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Het jaarboek van vorig jaar bevatte een artikel over de invloed van de regenten 
op het dagelijks leven in Wijk in de 18e eeuw '. Een van de behandelde aspek-
ten was de religieuze situatie. De gereformeerden vormden de publieke kerk, 
de meerderheid van de bevolking was echter katholiek. En hoewel het lidmaat
schap van de gereformeerde kerk verplicht was voor de leden van het stads
bestuur, bepaalden toch de regenten en niet de kerkeraad de machtsverhoudin
gen in het stadje. De zogenaamde protestantisering van de bevolking was dus 
slechts ten dele geslaagd te noemen. Hiermee vormde Wijk geen uitzondering 
in de provincie Utrecht en zeker niet in het Kromme Rijngebied, dat door Ro
gier niet voor niets aangeduid werd als de katholieke driehoek van de 
provincie 2. 
Over de achtergronden van de protestantisering is reeds veel geschreven. Te
genover de opvatting van Rogier en Geyl, dat de bevolking alleen calvinistisch 
werd onder druk van de overheid, stond de opvatting van Enno van Gelder, 
die de burgers veel meer een eigen keuze toekende. Woltjer wees echter op het 
bestaan van een grote groep, die aan het begin van de opstand tegen de centrale 
regering in Brussel nog geen religieuze keuze had gemaakt. Het was deze groep 
van kritisch-katholieken of net-niet protestanten, die in de jaren 1580-1650 zijn 
definitieve standpunt zou bepalen. En deze keuze, die vaak afhankelijk was 
van toevallige, lokale faktoren, werd uiteindelijk doorslaggevend voor de gods
dienstige kleur van een bepaald gebied. 
Dit artikel wil nagaan hoe deze ontwikkeling heeft plaats gevonden in Wijk bij 
Duurstede in de periode 1560-1630. In de jaren zestig van de 16e eeuw waren 
in Wijk de eerste tekenen van de opkomst van een 'nieuwe religie' te bespeuren 
en in 1630 had de gereformeerde kerk zich een vaste plaats weten te verwerven 
onder een gedeelte van de bevolking in het stadje. Om het proces van de vesti
ging van de gereformeerde kerk, de rol van de overheid hierbij en het zich hand
haven van de katholieken in Wijk te kunnen beschrijven, moeten we eerst de 
positie van de stad in de 16e eeuw bekijken. 

* Met dank aan C. Dekker en H. L. Ph. Leeuwenberg voor hun kritische opmerkingen. 

1 L. J. J. P. Cortenraede, 'Wijk bij Duurstede in de ban van haar regenten', Jaarboek Oud-
Utrecht, (1983) 61-81. 

2 L. J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Nederland in de zestiende en zeventiende 
eeuw, IV (Amsterdam, 1964 3) 791-792. Zie voor enige kanttekeningen bij de door hem ge
noemde percentages: J. Barten, 'Historische achtergronden bij Rogier', Archief voor de ge
schiedenis van de katholieke kerk in Nederland, XXIX (1979) 293-303. 



Wijk in de 16e eeuw 

In de vorig jaar verschenen studie van Dekker over het Kromme Rijngebied 
komt het middeleeuwse Wijk uitvoerig aan de orde 3. Van het beeld, dat hieruit 
oprijst, kunnen we enige vergelijkingen trekken naar de situatie in de 18e eeuw, 
die dientengevolge waarschijnlijk ook opgaan voor de 16e eeuw. Het middel
eeuwse Wijk had zeer zeker een stedelijk karakter volgens Dekker 4. Ook in de 
18e eeuw was dit het geval, hoewel het stadje niet erg groot was. Na de stadsuit-
leg in de 14e eeuw is Wijk niet veel groter geworden. Het aantal inwoners on
derging dan ook geen ingrijpende wijzigingen. Uit de magistraatresoluties van 
1597 blijkt dat Wijk en het haar omringende gebied, de stadsvrijheid, 2385 in
woners telde. Als we uitgaan van de schatting van Cortenraede van 1500 à 2000 
inwoners in de 18e eeuw dan is er sprake van een ietwat dalende bevolkings
lijn 5. Bestuurlijk deden zich ook geen al te grote veranderingen voor. De ma
gistraat bestond uit een raad-burgemeester en een schepen-burgemeester met 
zeven schepenen. De rechtspraak werd geleid door een schout. Elk jaar op St. 
Viktorsavond werd de magistraat benoemd door de schout en de oude ma-
gistraatsleden. Voor zover bekend veranderde deze magistraatsbestelling niet 
na de overname van het wereldlijk gezag door keizer Karel V 6. Pas in 1598 
werd een ordonnantie uitgevaardigd, waarin bepaald werd dat de stadhouder 
de magistraatsleden zou benoemen op grond van een dubbele voordracht door 
de schout en de oude magistraat 7. In het gewestelijk bestuur maakte Wijk deel 
uit van het derde lid van de Staten van Utrecht. De kleine steden in het Sticht 
hadden echter niet veel in de melk te brokken, aangezien de stad Utrecht alle 
macht naar zich toe trok. 

Op economisch gebied was Wijk redelijk zelfstandig. De landbouw vormde al 
sinds de middeleeuwen de voornaamste bron van inkomsten, met het accent op 
de fruitteelt en de tuinbouw. Daarnaast werd ook enige handel gedreven en 
kende de stad lakennijverheid en enkele bierbrouwerijen. Toch hoefde er niet 
veel te gebeuren om dit wankele evenwicht te verstoren. Toen het platteland 
rondom Wijk in de jaren zeventig van de 16e eeuw veel te verduren kreeg van 
plunderende soldaten en de burgers gebukt gingen onder de last van inkwartie
ringen van militairen, regende het klachten over de slechte financiële positie 
van de stad. In 1590 was het zelfs zo erg dat de kerkklok verkocht moest wor
den om een bezoek van stadhouder Maurits te kunnen bekostigen 8. In deze ja
ren hing ook steeds de dreiging van een voedseltekort boven de stad, zodat her
haaldelijk een verbod op uitvoer van graan moest worden ingesteld 9. 

3 C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen. Een institutioneel-geografischestudie 
(Utrecht, 1983). 

4 Dekker, Kromme Rijngebied, 105 e.v. 
5 Cortenraede, 'Wijk bij Duurstede', 62, 66-67. Zie voor de magistraatsresoluties: Gemeente

archief Wijk bij Duurstede (GAW), nr. 51. 
6 In 1528 richtte de Wijkse magistraat een rekest aan de keizer met onder meer het verzoek tot 

behoud van haar privileges. Deze werden geconfirmeerd en van veranderingen in de ma
gistraatsbestelling was geen sprake. Algemeen Rijksarchief, Ambtenaren van het centrale 
bestuur, nr. 746. 

7 R. Fruin, Th. Azn., ed., De Middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het ne-
dersticht van Utrecht, II (Den Haag, 1897). 

8 GAW, nr. 51. 
» Ibidem 
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Anonieme gravure van Wijk bij Duurstede gezien vanuit het zuiden uit ca. 1620. Top. Atlas RA U 
484. Foto: RA U 

De kerkelijke situatie werd bepaald door een aantal geestelijke instellingen. 
Aan de kerk van St. Jan Baptist was een kapittel verbonden, dat in 1365 
gesticht was door Gijsbert van Abcoude, heer van Wijk bij Duurstede, en 
bestaande uit tien kanunniken 10. Dit kapittel had uitgestrekte bezittingen in 
de stad en omgeving. Een kanonikaat met de daaraan verbonden prebende was 
dan ook een aantrekkelijke bron van inkomsten. Het kapittel kon veel invloed 
uitoefenen in de parochie van Wijk, doordat het over de pastoorsplaats en de 
daarbij behorende goederen kon beschikken. Een dergelijke geïncorporeerde 
cure hield in dat het kapittel het recht had om een van de kanunniken als 
pastoor voor te dragen aan de collator, in dit geval een sinds 1399 gedeelde col
latie door de proost van Oudmunster en de heer van Abcoude ' '. In 1520 werd 
bepaald dat in de praktijk de funktie van pastoor vervuld zou worden door een 
door het kapittel aangestelde kapelaan. Deze 'vice-cureyt' stond volledig in 
loondienst van het kapittel. In de periode 1560-1580 werden er zeker twee ont
slagen vanwege een verzoek tot salarisverhoging 12. Mr Gerrit Elandt, een 
priester afkomstig uit Amsterdam, werd in 1563 ontslagen wegens slecht 
gedrag. 
Naast het beheer over de goederen der prebenden (grote cure) en die van het 

10 C. Dekker, Inventaris van de archieven van de kerk van S. Jan Baptist te Wijk bij Duurstede 
1358-1961 (Utrecht, 1977) 1-4. 

