrijheid voor katholieken. Zo belandden we 
in de 80-jarige oorlog. De protestanten roer
den zich steeds meer en eisten de katholie
ke kerken op. In Leusden werd de kerk in 
1580 door de protestanten geplunderd. In 
Scherpenzeel kwamen de geuzen uit 
Amersfoort ook een kijkje nemen en namen 
diverse kerksieraden mee. 
Bij placaat (wet) werden op 28 maart van 
dat jaar alle uitoefeningen van het katholi
cisme in het gewest Utrecht verboden2). 
Langzamerhand werden de pastoors voor 
de keuze gesteld: kiezen voor de 'nieuwe 
leer' of aftreden. Toch werd ook hier de 
soep niet zo heet gegeten als zij werd op
gediend. De regeerders van dorp en provin
cie grepen nauwelijks in en de protestanten 
hadden zich nog niet voldoende georgani
seerd om krachtig op te treden. 

H.M. van Woudenberg 

De synode van 1606 en 1618 
Pas in 1606 kwam er een provisionele kerk
orde gereed. Dat was op de eerste provin
ciale synode in Utrecht. Daar verklaart de 
Woudenbergse predikant Gerrit Hendriksen 
Bree "dat de schoolmeester een paep is en 
dat hij voor de dooden op de kerckhoven in 
de begravinge der dooden bidt"3). De kos
ter is katholiek; de protestantse kerkgangers 
worden bespot en op de graven staan krui
sen en er wordt gebeden voor de doden. 
Voor het avondmaal bestaat weinig belang
stelling; er zijn "gans gene communican
ten"4). Veel mensen weigerden hun kind 
door de predikant te laten dopen. Niet al
leen uit afkeer van de nieuwe leer, maar ook 
uit angst. De mensen dachten dat kinderen 
die door de predikant gedoopt werden, zou
den sterven. De predikant van Woudenberg 
klaagt daarom, dat het volk de kinderen bij 
een paap laat dopen "uyt d'opinie, dat sy 
seggen, dat hun kinderen bij de Gerefor
meerden gedoopt, sterven"5). 
Veel mensen zochten hun heil bij rondtrek
kende pastoors en priesters, veelal uit 
Amersfoort afkomstig. J.M. Schouten 
schetst in een sfeervol verhaal hoe dat zo 
toeging in die tijd6). 

Deze toestand duurde voort tot de Nationale 
Synode te Dordrecht in 1618. 

Maatregelen 
Na de Dordse Synode was de regering min
der tolerant. Zij trad vaker op en nam stren
gere maatregelen. Ook de Provinciale Sta
ten van Utrecht vaardigden placaten uit. 
Volgens een placaat van 26 februari 1622 
en 9 april 1639 kregen "de bewoonders des 
huysen of gelegentheyden, alwaar verbo
den vergaderingen der rooms-gesinden ge
houden worden", of "in wiens huysen, vel
den, schepen of schuyten sulks sal worden 
gedaan" een boete van ƒ 200,-!7>. Voor dat 
geld kon je in die tijd een boerderij met 60 
hectare voor één jaar huren. Daar zullen de 
mensen dan ook wel van geschrokken zijn. 
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De kerk van 
Origineel: W.H. 

Ook de classes zetten de 
Staten onder druk en deden 
voorstellen voor nieuwe, 
strengere placaten8). Mede 
hierdoor brak er een periode 
van betrekkelijke rust aan 
voor de Woudenbergse pro
testanten. 

De Hollandse Zending 
Maar de rooms-katholieken 
zaten ondertussen niet stil. 
Toen zij in 1580 buiten spel 
werden gezet, probeerde 
men te redden wat er te red
den was. Nederland werd 
tot zendingsgebied ver
klaard en men probeerde de 
oude staties met behulp van 
priester en pastoors weer op 
te richten of te behouden. 
De dienaars werden be
schouwd als missionarissen. 
Zij zochten steun bij elkaar binnen een or
ganisatie die bekend staat als de Hollandse 
zending. Pas in 1701 legt het hoofd van de 
zending, Petrus Codde, vast hoe het 
Utrechtse "zendingsveld" eruit zag. Voor ons 
zijn van belang de drie staties in Amersfoort 
en de statie van Barneveld. De statie van 
Bameveld werd in 1674 opgericht door de 
pastoor van Putten 9). Meinardus van 
Houten was de eerste pastoor. Hij rekende 
ook Stoutenburg, een deel van Hamersveld, 
Woudenberg, Scherpenzeel, Hoevelaken en 
Voort-huizen tot zijn gebied. Van enige in
vloed op Woudenberg vanuit Barneveld is 
echter niets gebleken. Wel van de invloed 
vanuit Amersfoort. 

Antonius Guisius 
Vanaf ± 1667 bedient priester Guisius zijn 
statie, die Stoutenburg, Leusden en Hoeve
laken omvat10). In 1672 vinden we hem in 
Amersfoort, van waaruit hij de dorpen be
dient. Hij was zelf Amersfoorter en kwam in 
de stad de kerk der Kapucijnen helpen. Dat 
nam veel tijd in beslag, dus werd hem een 
noodhulp gezonden. Dat was Petrus 
Scheen en vooral deze man zou veel beroe
ring in en om Woudenberg veroorzaken. 