11 Dekker, Kromme Rijngebied, 292. 
12 In 1561 werd Henrick Hucker ontslagen en in 1566 Volckert Willemszoon. Ook pastoor Gerrit 

Breuckelaer werd in 1573 ontslagen naar aanleiding van een geldkwestie. Hij bleef wel in Wijk 
wonen, want nog in 1582-83 betaalde hij rente aan het kapittel voor een huis aan het Kerkhof. 
Rijksarchief Utrecht (RAU), Kap. St. Jan Baptist, nr. 1-2. 
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pastoorsbeneficie, had het kapittel ook nog het beheer over de goederen van 
de vikarieën. In de 16e eeuw waren er alleen al in de kerk van St. Jan Baptist 
vijftien van dergelijke memoriediensten gevestigd, met daarnaast nog een in de 
kapel van het gasthuis en een in de St. Anthoniskapel, net buiten de stad aan 
de Steenweg. Evenals een kanonikaat was een vikariaat een begeerde bron van 
inkomsten, waarvoor veelal leden van aanzienlijke families in aanmerking 
kwamen. 
Dit laatste gold ook voor een andere geestelijke instelling in Wijk, het St. 
Maria-Magdalenaklooster '3. Dit Dominicanessenklooster werd in 1401 inge
wijd door wijbisschop Hubertus Schenck, die ook de leiding op zich nam. Wil
lem van Abcoude had de hiervoor benodigde gelden beschikbaar gesteld. Zijn 
dochter was een van de eerste zusters, die in het klooster intrad. Door hun aan
trekkingskracht voor aanzienlijke families en door hun bezittingen vormden 
het kapittel en, in iets mindere mate, het klooster een belangrijke machtsfaktor 
in de stad. 

Opkomend protestantisme 

De 'nieuwe religie' deed pas laat haar intrede in de provincie Utrecht. Het ont
brak dit landgewest aan een duidelijke industriële infrastruktuur, die in andere 
gebieden, met name in Vlaanderen, verantwoordelijk was voor het ontstaan 
van een ontwortelde arbeidersmassa en daardoor een voorwaarde vormde voor 
de vestiging van een strijdvaardig protestantisme. Utrecht kende bovendien een 
specifieke faktor, die de opkomst van het protestantisme tegenhield, namelijk 
de vanoudsher grote macht van de geestelijkheid in deze provincie. Na de over
dracht van het wereldlijk gezag over het Sticht aan keizer Karel V in 1528 had 
de bisschop veel van zijn macht verloren. In de praktijk was deze macht echter 
reeds beperkt door de vijf kapittels in de stad Utrecht. Deze kapittels hadden 
grote politieke invloed, doordat uit hun midden het eerste lid van de Staten van 
Utrecht werd gevormd. De tweede machtsfaktor in de provincie en tevens twee
de lid van de Staten, de adel, was nauw gelieerd aan de geestelijke stand, aange
zien veelal jongere leden van adellijke families toetraden tot de geestelijkheid. 
De adel vertegenwoordigde in de Staten tevens het platteland. 
Hoewel adel en geestelijkheid zich verzetten tegen de Bourgondische centralisa-
tiepolitiek en de nieuwe kerkelijke indeling van 1559, waren zij niet geneigd 
steun te verlenen aan rebelse protestanten. Daarom bleef het ook in het Won-
derjaar 1566 tamelijk rustig in de provincie. Alleen in de stad Utrecht vond een 
beeldenstorm plaats. Net buiten de grenzen van het Sticht, in het graafschap 
Culemborg 14 en in Vianen werden de kerken wel geplunderd. Hier werd het 
calvinisme van bovenaf gestimuleerd en leidde de graaf van Culemborg, Floris 
van Pallandt, persoonlijk de beeldenstorm in zijn gebied, evenals Hendrik van 
Brederode in Vianen. Dergelijke leidinggevende calvinistische figuren kwamen 
in Utrecht nauwelijks voor. 

Er zijn geen aanwijzingen dat er in Wijk een beeldenstorm heeft plaatsgevon
den. Toch wil dit niet zeggen dat de burgers geen weet hadden van de nieuwe 

13 A. J. J. Hoogland, 'Het klooster van de H. Maria Magdalena te Wijk bij Duurstede', Archief 
voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht (AAU), XIV (1886), 52-120. 

14 O. J. de Jong, De Reformatie in Culemborg (Assen, 1957). 

12 



religie. Daarvoor lag het te dicht bij Culemborg en Vianen. Reeds twee jaar eer
der, in 1564, was er enige beroering in het stadje ontstaan toen drie van zijn 
burgers gearresteerd werden op beschuldiging van ketterij '5 . Zij werden naar 
Utrecht gebracht en gevangen gezet op het kasteel Vredenburg om aldaar be
recht te worden door het Hof van Utrecht. Deze procedure was ongewoon, 
want doorgaans verzorgde het gerecht van Wijk de eigen rechtspraak. Als re
den voor de overbrenging naar Utrecht werd echter opgegeven, dat men in 
Wijk onbekend was met het berechten van ketters. Maar 'ooick is die zaicke 
alleenlick gedaen geweest omme te verhulden dat bijden gemeenten gheen 
quaede abuyse gebruyckt en zoude worden'. De magistraat was kennelijk be
vreesd om de burgers met deze ketterse opvattingen in aanraking te brengen. 
De drie gearresteerden, waarom het draaide, waren Jan Henrickszoon van Co-
then, kleermaker, Jan Janszoon, stoeldraaier en Henrick Hermanszoon, lin
nenwever. Zij werden ervan beschuldigd geheime vergaderingen in Buren en 
Maurik te hebben bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomsten werd gelezen in het 
nieuwe testament en werden 'eenighe disputatien gehouden (..) of f men die 
jonge kinderkens behoorde te dopen of niet'. Dit wijst erop dat het hier om do
perse bijeenkomsten ging. De drie beschuldigden gingen ook niet meer ter 
biecht of ter communie met Pasen. Hun religieuze opvattingen brachten zelfs 
huiselijke strijd voort, want zowel de vrouw van Jan Janszoon als die van Hen
rick Hermanszoon verbrandden dadelijk de 'quaede boecxkens', die hun echt
genoten hadden meegebracht van hun uitstapjes. 

In de loop van 1565 werden de drie aangeklaagden vrijgelaten op voorwaarde 
dat ze hun dwalingen openlijk zouden herroepen zowel in Utrecht als in Wijk, 
en een jaar lang naar de kerk zouden gaan. De herroeping vond plaats op 5 fe
bruari 1566, maar slechts voor Jan Janszoon is er een jaar later een attestatie 
van goed gedrag afgegeven door de pastoor van Wijk. Jan van Cothen en Hen
rick Hermanszoon hadden zich klaarblijkelijk slechts in schijn afgekeerd van 
hun 'ketterse' opvattingen. Samen met Herman van Deventer en de horloge
maker Steven Versteegh vormden zij het groepje Wijkenaren, dat in 1568 bij 
verstek veroordeeld werd voor deelname aan de onlusten in de stad Utrecht in 
1566 16. Zij waren echter inmiddels uit Wijk verdwenen, met achterlating van 
vrouw en kinderen. Hun goederen werden in beslag genomen en de achterge
bleven vrouwen moesten nu huishuur betalen aan de rentmeester der geconfis-
keerde goederen. Zij kregen echter enige steun in de vorm van kwijtschelding 
van de helft van hun huishuur, strekkende 'tot alimentatie ende onderhout van 
haer persoen ende kinderen' '7. 
Met een andere Wijkenaar liep het slechter af. Op 29 januari 1569 werd de lin
nenwever Dirck Corneliszoon, bijgenaamd Sladoot, veroordeeld om 'geëxecu
teerd te worden metten coorde' vanwege zijn aandeel in de beeldenstorm in de 
Buurkerk te Utrecht op 25 augustus 1566. Ook had hij 'dagelicx die valsche 
predicatien gefrequenteerd' I8. 

15 RAU, Recht. Arch. nr. 99-3. 
16 RAU, Financiële Instellingen, nr. 97. A. L. E. Verheyden, Le conseil des troubles. Liste des 

condamnés, 1567-1573 (Brussel, 1961). Hij vermeldt de volgende namen: Jehan van Cottem de 
Wijck, Henrick, Herman van Deventer en Steven Versteegh, allen afkomstig uit Utrecht, 223, 
401, 421, 453. 

17 RAU, Finan. Inst., nr. 98. 
18 RAU, Recht. Arch. nr. 99-3. 
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In de volgende jaren ging Wijk steeds meer gebukt onder de oorlogslasten. Het 
onderhoud van de in Wijk gelegerde troepen kostte de burgers veel geld. In 
1574 werd een burgerwacht gevormd door de schout Dirk van Oostrum, waar
aan 'alle weerachtige persoenen' tussen de 18 en 60 jaar moesten deelnemen 19. 
Het was de bedoeling om zo vreemde troepen uit de stad te weren. Zelfs het 
kapittel stemde met dit streven in, want het gaf in datzelfde jaar 25 gulden aan 
de burgers 'omme den Spanjaerden hier vuyt onse Stadt te doen blijven'. De 
schrik voor de plunderende Spanjaarden was blijkbaar niet geringer dan de 
schrik voor de 'ghuesen en vijanden der heyliger kercke' 20. 
In 1577 volgde Wijk de stad Utrecht en sloot zich aan bij de opstandige ge
westen. Het protestantisme, of nauwkeuriger gezegd het calvinisme, was niet 
meer tegen te houden. Als we het verhaal van pater Bernard van Goes, de 
laatste biechtvader van het Magdalenaklooster, mogen geloven, werd in 1578 
de buitenmuur van het klooster door 'ketters' gesloopt en konden de burgers 
het klooster vrij betreden. Zij toonden geen enkele eerbied meer voor de 
zusters, want 'beledigend riep men haar toe: tot nu toe zijt gij verborgen geble
ven, nu echter willen wij u zien' 2 ' . De definitieve doorbraak van het calvinisme 
kwam toen de uitoefening van de katholieke eredienst in de provincie Utrecht 
verboden werd. 

Vestiging en organisatie van de gereformeerde kerk 

In 1580 was er nog nauwelijks sprake van een georganiseerde gereformeerde 
kerk in de provincie Utrecht. De radikale calvinisten in de stad Utrecht eisten 
meer dan de paar kerken, die hun bij de religievrede van 15 juni 1579 waren 
toegewezen. In 1580 groeide de onrust en het kwam tot een uitbarsting op 8 
maart van dat jaar, toen er naar aanleiding van het overlopen van de graaf van 
Rennenberg naar de zijde van de centrale regering in Brussel een beeldenstorm 
plaatsvond. Dit keer niet alleen in de stad Utrecht, maar ook in Amersfoort, 
Rhenen en Wijk bij Duurstede 22. De regenten werden nu bang voor verdere 
onlusten. Men begon de katholieken te zien als mogelijke verraders en aanhan
gers van het Brusselse bewind. Dit leidde tot het uiteindelijke verbod op de ka
tholieke eredienst. Het startsein voor de uitbreiding van de gereformeerde kerk 
en de protestantisering van de provincie Utrecht was gegeven. Hoe en wanneer 
de gereformeerde kerk zich in Wijk gevestigd heeft, blijft enigszins onduide
lijk. In de inventaris van het archief van de hervormde gemeente te Wijk wordt 
Thomas van Spranckhuysen genoemd als eerste predikant in de jaren 
1579-1582 23. Hij was echter in 1581 predikant in Grave en daarvoor, in 1578, 
te Alpen in de classis Kleef. Het blijft mogelijk, dat hij in de genoemde periode 
gepreekt heeft in Wijk 24. 

19 GAW, nr. 66. 
20 RAU, Kap. St. Jan Baptist, nr. 2. 
21 Hoogland, 'Klooster', 62. 
22 'et post triduüm nimirum 8 martii Trajecti peracta est iconomachia omnium ecclesiarum, idem 

peragentes in Amersfort, Wijck en Rhenen'. J. L. Raven, 'Kronyk van Utrecht, 1576-1591', 
Kronijk van het Historisch Genootschap, XXI (1865) 542. 

23 Dekker, Inventaris S. Jan Baptist, 81. 
24 Thomas van Spranckhuysen werd in 1563 pastoor te Weert. In 1566 ging hij tot het calvinisme 

over, dat in Weert sterk bevorderd werd door de gravinnen van Horne, Anna van Egmond en 
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Er is nog een andere aanwijzing dat er in deze tijd nog geen vaste predikant be
noemd was. De magistraat van Wijk wilde in 1579 wel een gereformeerde predi
kant aanstellen, maar men wilde er niet voor betalen. In het verleden werd de 
pastoor betaald door het kapittel. Gezien dit feit was het stadsbestuur van me
ning dat het kapittel zou moeten bijdragen aan het onderhoud van een gerefor
meerd kerkdienaar. Na klachten van het kapittel over de houding van het stads
bestuur, verklaarden de Staten deze mening strijdig met in het verleden geslo
ten verdragen. Het kapittel mocht niet langer worden lastig gevallen met derge
lijke zaken 25. 
In 1583 was de situatie echter veranderd. Het stadsbestuur had de deken van 
het kapittel en enige kanunniken in gijzeling genomen om zo een bijdrage af 
te dwingen. Inmiddels hadden de Staten de beslissing genomen, dat de gerefor
meerde kerkdienaren en de schoolmeesters betaald zouden worden uit de op
brengsten van de geestelijke goederen in de provincie. De predikant in Wijk 
kreeg nu 300 gulden uitbetaald uit de goederen van het kapittel en het Magdale-
naklooster, met terugwerkende kracht per 1 november 1582 26. 
Het was Nicolaes Janszoon Verstroeyt, die als eerste vaste predikant optrad. 
Mogelijk was hij dezelfde als Claes Verstroet, die in 1563 dienst deed als koor
knaap bij het kapittel 27. In 1586 werd hij opgevolgd door de reeds genoemde 
Thomas van Spranckhuysen, die uit Grave gevlucht was voor de Spanjaarden. 
Na hem kwamen in 1588 Gozewijn Piccard, die voorheen in Tiel, Zoelen en 
Vleuten gepreekt had; in 1596 Dithmar Bleffkens uit Zoelen en in 1602 Ger-
brand Janszoon uit Purmerend. Deze laatste was in 1601 ontslagen door de 
classis Edam 'vanwege het quaet ghenoegen ende veelvuldich berispen eeniger 
personen op zijn leere ende wijse van spreecken' 28. Dit vormde in Wijk kenne
lijk geen probleem en hij kon tot aan zijn dood in 1612 hier blijven preken. 
De voortgang van de vestiging van de gereformeerde kerk in de provincie 
Utrecht verliep traag, met name op het platteland. Dit kwam onder andere 
door een tekort aan predikanten. Het was niet alleen moeilijk om goed ge
schoolden daarvoor aan te trekken, maar tevens ontbrak het aan de benodigde 
gelden. Daarnaast was de organisatie van de gereformeerde kerk nog verre van 
volmaakt. Pas in 1619 werd de provincie officieel ingedeeld in classes, die vol-

haar schoondochter Walburgis van Nieuwenaer, vrouw van Filips de Montmorency. In datzelf

de jaar trouwde hij met Catharina van Nies. Van hem werd gezegd dat hij 'soo welspreeckende 

ende Iieffelijck om te hooren dat hij er daermede veel tot zich trok'. Zeer orthodox calvinistisch 

was hij niet, want in 1581 zei hij tot zijn gehoor in Grave 'wat wild ghij dat ick u preke? het 

evangelium lutheri ofte calvini'. In 1578 was hij de afgevaardigde van Alpen op de classis te 