"WbuDenaefO 

Woudenberg rond 1750, potloodovertrek. 
de Beaufort (Coll. C. Wolswinkel). 

Petrus Scheen 
Kapelaan Scheen was Amsterdammer van 
geboorte. In het klooster Frenswegen in 
Twente werd hij regulier-kanunnik. Hij kwam 
± 1670 in Amersfoort aan11'. Er volgde een 
moeilijke periode. In 1672 hadden de 
Fransen de stad bezet en flink huisgehou
den. Toen zij op 13 november 1673 weer 
vertrokken werd Petrus Scheen geschikt be
vonden zelf een deel van de statie op zich 
te nemen. Hij kreeg Hamersveld (nu 
Leusden-C) en Voskuilen onder zijn hoede, 
maar later blijkt ook Geerestein erbij te 
horen. Hij bediende dit gebied vanuit 
Amersfoort. Hij noemde zich bij gelegen
heid "pastoor van woudenberg". Pas in 1711 
verliet hij, op bevel van de magistraat, 
Amersfoort en vestigde zich in Hamersveld. 
Daar richtte hij een Oratorium op, dat is een 
bidvertrek met crusifix en een klein altaar. 
Na een veelbewogen leven overleed hij op 
6 januari 1716. Het was vooral aan hem te 
danken dat zijn opvolger een maand later 
kon beginnen met de bouw van de katholie
ke kerk van Hamersveld. De kroon op het 
werk van Petrus Scheen; een gebeurtenis 
die hij niet meer mee mocht maken  
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Het doopboek van Hamersveld 
Hoe ging pastoor Scheen te werk? In het 
oude doopboek van Hamersveld12), dat op 
4 mei 1695 de eerste inschrijving krijgt, vin
den we op de eerste bladzijde een stukje 
geschiedenis. Een gedeelte hiervan luidt als 
volgt: "Ad memoriam. Staet en conditie van 
de statie van Leusde cum suis, op Hamers-
veldt. Voor eerst is deze statie voor en in de 
fransse tijdt die geweest is in 't jaer 1672 
bediendt geweest door den Eerwaerde heer 
Guwisius, woonende in de stadt Amers-
foordt, wiens Cappelaen den Eerwaerden 
Heer Petrus Scheen is, door vrijwilligh over
geving geworden sijn opvolger dewelcke 
oock woonende in Amersfoordt deselfde 
statie bediendt heeft van het jaar 1674 tot 
het jaar 1715 en heeft buijten geen huijs ofte 
vaste kerck gehadt, maar heeft de gemeen
te bediendt en sijn kerck-dienst gedaen in 
Boere-agterhuijse, als op Voskuyl onder de 
gereghte van Woutenbergh en in 't huijs van 

Mons. 
Clemens Hooft op Hamersveldt onder de 
gereghte van Leusden". 
Welke boerderij op Voskuilen was dat? 

Groot Romselaar 
In de literatuur die hierover verschenen is 
denken de schrijvers allemaal aan de boer
derij Groot Romselaar, die aan de 
Kolfschoterdijk ligt en vroeger bij Voskuilen 
werd gerekend. 
Drie argumenten worden gebruikt: 
1. De naam van de boerderij. 
2. De bouw van de boerderij. 
3. Het behoorde in die tijd aan een klooster 
in Amersfoort. 

1. De naam 
Olthof meent dat Romselaar een verbaste
ring is van Roomse-laar. Maar de naam 
Romselaar gaat al terug tot 1392, en de 
term rooms ontstaat pas na de reformatie. 

De boerderij Groot Romselaar omstreeks 1923 (vóór 1833 Gemeente Woudenberg). Coll. H. 
van Woudenberg. 
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2. De bouw 
Het gaat om het gebouw dat er voor de oor
log stond en in de meidagen van 1940 af
brandde. Rond 1900 bezocht Olthof de 
boerderij en geeft de volgende beschrijving: 
"bij een bezoek aan (Groot Romselaar) ziet 
men aanstonds aan den bouw, dat een ge
deelte dezer woning niet altijd voor boerde
rij was bestemd; maar iets eigenaardigs 
heeft, wat men bij geen andere boerderij 
vindt. Er is een kamer aan verbonden, die 
met een trap van ongeveer 11/2 meter hoog 
van uit het woonvertrek toegankelijk is. In 
boven- en beneden-drempel, als ook in de 
stijlen van het kozijn, zijn groote vierkante 
gaten, zeer geschikt om door een kruishout 
deur en toegang af te sluiten; de muren van 
geen gewone dikte vertoonen, twee meter 
boven den vloer, twee ronde gaatjes van 
nog geen halven meter doorsnede; recht te
genover de deur ziet men een in de muur 
uitgeronde nis, geflankeerd door 2 gothieke 
pilasters; aan beide zijden daarvan 2 go
thieke nisjes". 

In het doopboek van Hamersveld staat ech
ter boerenachterhuis. De bovenstaande be
schrijving wijst meer op een versterkt huis, 
zoals er wel meer waren in deze streek, dan 
op een schuilkerk. 