Kleef. Na Grave en Wijk ging hij in 1588 naar Gorcum en in 1592 naar Leiden, waar hij meer

malen Gomarus verving op de preekstoel. Hij stierf in 1602. 
P. Th. van Beuningen, Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop (Assen, 1966); E. Si
mons, Synodalbuch, die Akten der Synoden und Quartierkonsistorien in Jülich, Cleve und 
Berg, 1570-1610 (Neuwied, 1909). Bij A. Ypey en I. J. Dermout, Geschiedenis der Nederland-
sche Hervormde Kerk (Breda, 1822) II, 78 staat vermeld: ' . . . te Wijk bij Duurstede Thomas 
Spranckhuysen, in het jaar 1579'. 

25 RAU, Staten, nr. 328. 
26 RAU, Staten, nr. 264-1; GAW, nr. 539. 
27 RAU, Kap. St. Jan Baptist, nr. 164; GAW, nr. 508. In 1561 was Dirk Janszoon Verstroet ka

nunnik of vicaris bij het kapittel en kwam hij in opspraak wegens slecht gedrag, vertoond in 
kerk en de herberg; RAU, Kap. St. Jan Baptist, nr. 1. 

28 J. Reitsma en S. J. van Veen, eds., Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in 
de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620 (6 dln; Groningen, 1892-99) VI, 
299-300. 
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gens Van Deursen instrumenten bij uitstek voor de calvinisering waren 29. 
Toch zijn er enige aanwijzingen dat er al voor 1619 een classikale organisatie 
in de provincie heeft bestaan. Zowel op de nationale synode van Dordrecht in 
1578 als op die van Middelburg in 1581 was er sprake van een classikale inde
ling, maar waarschijnlijk werd deze niet in de praktijk gebracht 30. In 1586 
zond de provincie Utrecht afgevaardigden naar de nationale synode in Den 
Haag met een geloofsbrief van de 'classicale vergaderinge' 31. En in 1606 ver
zocht de kerkeraad van Wijk aan de Staten, 'dat de synodale ende classicale 
vergaderinge in het Sticht mochten gecontinueert werden' 32. Daarnaast kreeg 
de predikant van Wijk in 1583 en 1587 een reiskostenvergoeding voor zijn reis 
'ad classem' 33. Twee onlangs in de handschriftenverzameling van het rijksar
chief te Utrecht gevonden teksten geven een nog duidelijker beeld 34. De eerste 
tekst is een afschrift van de hand van de 17e eeuwse Utrechtse geleerde Booth 
van een attestatie d.d. 25 februari 1590 oude stijl van de kerkeraad van Utrecht 
voor de vertrekkende predikant Wernerus Helmichius. Aan het eind van deze 
tekst wordt verwezen naar een tweede attestatie van de classis van Utrecht, 
waarvan eveneens een afschrift bewaard is gebleven. De classis van Utrecht uit
te hierin haar droefenis over het gedwongen vertrek van Helmichius, die reeds 
elf jaar deel uitmaakte van de classis. De verklaring was ondertekend door de 
praeses Johannes Backhuizen, predikant van IJsselstein, de scriba Johannes 
Antonii en de predikanten van Amersfoort, Rhenen en Wijk bij Duurstede 35. 
Mogelijk heeft deze classis in de jaren tachtig van de 16e eeuw gefungeerd als 
substituut voor synodale vergaderingen, waarvoor de toestemming van de Sta
ten vereist was. In 1590 werd in de door de Staten opgestelde en aangenomen 
kerkorde de overheidsinvloed op de gereformeerde kerk vastgelegd 36. Waar
schijnlijk zijn de classikale bijeenkomsten na dit jaar langzamerhand onmoge
lijk gemaakt door de overheid, met als gevolg dat pas in 1619 weer een aanvang 
gemaakt kon worden met een classikale organisatie. 

Uit een visitatierapport van de commissie tot onderzoek van de situatie van de 
gereformeerde kerk op het platteland in 1593 en uit de verslagen van de eerste 
provinciale synode van 1606 bleek, dat er veel schortte aan de verbreiding van 
het calvinisme 37. De katholieke invloed bleef groot en in een aantal plaatsen 
resideerde nog een pastoor. Vergelijken we de positie van de gereformeerde 
kerk in Wijk met de rest van de provincie, dan blijkt deze daarbij gunstig af 
te steken. In 1593 hadden naast Wijk alleen Utrecht, Amersfoort, Rhenen en 

29 A. Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Olden-
barneveldt (Assen, 1974). B. M. de Jonge van Ellemeet, 'De organisatie der Utrechtse gerefor
meerde kerken voor de invoering der Dordtse kerkorde', Nederlandsch archief voor kerkge
schiedenis, XXXVI (1948-49) 247-263. 

30 F. L. Rutgers, ed., Acta van deNederlandschesynoden der zestiende eeuw (Utrecht, 1889) 280. 
31 Ibidem, 374. 
32 Reitsma en Van Veen, Acta, VI, 299. 
33 GAW, nr. 508, rekening 1583-1584; 1587-1588. 
34 RAU, Handschriften (wordt opnieuw geïnventariseerd). 
35 Johannes Antonii was in 1606 predikant te Westbroek. Voor Amersfoort ondertekenden Rut-

gerus Topander en Christianus Sinapius Venlo; voor Rhenen Wilhelmus Wirtsfeldius en voor 
Wijk Gozewijn Piccard. 

36 C. Hooyer, De oude kerkordeningen der Nederlandschen Hervormde gemeenten, 1563-1638 
(Zaltbommel, 1865) 284-298. 

37 'Visitatie der kerken ten platten lande in het Sticht van Utrecht, 1593', Bijdragen en mededee-
lingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, VII (1884) 186-267. 
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Westbroek een kerkeraad. De instelling van dit college vond in Wijk plaats te
gelijk met de benoeming van een vaste predikant. Zodoende werd Nicolaas 
Janszoon Verstroeyt in 1583, toen hij naar een classikale vergadering ging, ver
gezeld door Jan Janszoon van Wevelickhoven, die waarschijnlijk als ouderling 
optrad 38. Met deze Jan Janszoon zijn we terug bij de eerste 'ketters' van Wijk. 
Hij was namelijk de zoon van Jan Janszoon, de stoeldraaier, die in 1566 zijn 
dwalingen herroepen had en tot zijn dood in 1575 in Wijk was blijven 
wonen " .Zi jn zoon had blijkbaar zijn protestantse gevoelens overgenomen en 
was tot de gereformeerde kerk toegetreden. 
In 1606 bestond de kerkeraad, behalve de predikant, uit zes ouderlingen en 
twee diakenen. Het avondmaal werd drie keer per jaar gehouden en per week 
werd er drie keer gepreekt, twee keer op zondag en een keer op donderdag. Uit
zonderlijk voor deze tijd was het bestaan van een gereformeerde diakonie. 
Naast deze diakonie bleef echter de burgerlijke armenzorg bestaan. Deze werd 
uitgevoerd door twee potmeesters, die deel uitmaakten van de magistraat. In 
1612 werden er twee hoofdaalmoezeniers benoemd om de verschillende armen
voorzieningen in het stadje te coördineren 40. Zij moesten erop toezien dat de 
verdeling van de beschikbare gelden eerlijk geschiedde, zodat niet 'd'een over-
vloet heeft en d'ander hongher lijdt'. De gereformeerde diakonie kon zo voor
taan geen rol van betekenis meer spelen bij de werving van leden voor de gere
formeerde kerk 41. 
De organisatie van de gereformeerde kerk werd in 1611 nog versterkt door de 
beroeping van een tweede predikant, waar al herhaaldelijk op aangedrongen 
was 42, namelijk Laurentius Modaeus. In 1613 werd de in 1612 overleden pre
dikant Gerbrand Janszoon opgevolgd door Pieter Bosch uit Zegveld 43. Met 
zijn komst kreeg Wijk te maken met de godsdiensttwisten, die tijdens de 
bestandjaren opkwamen. 