3. Een kloostergoed 
Groot Romselaar was inderdaad een kloos-
terbezit van het mannenklooster Mariënhof 
in Amersfoort. De kloostergoederen waren 
na de reformatie echter aan het stadsbe
stuur van Amersfoort vervallen. Er waren 
geen monniken meer in het klooster en de 
rentmeester regelde de zaken. Het is zeer 
de vraag of hij katholieke diensten zou toe
staan. 
Blijft nog een mogelijkheid over; de boer 
was katholiek. 
Die heette Jorden Teunissen. Hij trouwde 4 
november 1661 in de protestantse kerk van 
Scherpenzeel met Gerretien Teunissen van 
't Broek. Vreemd genoeg werd het huwelijk 
ook ingeschreven bij de Oud Katholieke 
Parochie 't Zand in Amersfoort op 30 juli 
1667. Hun kinderen werden in Scherpen
zeel gedoopt. 
Twee deden daar zelfs belijdenis. Een klein

zoon trouwde in de katholieke kerk van 
Hamersveld. Men zou kunnen zeggen dat 
we hier een gezin hebben dat op de grens 
tussen katholiek en protestant belanceert. 
Erg overtuigend doen deze gegevens niet 
aan. Ik betwijfel het dan ook dat er diensten 
op Groot Romselaar zijn gehouden. Wel had 
ik het graag anders gezien. Het had de ge
schiedenis van mijn geboortehuis een stuk 
interessanter gemaakt! 

Klachten 
De eerste klachten over paepsche stoutig-
heden deden zich voor in 1660. In een ver
slag van de visitatie van de kerk van 
Woudenberg staat: "der schoolmr. is ver-
maent, doch klaeght over de byscholen, 
eerst over die in Leusbroek, daar dickwils 
Paepsche boecken geleert sijn, de lieden 
senden daar haer kinderen, opdat se tot 
Woudenbergh niet en souden int school ge-
catechiseert worden ... de schoolmr. en ker-
kenraet versoecken de behulpsame handt 
van de Classis"13). 
Dat verzoek hielp want in 1663 lezen we: 
"den schoolmr. houdt Somers geen school, 
opdat hij een solet Tractement heeft, en 
geen kinderen koomen die hij leeren kan. 
Hadt tegenwoordich geen reeden om te kla-
egen over de schooien in Leusbroeck en el
ders". 

Dat de kinderen niet kwamen had ook nog 
een andere reden. Woudenberg, 1668: "de 
schoolmr. klaagt dat de kinderen niet ter 
school worden gesonden en de luijden dat 
hij selver niet te huijs is". Daar werd hij dan 
ook op aangesproken en de rust keert weer. 
Voor korte tijd echter, want in 1674 begon 
Petrus Scheen zijn werk. Zijn aandacht 
richtte zich vooral op Woudenberg, Voskui
len en Hamersveld. Hij wilde ook buiten 
Amersfoort gaan wonen. Daar kreeg hij ook 
toestemming voor mits hij zich in 
Woudenberg of op Voskuilen zij vestigen 
14). Hij deed dat niet, maar het heeft dus 
maar weinig gescheeld of Woudenberg had 
sinds de reformatie weer een vaste pastor 
binnen haar grenzen. Nee, Petrus Scheen 
wilde liever in Hamersveld gaan wonen. 
Daar kreeg hij vooralsnog geen toestem-
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ming voor 15). Voorlopig moest hij zijn werk 
vanuit Amersfoort blijven doen. In 1676 
komen we de eerste verontruste berichten 
tegen. Bij de kerkvisitatie van dat jaar blijkt 
de Woudenbergse kerkeraad "veelvuldige 
klaghten over paapse stoutigheden" te heb
ben16). Omdat er in andere dorpen zoals 
Eemnes en Zuilen ook dergelijke klachten 
zijn, wordt besloten om het op de provincia
le synode van Utrecht aan de orde te stel
len. Maar voordat het zover is komt 
Woudenberg in beroering door een andere 
gebeurtenis. 

Grote onrust 
In augustus 1677 ontstaat grote onrust in 
kerkelijk Woudenberg. Op 8 augustus komt 

de kerkeraad in spoedvergadering bijeen. 
In de notulen staat waarom: "Also bevonden 
is dat sekere paap op voskuijlen onder dit 
gerecht zigh verstout den dienst te plegen, 
niet tegenstaande noijt voor de tijden der 
franschen (dus voor 1672) in traijn (= de 
gewoonte) geweest, ja dat meer is, onder 
onse kerk komt St. olijsel (Heilige Oliesel), 
bij saam zo afgodisch genoemt, aan kran
ken te geven gelijk nogh jongst aan Aalt 
Jansen, nu gestorven op maendagh laastle-
den zijnde den 6 Augusti 1677, is geschiet, 
als ook mede 3 waskeersen op het lijk der 
uijtvaart bereijt hadden doen branden tot 
grote ergenisse van de gereformeerde 
gemeente alhier"17). 
Ds. Jacobus Pollion en diaken Arien Jansen 

Situatieschets van Groot Romselaar rond 1700 (dikke lijn) en nu (gestreepte lijn). 

265 



zullen bij de schout gaan klagen en ook de 
classis van Amersfoort, waartoe Wouden
berg behoort, moet op de hoogte worden 
gesteld. 

Op 22 augustus, 14 dagen later, komt de 
kerkeraad weer bijeen om de resultaten te 
bezien. Die zijn niet erg groot. In de notulen 
staan hun bevindingen bij het gerecht van 
Woudenberg: "dat met ernstige vermaninge 
het gerecht hadden ootmoediglijk versoght, 
te willen gebruijken de maght haar van God 
verleent, bijsonder in de sake des gods
dienste; echter de vergaderinge des kerke-
raats hadden gesien dat gerecht in het uijt-
voeren van dien slap was;. Nogmaals bena
drukken ze wat er was gebeurd: "dewijl niet 
alleen de paap zijn kerk opentlijk niet ge
doogt, maar zig ook hadde verstout behalve 
het laatste olijsel aan zekere kranke te 
geven op het lijk (of de kist) 3 waskeersen 
te doen branden ter tijt als de uijtvaart ge
schiede tot grote onrust van vele ledematen 
deser gemeente". 

De schout vindt het een moeilijk geval en wil 
wat tijd winnen. Hij zegt dat ze een kopie 
moeten halen van het synodebesluit, waarin 
staat dat dit niet mag. Hij zelf zal Petrus 
Scheen eens aan de tand voelen. De vol
gende dag al gaat ds. Pollion naar Amers
foort om de bewuste synoderesolutie te 
halen. Dat papier hebben ze daar echter 
niet voorhanden. Als hij terugkomt gaat hij 
gelijk even bij de schout langs om te horen 
hoe de zaken ervoor staan. "Dogh also den 
secretaris (nae dat alvorens mondelingh 
had gerapporteert, dat de bewuste paap 
had ontboden, welke niet anders zeijde als 
dat de boden hem hadden gesegt verlof 
daar toe hadden ontfangen, dogh beloofde 
dat na desen niet meer geschieden zoude), 
weijgerigh was op die tijt, versoekende 
noch wat te willen wachten". 

Pastoor Scheen verklaarde dus dat de bode 
hem verteld had, dat hij toestemming had. 
De schout hoopte dat de gemoederen wat 
zouden bekoelen na verloop van tijd. De 
kerkeraad wil echter niet wachten. Diaken 
Arien Jansen wordt er weer op uitgestuurd 
met een brief van de kerkeraad aan de 

schout. Zij vragen hierin een afschrift van 
zijn besluit om de zaak te laten rusten. De 
predikant kan dan op classisvergadering 
zwart op wit aantonen hoe slecht de mede
werking van het gerecht is. Maar daar trapt 
de schout niet in. Arien Jansen heeft "met 
den secretaris den brief brengende gespro
ken, die beloofde des anderen daags de 
copij te zullen zenden, dogh also in gebreke 
was gebleven". Op hoge poten schrijft ds. 
Pollion hierop een brief aan de classis waar
in hij "de sake op ernstigste had voorge
steld". Dat heeft meer effekt. 

De classis zegt toe de zaak door te zullen 
spelen naar de provinciale synode. Maar 
zegt ook dat de kerkeraad de zaak moet 
laten rusten tot de eerstvolgende classisver
gadering. 
De zaak is echter te dringend om zo lang te 
wachten. De kerkeraad passeert classis en 
synode en zoekt het hogerop. 

De Staten van Utrecht 
Op 29 november wordt besloten een re
quest (een verzoek), aan de Edel Mogende 
Heren Staten 's Lands van Utrecht te sturen 
(bijlage 1). Ds. Pollion legt op 19 december 
een concept voor aan de kerkeraad. Uit 
deze in hoogdravende woorden geschreven 
brief staat o.a.: "een sake gantsch strijdigh 
tegen de voorleden gewoonten, in 30 à 40 
jaren geen priester der Roomsgesinde toe
gelaten zijnde in het gerechte van Wouden-
bergh opentlijk (met toevloeijingen van me
nige harer liefhebbers ende navolgers) te 
prediken (nogh nalatende de ongehoorde 
stoutigheden vanden haren als nu jongst 
den Augusti deses jaars 1677 is geschiet 
ten huijse van Aalt Jans achter den huijse 
Geresteijn gestinen zijnde)". De kerkeraad 
verzoekt aan het eind van de brief om de 
hulp van de provinciale staten. De schout 
moet opgedragen worden om maatregelen 
te nemen opdat "Babel mag verwoest en 
Sion opgebout worden". Ondertekend door 
ds. Jacobus Pollion, de ouderlingen Willem 
Aalbertsen en Wulpher Reyersen en de dia
kenen Jorden Gijsbert-sen en Arien Jansen. 