Remonstrantisme in Wijk 

Het theologische geschil dat tijdens de bestandjaren ontstond over de interpre
tatie van de predestinatieleer, had vergaande gevolgen op zowel godsdienstig 
als politiek gebied. De aanhangers van Arminius, die een gematigde opvatting 
ten aanzien van Gods voorbeschikking predikten, kregen de steun van de liber
tijnse regenten. Deze aanhangers, remonstranten genaamd, erkenden namelijk 
het overheidsgezag over de kerk en dit kwam overeen met het standpunt van 
de regenten, die de politieke invloed van de kerk zoveel mogelijk wilden beper
ken. De meer orthodoxe calvinisten onder de regenten steunden de tegenpartij, 

38 GAW, nr. 508, rekening 1583-1584. 
39 Gemeente Archief Utrecht, Stad, I, nr. 22. 
40 GAW, nr. 51. 
4 ' Van Deursen heeft voor Holland aangetoond, dat de plaatselijke armenzorg zeer sterk kon ver

schillen. In plaatsen waar de burgerlijke armenzorg goed voorzien was, kon deze concurreren 
met de gereformeerde diakonie. Deze laatste had dan ook niet de werfkracht voor de gerefor
meerde kerk, die Geyl en Rogier voor ogen stond. Van Deursen, Bavianen, 102-127. 

42 In 1606 diende ouderling Frederik Hermanszoon van Ysendoorn een verzoek in bij de provinci
ale synode tot beroeping van een tweede predikant, daar Gerbrand Janszoon te oud werd en 
het niet meer alleen aan kon. In 1609 werd nogmaals bij de Staten hierop aangedrongen. 
Reitsma en Van Veen, Acta, VI, 315; GAW, nr. 51. 

43 GAW, nr. 51; nr. 508. 

17 



contraremonstranten genaamd. Een beslissende wending in het geschil deed 
zich voor in 1617, toen stadhouder Maurits partij koos voor de contrare
monstranten. Zo kon hij zijn grote tegenspeler in Holland, Johan van Olden-
barnevelt, de leider van de remonstrants gezinde regentenpartij, onschadelijk 
maken. Toen deze laatste opzij geschoven was, kon de weg vrijgemaakt worden 
voor een nationale synode, die de theologische geschillen moest beslechten. 
De Staten van Utrecht verzetten zich tegen deze plannen. In deze provincie 
overheerste evenals in Holland het remonstrantisme onder regenten en predi
kanten. In 1612 werd tijdens de provinciale synode een kerkorde in re
monstrantse zin aangenomen en door de Staten goedgekeurd 44. Een van de 
twee predikanten in Wijk, Laurentius Modaeus, behoorde tot degenen die zich 
hiertegen verzetten. Zes jaar later was hij aanwezig op de contraremonstrantse 
provinciale synode in Utrecht ter voorbereiding van de nationale synode in 
Dordrecht. De stad Utrecht was inmiddels door een wets verzetting in de greep 
van Maurits gekomen. De Staten van Utrecht stemden nu in met een nationale 
synode. De remonstranten hielden hun eigen provinciale synode in 1618 in het 
Catharijneconvent te Utrecht, waarbij de andere Wijkse predikant, Pieter 
Bosch, aanwezig was. 

De afloop van de Dordtse synode is genoegzaam bekend. De contrare
monstranten behaalden de overwinning. Remonstrantse predikanten werden 
op straffe van verbanning gedwongen de acta van de nationale synode te onder
tekenen. Een aantal verbannen predikanten stichtte daarop te Antwerpen in 
1619 de Remonstrantse Broederschap, in de eerste plaats een broederschap van 
predikanten, die echter uitgroeide tot een zelfstandig kerkverband. 
In augustus 1619 kwam te Utrecht opnieuw een provinciale synode bijeen, waar 
alle remonstrantse predikanten zich moesten verantwoorden 45. Pieter Bosch 
weigerde zich te conformeren aan de Dordtse leerregels, maar diende wel een 
verzoek in om te mogen blijven fungeren als predikant te Wijk. Hierin werd 
hij gesteund door zowel de Wijkse magistraat als de contraremonstrantse pre
dikant Modaeus. De kerkeraad van Wijk verklaarde in een brief aan de provin
ciale synode dat Bosch 'int stuck vande vyff controverse artykelen onse ge
meente noyt oorsaeck van oproericheyt ofte oneenicheyt gegeven' had. On
danks deze voorspraak werd Bosch uit zijn ambt ontzet en moest hij Wijk ver
laten. Hij bleef er echter wonen en kreeg zelfs nog een 'toegeleyde tractement' 
van 300 gulden uitbetaald over de jaren 1621-1625 door de rentmeester der ge-
beneficieerde goederen 46. Hij kon de druk van de gereformeerde kerk echter 
niet weerstaan en verklaarde zich in 1623 bereid de Dordtse leerregels te onder
tekenen. Een jaar later werd hij beroepbaar gesteld en in 1625 werd hij beroe
pen te Overlangbroek, dat al sinds 1619 zonder predikant zat 47. 
Het remonstrantisme verdween hiermee echter niet uit Wijk. In 1620 verklaar
de Modaeus dat 'eenighe remonstrants gesinden, niet alleene haer van het 
avontmael absenteerden, maar oock geheel ende all uit de kerkcke bleven 48. 
De remonstranten in Wijk werden bezocht door een eigen predikant, Joannus 
Scotenus, die door de Remonstrantse Broederschap in 1620 was aangewezen 
44 Reitsma en Van Veen, Acta, VI, 320-344. 
45 Ibidem, 406-441. 
46 GAW, nr. 508. 
47 RAU, Classis Rhenen-Wijk, nr. 1. 
48 Ibidem. 
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tot predikant voor de provincie Utrecht 49. In 1630 werd de remonstrantse be
diening waargenomen door Johannes Meilingius, die in 1632 door de Broeder
schap werd aangesteld als vaste predikant voor Wijk, Buren en Beusichem. Een 
jaar eerder, in 1631, was Godefridus Engelbertus reeds benoemd tot predikant 
voor Veenendaal en Wijk. Hieruit blijkt al wel dat de remonstrantse gemeenten 
in deze streek niet erg groot waren. In 1647 werd weliswaar nog gesproken over 
een remonstrants kerkje in Wijk, maar een bloeiende gemeente was het niet. 
Dit wordt ook duidelijk uit de bijdrage die Wijk in de jaren vijftig van de 17e 
eeuw aan de Broederschap afdroeg: de 50 gulden, die de remonstrantse ge
meenten van Wijk, Buren en Beusichem betaalden, behoorden tot de laagste 
bijdragen op de begroting van de Broederschap 50. De remonstrantse gemeente 
in Wijk was dan ook geen lang leven meer beschoren. Op de grote vergadering 
van de Broederschap in 1674 bleek dat er geen zelfstandige remonstrantse ge
meente meer was: de remonstranten uit Wijk moesten gaan kerken in Tiel 51. 
Het remonstrantisme heeft zich niet kunnen handhaven in Wijk door het gemis 
aan een vaste predikant. 