De brief wordt rond de jaarwisseling door 
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De boerderij Groot Romselaar, Kolfschoterdijk 24 Leusden 1993 (Coll. H. van Woudenberg). 

de predikant en diaken Jorden Gijsbertsen 
persoonlijk naar Utrecht gebracht. Weken 
verstrijken nu. Op 20 februari 1678 hebben 
zij nog niets gehoord. De kerkeraad denkt 
dat het verzoek te vroeg is gebracht en dat 
ze moeten wachten op de eerstvolgende 
vergadering van provinciale staten. Op 10 
april is er nog geen bericht. Dat "is met leet-
wesen aangehoort, en geresolveert (= be
sloten) nogh wat te wachten". Dat wachten 
duurt lang, erg lang. We lezen verder niets 
meer over het voorval. Pastoor Scheen 
houdt zich ondertussen aan de afspraak 
van de schout en begraaft geen mensen uit 
Woudenberg meer. 

Middelen tegen 't Pausdom 
Wel kreeg de kerkeraad de begeerde reso
lutie van de synode in handen. Die draagt 
als titel "Middelen Tegens 't pausdom". Zij 
staat volledig in het notulenboek van de ker
keraad. Het is daar ongeveer 1681 inge
schreven want bij de kerkvisitatie van dat 
jaar wordt over Woudenberg opgemerkt: "al-

daer alles wel bevonden, doch de kerckelij-
ke middelen tegen t pausdom en waren 
noch niet volkomen in 't kerckeboek geinse-
reert". Het was namelijk de gewoonte om 
die hardop voor te lezen tijdens elke visita
tie. Tot 1681 moest Woudenberg hierin dus 
in gebreke blijven. 
De resolutie bestaat uit 15 artikelen en is in 
1651 in Utrecht aangenomen (bijlage 2). 

Een paar dingen wil ik eruit lichten, 
art. 1. De predikant wordt opgedragen in 
zijn preek de gemeente te waarschuwen 
tegen "den grouwel des pousdoms" en ie
dereen te vermanen om standvastig in de 
leer van de waarheid te blijven, 
art. 3. Op de catechisaties moet hetzelfde 
gebeuren. 
art. 5. In de gebeden moeten de ogen van 
het verstand geopend worden om de afgo
derij te zien. 
art. 6. Een schout, die tolerant is, moet daar
over aangesproken worden, 
art. 7. De schout moet Gereformeerd zijn en 
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regelmatig naar de kerk gaan. 
art. 8. Niet alleen de predikant moet waken 
over de kudde, maar ook de ouderlingen, 
diakenen, emeriti en schoolmeesters. 
Zij moeten de "handel en gangen van de 
Jesuijten, papen, kloppen, ja der papisten 
int gemeijn goed acht nemen, en vooral wel 
gadeslaen waer ergens een swack lidt of 
toehoorder door de selve soude mogen 
aangesprocken, of in perijckel van verleij-
dinge gebracht werden". 

De hier genoemde kloppen verdienen even 
aparte aandacht. Kloppen of klopjes zijn 
vrouwen, meestal weduwen of ongehuw
den, die overal gingen aanzeggen (aan
kloppen) dat er een geheime dienst werd 
gehouden. Juist zulke vrouwen deden dit 
werk, omdat ze moeilijk door maatregelen te 
treffen waren, omdat ze maatschappelijk 
bijna niet meetelden18). 
De rest van de bovengenoemde artikelen 

dringen erop aan dat de kinderen naar een 
Gereformeerde school gaan; dat er niet met 
een roomse gehuwd moest worden; dat een 
grondbezitter zijn land niet aan roomse boe
ren moest verpachten enz. 

De praktijk 
Op papier liegen deze artikelen er niet om 
maar in de praktijk hadden zij weinig effekt. 
Er waren nog veel roomse invloeden over in 
die tijd. Men was bovendien nog erg op el
kaar aangewezen, zodat men tolerant te
genover elkaar moest zijn. Een goede 
(roomse) buur is beter dan een verre (gere
formeerde) vriend. 
Erg veel volgelingen had pastoor Scheen 
overigens niet. 
Het aantal dopelingen buiten de stad be
droeg in 1672 nog 43 kinderen19). 
In 1673 waren het er 26, in 1674 nog maar 
9. Vanaf 1695 werden ze in Hamersveld ge
doopt. 

Huibertus van Woudenberg is sedert 1986 eigenaar van de boerderij Groot Romselaar, 
Kolfschoterdijk 24, Leusden. (Coll. H. van Woudenberg). 
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Nu zwijgen de boeken voor een aantal 
jaren. Wel wordt Petrus Scheen door de 
schout van Leusden rond 1682 verjaagd. 
Maar dat was blijkbaar aiieen bedoeld om 
de gemoederen wat te sussen. Pastoor 
Scheen ging namelijk gewoon door met zijn 
werk. 

Laatste poging 
Nog eenmaal doet de kerkeraad daarna 
nog een poging om de schout te bewegen 
maatregelen te nemen. In het notulenboek 
lezen we op 21 juni 1693: "is van de broede
ren geobserveert, de nalatigheid van onser 
officier in dit deil van sijn Ampt ... Terwijl de 
beroepinge der ledemaeten van de week 
geschieden sal, soo is den predikant en ou
derling van den Eerw. vergadering versogt 
en beloft om den schout in de besoeckinge 
over dit stuk te spreken, en hem des kerke-
raeds co(n)sideratie (overweging) voor te 
stellen welke des sijn: 

1. Dat onder het Geregt van Woudenberg 
en Gerestein niet boven de 15 of 16 per
soon van de paapsche Religie sijn en dat 
des tenutrile (lange tijd) haar vergadering 
soo talrijk is, als de onse. 
2. Dat bijgevolge de kerk op Voskuyle niet 
soo seer ten dienste van onse inboorlingen, 
als wel van gindere buijeren ons Geregt, als 
die van het Rhijnseveen, Scherpenzeel, 
Leusden, Hoevelaken en andere Plaetsen 
die een groote manigte hier komen toevloe-
ijen. 
3. Dat de paap over 11 of 12 jaeren door 
den schout van Leusden uijt het Geregt van 
Leusden is verjaegt, daer nogtans sijn toe
hoorders in menigte woonen wat reden nu 
dat er is dat hij in ons Geregt word toegela
ten, dat hij geen toehoorder heeft. 
Hoewel er maar weinig Woudenbergers 
naar de roomse diensten gaan, moet de 
schout er toch wat aan doen. De schout van 
Leusden heeft toch ook ingegrepen? 
Ondanks dat er veel roomsen binnen zijn 
gerecht wonen. 
Of de schout werkelijk in aktie is gekomen, 
is niet bekend. Voorzover we de schout uit 
dit verhaal kennen, zal hij wel iets bedacht 
hebben om de boel op de iange baan te 

schuiven om zo de zaak te laten verlopen. 
Tot hoelang de diensten op Voskuilen wer
den gehouden is ook niet bekend. In ieder 
geval niet meer na 1711, toen Petrus 
Scheen zijn Oratorium in Hamersveld op
richtte. 

Toen pas kon de kerkeraad van Wouden
berg opgelucht ademhalen. 
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Romselaar heeft eigenlijk altijd tot 
Woudenberg behoord. Pas in 1833 wordt 
het gemeente Leusden als gevolg van een 
grenskorrektie, geregeld bij Koninklijk 
Besluit van 16 januari 1930. 
In 1895 werd de boerderij gekocht door 
Gijsbert Carel Duco Baron van Hardenbroek 
tot Ammerstol, die er samen met andere 
boerderijen het landgoed "Voskuilen" sticht
te. Via vererving kwam de boerderij later in 
handen van Baron W.J.G.G. Gevert, die het 
landgoed in 1977 aan de pachters verkocht. 
Hubertus van Woudenberg kwam in 1919 
als pachter op Romselaar. Zijn zoon 
Marinus van Woudenberg nam in 1951 de 
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De schrijver van dit artikel is een zoon van 
Marinus van Woudenberg. 

BIJLAGE 1 

Notulen kerkeraad 19 december 1677 

4. ad Art. 4 heeft den predicant het Re
quest (desen aangaande bij hem geconci-
piert) ingebracht en alle leden voorgelesen, 
in welke zij een sonderligh welgevallen heb
ben genomen en van haar ook is onderte

kent van woorde tot woorde luijdende als 
volgt. 

Copia Aande Ed. mog. Heren staten 
slants van utrecht ofte 
haar Ed. mog ordinaris. gedep. 

Geven met behoorlijke en schuldige 
Eerbidigen te kennen, de leden der kerken-
raat, makende volkomen kerkelijke vergade-
ringe tot woudenbergh. Haar Ed. mog. on
derdanige dienaren, hoe dat zij volgens den 
dienst, daar toe zij eensdeels verplicht zijn 
door gods bevel om te waken ten besten 
van zijn huijs, anderdeels door haar Ed. 
mog. als voesticheren? van gods kerke om 
haar in desen volgens beijder ordre getrou
welijk te quijten, altijt dit Respect welke zij 
beijde schuldigh zijn zoekende natetrach-
ten. Niet zonder grote droefheijt en zonder
linge suchte hebben können aansien de 
grote Licertie? van de gode van babel zigh 
zettende op de Hoge plaatse van het 
Christendom, hare dienaren (de geschonen 
hoop der papen) uijtsendende en doende 
waken om haar nogh meer boeien? te 
maken, een sake gantsch strijdigh tegen de 
voorleden gewoonten, in 30 a 40 jaren geen 
priester der Rooms-gesinde toegelaten zijn
de in het gerechte van Woudenbergh 
opentlijk (met toevloeijinge van menige 
harer liefhebbers ende navolgers) te predi
ken (nogh nalatende de ongehoorde stou-
tighende vanden haren als nu jongst den 
Augusti deses jaars 1677 is geschiet ten 
huijse van Aalt jans achter den huijse gere-
steijn gestinen zijnde, zo in het laatste olijsel 
als branden van waskaarsen ter tijd wan
neer de uijtvaart geschiede, tot grote ont-
rustinge van de gansche gemeente) waar 
over den besendinge uijt haren name aan 
het gerecht gedaan is dogh zonder vrucht 
(gelijk blijken kan uijt de annexe extracten 
uijt het acteboek) wederom herhaalt door 
onse doleantie aan de Classis van 
Amersfoort, die zulks aangenomen hebben
de ad sijnodum te brengen echter geen ge
wenste uijtkomst zien. 