De classis Rhenen-Wijk 

Zoals reeds vermeld, werd op de provinciale synode van 1619 de provincie 
Utrecht in drie classes verdeeld, namelijk Utrecht, Amersfoort en Rhenen-
Wijk 52. Een van de eerste daden van laatst genoemde classis was het ontslaan 
van de Wijkse kerkeraad. De reden hiervoor is onduidelijk, maar misschien 
was het bedoeld als een zuivering van remonstrantse elementen. De als lid van 
de kerkeraad herbenoemde burgemeester Jacob Janszoon van Leerdam werd 
echter een jaar later nog verdacht van remonstrantse sympathieën 53 (zie 
bijlage). 
Een taak die de classis direkt ter hand nam, was het onderzoek naar de positie 
van het onderwijs. De gereformeerde kerk heeft vanaf het begin veel aandacht 
besteed aan het onderwijs, dat gezien werd als een effektief middel om het cal
vinisme te verbreiden. In Wijk bestond reeds een school, die verbonden was 
aan het kapittel 54. Deze werd na 1580 gereformeerd. In 1584 fungeerde kanun
nik Gijsbert Janszoon van Schaeyck voor het laatst als rektor van de school S5. 
Hij werd opgevolgd door de waarschijnlijk gereformeerde Henrick van 

49 Zie voor deze en volgende gegevens: J. Tideman, De Stichting der Remonstrantsche Broeder
schap, 1619-1634 (2 dln; Amsterdam, 1871-72). 

50 RAU, Remonstrantse Broederschap, voorlopig nr. 433. 
51 Ibidem, voorlopig nr. 2. 
52 De classis Rhenen-Wijk bestond naast de steden Rhenen en Wijk bij Duurstede uit de dorpen 

Veenendaal, Amerongen, Doorn, Overlangbroek, Nederlangbroek, Cothen, Werkhoven, 
Odijk, Bunnik, Houten, 't Goy, Schalkwijk, Honswijk, Tuil en 't Waal en Hagestein. De classis 
kwam om beurten in Rhenen en Wijk bijeen, maar reeds in 1622 werd bepaald, dat de classis 
in Wijk zou vergaderen en slechts een keer per jaar, in de zomer, in Rhenen, daar deze stad 
zo moeilijk bereikbaar was. 

53 RAU, Classis Rhenen-Wijk, nr. 1. Opnieuw benoemd werden burgemeester Jacob Janszoon 
van Leerdam, jonker Jorifaes van Hollandt, stadssecretaris Arnoldus van Hornhoven en als di
aken Anthonis van Hengst. De nieuwelingen waren Gerard de Cock, Jan Gerbrandszoon Scha
gen en Bernt de Kemp. Zie ook de bijlage, RAU, Staten, nr. 292-3. 

54 Zie voor het onderwijs in Wijk: E. P. de Booy, Kweekhoven der wijsheid: basis en vervolgon
derwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw (Zutphen, 
1980). 

55 GAW, nr. 508, rekening 1583-1584. 
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Heeckeren 56. De rektor moest naast het onderrichten van de jeugd en het be
heer van de school ook toezicht houden op de 'bijscholen', kleine partikuliere 
schooltjes. Hij moest erop letten dat de gebruikte boeken gereformeerd of neu
traal van inhoud waren. Daarnaast was het zijn taak om zondags in de kerk 
op te treden als voorlezer en voorzanger 57. De magistraat oefende samen met 
de kerkeraad hierop toezicht uit. 
Door het lage salaris dat Wijk zijn rektor te bieden had in vergelijking met 
Utrecht en Amersfoort was het moeilijk om competente personen aan te trek
ken. In 1612 werd Matheus Stochius ontslagen, omdat hij teveel bijbaantjes 
had en te weinig tijd aan het onderwijs besteedde 58. De al genoemde, inmid
dels bejaarde, Gijsbert van Schaeyck was de enige gegadigde, die bereid was 
om hem te vervangen. Tijdens het onderzoek van de classis in 1619 bleek er nog 
wel wat te schorten aan de gereformeerde opvattingen van de diverse school
meesters in Wijk. 
Waarnemend rektor Johan de Vijdt (Vitius) was evenwel een rechtgeaarde 
calvinist 59. Hij ging ten avondmaal en kende de Heidelbergse catechismus en 
de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dit laatste belijdenisgeschrift was echter niet 
bekend bij de Franse en Duitse schoolmeesters Elias van Oort en Willem Her
manszoon van Bemmel. Zij werden gemaand om de geloofsbelijdenis en de 
Dordtse leerregels te lezen. Van Oort werd er nog eens extra opgewezen, dat 
van hem verwacht werd dat hij deelnam aan het avondmaal, aangezien hij de 
'jonge jeucht in godsalige wandel moest voor gaan' 60. 
Na 1619 ging de kerk zich meer bemoeien met het onderwijs. In 1625 moest de 
magistraat van Wijk op last van de provinciale synode een nieuwe rektor be
noemen. Predikant Leoninus mocht niet meer als waarnemend rektor optre
den, daar dit nadelig zou zijn voor de uitoefening van zijn ambt. Hijzelf ont
kende dit 'ten regarde en opsicht van de cleynheyt der stede ende gemeynte' 61. 
Cornelis Leoninus was in 1621 de opvolger geworden van Bosch 62. In 1629 
kreeg Wijk weer een nieuwe predikant, Vincentius Bergeius, die de naar Den 
Haag vertrokken Modaeus verving 63. In deze periode stabiliseerde de positie 
van de gereformeerde kerk zich in Wijk. De gemeente was goed georganiseerd, 
maar klein, zoals blijkt uit de hierboven geciteerde opmerking van Leoninus. 
De vraag blijft hoe groot de invloed van de gereformeerde kerk in het stadje 
was. 
56 De Booy noemt voor 1582-1583 Augustinus van Heeckeren en voor 1584 Hendrik van Geerlach 

als rektor. In de magistraatsresolutie van 3/13 maart 1584 wordt vermeld dat mr Heinrick van 
Heeckeren aangenomen is als rektor voor een half jaar. Mr Gijsbert Janszoon van Schaeyck 
werd nog tot pasen 1584 uitbetaald als rektor; GAW, nr. 508. 

57 GAW, nr. 51. Deze bepalingen werden opgesteld bij de benoeming van mr Dirck Victor van 
Leyden tot rektor. 

58 GAW, nr. 51; nr. 304, rekening 1613-1614. 
59 Johan de Vijdt was afkomstig uit Sandwich in Engeland, waar veel calvinisten uit de Nederlan

den zich in de 16e eeuw hadden gevestigd. Hij was van beroep apotheker en legde op 2 april 
1614 de burgereed in Wijk af; RAU, Doop-, trouw- en begraafregisters (DTB), nr. 571. 

60 RAU, Classis Rhenen-Wijk, nr. 1. 
61 RAU, Classis Rhenen-Wijk, nr. 233. 
62 Leoninus was afkomstig uit Bunschoten, waar hij naar eigen zeggen 'weynighe gesonde dagen' 

had gekend, zodat hij graag naar Wijk kwam. Hij bleef tot aan zijn dood in 1652 in Wijk met 
een korte onderbreking toen hij in Brazilië verbleef in dienst van de West-Indische Compagnie. 
Reitsma en Van Veen, Acta, VI, 460-462; RAU, Classis Rhenen-Wijk, nr. 1. 

63 Modaeus was al in 1627 naar Den Haag vertrokken, maar de magistraat stelde de beroeping 
van een nieuwe predikant uit wegens geldgebrek, ontstaan door de hoge reparatiekosten van 
de predikantswoning; RAU, Classis Rhenen-Wijk, nr. 1; GAW, nr. 51. 
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Wï/fc ôy Duurstede met de Grote Kerk (St. Jan Baptist) en rechts de Veldpoort. Gravure uit 1788 
van K. F. Bendorp naar een tekening van J. Bulthuis uit: Vaderlandsche Gezichten of aj~beeldin-
gen. Top. Atlas RAU 507. Foto: RAU 

De verhouding tot de wereldlijke overheid 

Vóór 1580 zijn er maar weinig gegevens te vinden over de houding van de Wijk-
se overheid in de godsdienstige omwenteling die zich in de opstandige gewesten 
aan het voltrekken was. Men zou calvinistische sympathieën kunnen vermoe
den, toen de magistraat in 1579 aandrong bij het kapittel op betaling van een 
predikant. De kern van de zaak is echter dat niet de godsdienstige problemen 
het overheidshandelen bepaald hebben, maar de precaire financiële situatie. Er 
heerste bij de Wijkse overheid chronisch geldgebrek, vooral veroorzaakt door 
de zware oorlogslasten. De correspondentie tussen Wijk en de Staten ging 
voornamelijk over verzoeken om geldelijke bijdragen of belastingverminderin
gen. 
Het geldprobleem bepaalde voor een groot deel de verhouding tussen de ma
gistraat en de gereformeerde kerk. De gereformeerde kerkdienaren en school
meesters waren voor wat betreft de uitbetaling van hun salaris afhankelijk van 
de overheid. Hierdoor kon deze laatste de kerk onder controle houden, maar 
het betekende ook een verzwaring van lasten, aangezien in Wijk vanoudsher 
de geestelijke en intellektuele zorg onder de verantwoordelijkheid van het ka
pittel vielen. Het was dan ook geen wonder dat de magistraat na 1580 een bege
rig oog liet vallen op de kerkelijke goederen van het kapittel, klooster, vika-
rieën en broederschappen binnen de stad. 
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In de provincie Utrecht waren de kapittels na 1580 blijven bestaan onder druk 
van de machtige geestelijkheid. Ook de kloosters werden niet direkt ontman
teld, maar kwamen onder toezicht te staan van de Staten. Het kapittel en 
klooster te Wijk moesten elk 150 gulden bijdragen tot het onderhoud van predi
kant, koster en schoolmeesters 64. Dit bedrag werd aangevuld door bijdragen 
van vikarieën, gilden, gasthuis, potmeesters en kerkmeesters. In 1591 wilde de 
magistraat de bijdrage uit de vikarieën, die op 119 gulden was gesteld, verho
gen, onder opgave van reden dat men bang was dat de predikant en school
meesters de stad zouden verlaten, als hun salaris niet verhoogd zou worden 65. 
Dit argument zou vaker gebruikt worden wat betreft maatregelen ten aanzien 
van de geestelijke goederen. De stad wilde ook zoveel mogelijk de collatie van 
de kapittelprebenden naar zich toetrekken. Toen dit in 1591 een keer niet geluk
te door tussenkomst van de Staten, klaagde de magistraat dat dit nadelig was 
voor de 'gerechticheyt ende welvaert' in de stad 66. De goederen van de broe
derschappen kwamen eveneens onder controle van de magistraat. In 1593 legde 
het stadsbestuur beslag op de inkomsten van de broederschap van St. Barbara 
om daarmee de verhoging van het salaris van rektor en ondermeesters te beta
len. Het werd de pachters verboden de verschuldigde pachtsommen nog langer 
aan de oudermannen van de broederschap af te dragen 67. 
Het was voor de stedelijke magistraat van primair belang om zoveel mogelijk 
geldelijk te profiteren van de veranderde godsdienstige situatie. Daarvoor was 
het nodig om de gereformeerde kerk onder een strakke overheidscontrole te 
houden. Dit was in de gehele provincie Utrecht tamelijk goed gelukt getuige de 
kerkorde van 1590, waarin de overheidsbemoeienis met de benoeming van pre
dikanten en kerkeraadsleden sterk werd benadrukt 6S. In de kerkorde van 1612 
werd dit enigszins afgezwakt, maar de regenten bleven veel invloed uitoefenen 
op de kerk. Dit was ook het geval in Wijk, waar de overheid zich bemoeide met 
de predikantsberoeping en het onderwijs. Maar daarnaast werden ook 
bestuursmaatregelen getroffen ter verdere ondersteuning van de gereformeerde 
religie. Illustratief voor de houding van de bevolking tegenover de kerk in deze 
tijd is de bepaling van de magistraat uit 1597 dat 'voorts wordt verboden allen 
kijnderen, knechtkens ende meyskens inde kercke, op kerckhove ende inde 
stadthuze te speelen, noch eenich rumour off insolentie te bedrijven ofte eeni-
ghe onreynicheit te doen... ' 69. Maatregelen ter eerbiediging van de kerk wa
ren dus wel nodig. In 1607 werd naar aanleiding van klachten van de kerkeraad 
bepaald, dat de zondagsrust in acht gehouden moest worden. Tijdens de preek 
mochten geen goederen verhandeld worden en was het de herbergiers verboden 
'eenighe gelaghen te setten ofte eenighe dansscholen'. Ja, zelfs de stadspoorten 
werden gesloten, opdat niemand tijdens de preek de stad zou verlaten 70. Toch 
bleken deze maatregelen niet afdoende te zijn, want nog in 1619 moest de 
markt op zondag afgeschaft worden op aandringen van de classis 7 ' . En in 1622 

64 RAU, Kap. St. Jan Baptist, nr. 166; GAW, nr. 507. 
65 GAW, nr. 265. 
66 GAW, nr. 51; RAU, Staten, nr. 328 en 279-1. 
67 GAW, nr. 51. 
68 Hooyer, Oude kerkordeningen, 284-298. 
69 GAW, nr. 51. 
70 Ibidem. 
71 RAU, Classis Rhenen-Wijk, nr. 1. 
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werd de schutterij gelast om tijdens de preek de schietoefeningen in de Doelen 
te staken 72. 
De magistraat pakte ook het ongehuwd samenwonen aan. In 1592 werden de 
deken van het kapittel, Dirk Rataller " en kanunnik Berend Uyteneng beboet 
omdat ze samenwoonden met hun huishoudsters. De laatstgenoemde behoorde 
samen met zijn broer en mede-kanunnik Willem tot een aanzienlijke Wijkse fa
milie en met steun van de schout kon hij zich vrijkopen van verdere vervol
ging 74. Daarnaast werd het aan huis trouwen aan banden gelegd, toen in 1604 
de mogelijkheid geschapen werd om voor het gerecht in Wijk in het huwelijk 
te treden, uiteraard tegen betaling. De katholieke bevolking was nu niet meer 
gedwongen in de gereformeerde kerk te trouwen en de Wijkse magistraat kon 
zich weer extra inkomsten verschaffen. 
Uit het bovenstaande kunnen we opmaken, dat de Wijkse overheid vooral 
maatregelen nam als ze er geldelijk voordeel in zag; overigens werden de katho
lieke inwoners niet streng vervolgd. Dit brengt ons op het punt van de sa
menstelling van deze magistraat: hoe ver reikte de calvinistische invloed in het 
stadsbestuur? 