Zo ist, dat de suppl. zich van alle andere 
middelen verlaten ziende zigh kere tot haar 
Ed. mog. wetende zekerlijk bij haar verhoort 
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te zullen worden. Ootmoedelijk versoekende 
H.E.M, dese licentie gelieven tegentegaan 
en door de macht van haar god verleent 
alles dese ontrustingen door haar Authori-
teijt te weeren, daar toe den officuer aante-
schrijven onvereenkomende met haar Ed. 
mog. hulpe babel mag verwoest en sion op-
gebout worden, t'welk ... (tussen de regels 
staat:) placaten en resolutien op dat also de 
suppl. haar macht ontbreken voor haar 
E.M." 
uitdoende etc. 

jacobus pollion Eccles. 
Willem aalbertsen 
wulpher reijersen 
jorden gijsbertsen 
Arien Jansen 

ouderlingh 
ouderlingh 
diaken 
diaken 

met versoek uijt haren name deses aan haar 
Ed. mog. met den eerste gelieve te presen
teren t welk bij hen aangenomen is zo dra 
wiste dat vergaart waren te zullen doen. 

BIJLAGE 2 

Bron: Notulenboek kerkeraad 

Middelen Tegens t pausdom 

Extract uijt het sijnodale boek 

Exactis gehouden den 31 Augusti tot den 4 
septemb. 1652 binnen uijtrecht. 
Aengaende de kerckelijcke middelen te
gens de papisten Art. 31. 

Aengaende de kerckelijke middelen tegens 
de papisten, dewelke de deput. Sijnodi voor 
geleesen het proidct, het welcke haer EdEs 
aengaende gemaeckt hadden, en is ge-
blecken uijt de acten de respective 
Classen, dat het de selve wel bevallen was, 
gelijck het oock den E. sijnodo wel be-
haeght, belastende alle die den ijgelicken, 
dien het soude mogen aengaen, hem daer-
na te dragen, om alsoo den opbou van het 
rijcke J. Christi, ende destructie van de 

maght des sathans te te behertigen en 
sijn d° deputatie voor haar mooijte vrijnde-
lick bedanckt, en is verstaen, dat het den 
actis sijnodi sal worden geinsereert, luijden-
de als volght. 

Alsoo men bevindt dat het rijcke des Anti-
Christ van dage tot dage in dese provintie 
aenwast en doort gedurigh omloopen der 
jesuijten, papen en Cloppen maer de meer 
toeneemt, dat men oock niet tegenstaende 
voorgaende goede devoijrde, Claghte en 
remonstrantien aen de heeren overicheden 
gedaen, geen gewenste en langh verhoopte 
verbeteringe verneemt, ende de E. Sijnodus 
in den voorleeden jare 1651 goet gevonden 
hadt haer gedeputeerden te belasten deni-
ge kerkelijcke middelen te concipiëren, 
ende respective Classes te communicee-
ren, opdat daerdoor de uijtbreijdinge vant 
voorseijde rijcke te krachtiger mochte wor
den gesteuijt, en den ijgelick kerkelick per
soon tot sijn plicht beter aengemaent, so 
hebben voorseijde gedeputeerden involge 
van geseijde last, deese navolgende mid
delen ontworpen, die noodigh geacht de re
spective Classen in wederceringe te geven, 
of niet dienstigh en sijn. 

1. dat de steeden werden voorsien met 
den genochsaem getal van predikanten, en 
dat so wel in steeden, als ter platten lande 
de predikanten hunnen predicatien daer 
heenen dirigeeren, datse het gevoelen der 
papisten, grondigh en krachtigh weerleg
gen midtsgaders den grouwel des paus
doms naechtelick voor de oogen der ge-
meijnte afschilderen, en een ijder der selven 
hertelic vermanen standtvastigh te blijven in 
de leere der waerheijdts, haerselven tot 
geen conventiculen der papisten te laten 
verleijden, veel minder int een of andere ge
hoor geven, enso ijmant van eenige paep of 
papist mochte gemolesteert werden, dat se 
het selve den bedienaren des woordts tijde-
lick en aen dienen, om door deselve gerust 
gestelt, en na vereijsch onderricht te wor
den 

2. dat de predikanten dickwils huijsbe-
soecking gedoen, conferentien ist mogelick 
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met de papen en kloppen, immers met de 
papisten houden, tractaten tegen het paus
dom uijtgeven, der papen uijtgestroijde 
boeckiens resuteeren, en godt vurighlick 
bidden, de middelen tot afbreuck des paus
doms te willen segenen. 

3. dat men in alle kercken, schooien wees 
en armhuijsen in voeren en trouwelick on
derhouden de catechisatien, so met jonge 
als oude luijden, en dat men in deselve oren 
verstoote de gronden des pausdoms en ter 
contrarie bevestige de fondamenten van de 
ware gereformeerde religie. 
Item dat men toesie dat geen paepsche 
binnen vaders en moeders genomen wor
den. 

4. Dat men de dreijgementen in gods h. 
woordt tegens alle afgoderije op de afgode-
rije des pausdoms appliceere. 

5. Dat men in alle publijcke gebeden des 
overicheeden gedachtich sij, en den heere 
vijerichlick bidde niet alleen dat hij haer de 
oogen des verstandts sulcks wil openen dat 
sij den grouwel des pausdoms, en haer af
goderijen mogen sien, ende haer herten ne-
ijgen, dat sij dat siel en landt verdervende 
quadt animeuselijck moogen tegenstaen, 
maer oock de papisten int gemeen krachte-
lick wil beheeren, die haer herten krachte-
lick en verlichten. 

6. dat men de officieren die professie doen 
van de waere gereformeerde religiën, die 
nalatigh werden bevonden haer maght en 
Authoriteijt tot weeringe des pausdoms te 
emploieeren, dickwils daer over sal aen-
spreecken, en door alle middelen, en in-
ducktien tot executie der placaten soecken 
te disponeren, en in kas bevonden moghten 
worden tegens haer eedt en pligth, der pa
pisten exorbitantien nootorlijcken te conni-
veerde, en met de papisten te composee-
ren, dat men kerckelijck tegens alsulcke, na 
exigentie van saecken procedeere. 

7. Dat de predikanten getrouwelijck haers 
beroepplaetsen bij blijven, om te beter op-
sicht op hare kudde te houden, dat oock 

goede deveijzen werden gedaen om alle 
schouten vant platte landt hare wooninge 
op haere respective dorpe te doen nemen 
en lidtmaten sijn van de ware gereformeer
de religie, en dat der selver familie de ker-
cke frequenteeren volgens t placcaat van 
de Jare 1639. 

8. Dat benevens de predikanten oock de 
ouderlingen, diaconi emiriti en alle school
meesters neerstigh over de kudde wae-
cken, midtsgaders over de catechisatien, 
handel en gangen van de Jesuijten, papen, 
kloppen, ja der papisten int gemeijn goed 
acht nemen, en vooral we gadeslaan waer 
ergens een swack lidt of toehoorder door de 
selve soude mogen aangesprocken, of in 
perijckel van verleijdinge gebracht werden, 
omt selve opt spoedighste de predikantten 
te notifiseeren, die alsoo door alle goede 
middelen de swacke in teijchel? loopende 
te helpen behouden. 

9. dat alle schoolmeester, so wel des so-
mers al des winters, alwaer het maer onder 
seer weijnige kinderen schoolhouden geen 
andere boecken als van de ware gerefor
meerde religie leeren haer schoolkinderen 
vader selve capaciteijts de fondamenten 
der religie veerstelick inscherpen, ende 
selve met een goet en stichtelick leven voor-
gaen. 

10. Dat alle gereformeerde ouders wel wer
den vermaent hare kinderen in geen paep
sche schooien ofte bij kloppen te besteden 
om ijts wat te leeren. 

11. Dat alle jonge ongetroude lieden tot le
dematen aengenomen wordende ernstelick 
worden vermaent met pausgesinde geen 
houwelick aantegaen, en dat alle dienstbo
den ledematen werden onderright wat peri
kel dat sij loopen, indien sij haer aen paep
sche heeren of vrouwen komen te verhu-
eren. 

12. Dat men nae het exempel van andere 
provintien bearbeijde dat de Ed. mogh. hee
ren staeten en magistraten, midts gaders de 
heeren van eenige Collégien en godshuij-

272 



sen, en voorts alle particuliere eijgenaers, 
so veel doen en mogelick is, hunne landerij
en, verpachten aen lieden van de gerefor
meerde religie, en dat deselve de paepsche 
bruijckers, door alle mogelijcke devoijren 
soecken te brengen en dat sij de gerefor
meerde kercke frequenteeren. 

13. Ende of het mochte gebueren dat er lijc-
ke actiën en schandeiijcke exorbitantien in 
kerckelicke persoonen werden vernomen, 
die dan, wanneer geen behoorlijcke cen-
cuer der tegens werdt geoefent seer breedt, 
insonderheijdt bij de papisten werden uijte-
wesen, en daer door aen papen en pries
ters, die het landt gestadigh doorioopen, en 
sulcke dingen opvisschen, occasie werden 
gegeven om de gereformeerde leere ver
dacht en hatelick te maken. Ja dat selfs, die 
geene die de kercke gods gunstigh sijn, en 
met de selve wel meijne qualick van sodani-
ge persoonen komen te sprecken, de klacht 
over de selve te doen, dat den insonderheijt 
in dese tijden alle kerckelicke personen niet 
alleen aght nemen op anderen maer oock 
op haer eijgen selven, desulcke door den 
nauwer en streckter censuren. midtsgaders 
oeffeninge van kerckelijcke discipline, 
opdat wanneer groote en droevige ergernis-
se werden gegeven, blijcken magh, dat de 
Christelicke gereformeerde kercke daer van 
afgrijsch heeft, als regelrecht wegens haer 
leer en religie strijdende. 

14.dat alle dese middelen jaerlick in Clas-
sibus werden voorgelesen, ende visitatoris 
alle jaer haer wel informeerden, of deselvige 
oock behoorlick gepractiseert werden. 

15.dat de Ciassen in een gedurige last 
hebben en houden de exempelen van be
sondere staeticheden des pausdoms onder 
haer voorvallende, dat de gedeputeerden 
des sijnodi staedig lieten te subministreren 

Collatum concordat. 
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