Calvinisten in het stadsbestuur 

Over de maatschappelijke positie van de calvinisten vóór 1620 valt weinig te 
zeggen bij gebrek aan bronnenmateriaal. Toch zijn er wel enige kanttekeningen 
te maken. De eerste drie bij naam genoemde protestanten in Wijk waren een
voudige ambachtslui, respektievelijk kleermaker, meubelmaker en wever. De 
vier wegens ketterij veroordeelden uit 1568 bezaten ieder een huis in Wijk, 
maar over verder goederenbezit wordt niets gezegd in de specificatie van hun 
geconfiskeerde goederen 75. Jan Janszoon de stoeldraaier, bleef tot zijn dood 
in 1575 in Wijk wonen. Zijn zoon uit zijn eerste huwelijk Jan Janszoon van 
Wevelickhoven keerde na 1575 terug uit Utrecht en fungeerde waarschijnlijk 
als een van de eerste ouderlingen, zoals we reeds zagen. Hij was van beroep 
wijnhandelaar. In 1587 werd hij gekozen tot kerkmeester en in 1589 vervulde 
hij de funktie van burgerhopman. De hoogste bestuurspost, die hij bereikte, 
was het schepenambt. Een andere calvinist, die we uit de jaren tachtig met 
naam en toenaam kennen, was Robbert Joriszoon, zoon van de slotenmaker 
Joris Robbertszoon van Baden, die vanaf 1583 regelmatig deel uitmaakte van 
de magistraat 76. 
Frederik Hermanszoon van Ysendoorn had al een hele carrière achter de rug, 
toen hij in 1606 als afgevaardigde van de Wijkse kerkeraad naar de provinciale 
synode werd gezonden. Vier jaar tevoren was hij benoemd tot wachtmeester 
van de stad. Schepen Hugo Ruysch schreef in zijn aanbevelingsbrief aan de Sta-
72 Ibidem. 
73 Dirk Rataller was in 1575 door Filips II aangesteld als deken van het kapittel van St. Jan Bap

tist. Hij was de broer van George Rataller, president van het Hof van Utrecht en een trouw aan
hanger van de koning; RAU, Kap. St. Jan Baptist, nr. 2. 

74 GAW, nr. 51. Schout Johan van Oostrum en oud-burgemeester Frans van Cleve zorgden er
voor, dat Berend Uyteneng slechts de onkosten van de gerechtsbode naar Utrecht hoefde te be
talen, op voorwaarde dat hij zich niet meer tegen de magistraat zou verzetten. 

75 RAU, Finan. Inst., nr. 98. 
76 Van Baden vergezelde de predikant in 1587 naar een classikale vergadering; GAW, nr. 508, re

kening 1587-1588. 
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Anonieme potloodtekening 
van de toren der Grote Kerk 
gezien vanuit het noorden uit 
ca. 1880. Top. Atlas RAU 
523-2. Foto: RA U 

ten dat Frederik Hermanszoon 'sich in alles vromelick ende eerlijck alle tijt ge
dragen heeft, oock wel geaffectioneert totte religie ende welvaerts des 
vaderlants'71. We mogen hieruit wel afleiden dat Ruysch lid van de gerefor
meerde kerk was. Van Ysendoorn combineerde zijn wachtmeestersambt met 
het beroep van wijnhandelaar-herbergier en bekleedde tevens diverse bestuurs-
funkties. In 1623 werd hij voor het eerst tot burgemeester gekozen; in de jaren 
daarna vervulde hij nog regelmatig dit ambt. Ook zijn zoon Johan bracht het 
tot deze hoogste bestuursfunktie in Wijk. 
In 1612 werden vier magistraatsleden aangewezen om samen met vier kerke
raadsleden een nieuwe predikant te beroepen. Zij moesten lidmaat van de gere
formeerde kerk zijn. Het ging hierbij om de burgemeesters Nicolaes Dirkszoon 
vander Smacht en Cornelis van Ommeren en de schepenen Hendrik de Cock 
en Gerrit van Ommeren 78. De Cock en de Van Ommerens behoorden tot van 
oudsher aanzienlijke brouwers families in Wijk. 
We kunnen hieruit voorzichtig concluderen dat de calvinisten vaste voet had
den weten te verkrijgen in het stadsbestuur, maar pas vanaf 1620 is het moge
lijk om een vollediger beeld van de samenstelling van de magistraat te schetsen. 
Na 1619 zijn er namelijk lijsten met kandidaten voor de magistraat opgesteld, 
" GAW, nr. 51; nr. 462. 
78 GAW, nr. 51. 
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die naar de stadhouder werden gezonden (zie bijlage). Bij de stadhouder lag het 
uiteindelijke benoemingsrecht van de magistraatsleden. In deze lijsten werd een 
nadere toelichting op de maatschappelijke positie der kandidaten en hun hou
ding ten aanzien van de gereformeerde kerk gegeven. Vergelijken we deze 
lijsten met de namen van de ons bekende kerkeraadsleden uit die tijd, dan zien 
we grote overeenkomsten. Recente studies hebben aangetoond, dat het traditi
onele beeld van gereformeerde kerkeraden van kleine luiden, die zich afzetten 
tegen de heersende regentenklassen, niet met de werkelijkheid overeenkomt 79. 
Dit wordt bevestigd door de situatie in Wijk. Economisch en maatschappelijk 
behoorden de meeste kerkeraadsleden tot de sociale bovenlaag van de bevol
king en waren ze ruimschoots vertegenwoordigd in het stadsbestuur. Edelen als 
schout Willem van Oostrum en jonker Johan van Hattem van Rijnestein, 
kastelein op kasteel Duurstede, waren lidmaten van de gereformeerde kerk. 
Daarnaast maakten rijke handelaren, bierbrouwers, diamantbewerkers deel uit 
van zowel de kerkeraad als de magistraat. Voor hen die niet tot de sociale top 
behoorden was de kerkeraad een veelbelovend uitgangspunt voor een maat
schappelijke carrière. Een goed voorbeeld hiervan is de loopbaan van Jan Ger-
brandszoon van Schagen, zoon van de in 1612 overleden predikant Gerbrand 
Janszoon. Vanaf 1619 behoorde hij regelmatig tot de ouderlingen, die naar de 
classis werden afgevaardigd. In 1622 bekleedde hij voor het eerst het schepen-
ambt. Hij werd de stamvader van een nog in de 18e eeuw zeer aanzienlijk regen-
tengeslacht in Wijk 80. Een ander voorbeeld was Cornelis Caerle van Achter
hout. Hij kwam in 1618 naar Wijk, waar hij trouwde met Lijsbeth Adriaens-
dochter van Garderen. Hij werd in 1620 nog gepasseerd voor het ambt van ka
meraar (en wel ten gunste van de 'bittere papist' Sebastiaan van Zijl), maar het 
volgende jaar bekleedde hij al het ambt van kerkmeester. Hij werd omschreven 
als 'goet ende vroom' en volgens een losse aantekening op de magistraatslijst 
van 1624 ging hij ten avondmaal. 

Als we de magistraatsbenoemingen van de jaren 1620-1630 in hun geheel be
zien, dan komt er een bepaald patroon naar voren. In de tijd van Maurits wer
den remonstranten en katholieken nog wel voorgedragen voor het burge
meestersambt, maar gepasseerd bij de feitelijke benoemingen. Uiteindelijk 
bleek hun invloed echter te groot om blijvend genegeerd te worden. In 1627 
werden mr Hendrik van Vreeswijk, die zelden naar de kerk ging, een grote 
dronkaard was en 'inclineerde naer d'arminiaenen', en de katholiek Hubert 
Gerritszoon van Eyndoven benoemd tot burgemeester. Van Vreeswijk stond 
onder protektie van de schout Johan van Oostrum, Van Eyndoven behoorde 
tot een oude Wijkse familie en was al jarenlang lid van de magistraat. 
De uitsluiting van de katholieken betrof ook in de voorgaande jaren niet alle 
magistraatsambten, want Van Eyndoven was al tot schepen benoemd in de 
voorgaande periode. Daarnaast waren er nog twijfelgevallen zoals Berend 
Janszoon Crauwel, van beroep brouwer, die 'naer men meent meest papist is' 
of mr Dirk van Gemert, 'die niet naar de kerck ging'. Het merendeel van de 
schepenen in deze jaren was echter calvinistisch. Dit gold ook voor de pot- en 
kerkmeesters, terwijl de heemraden en molenmeesters over het algemeen ka-

79 Van Deursen, Bavianen, 83 ev. 
80 Cortenraede, 'Wijk bij Duurstede', 77 ev. 
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tholiek waren. Het laatste is te verklaren uit het feit, dat deze ambten vervuld 
moesten worden door ingelanden van het waterschap Wijk. Zij woonden veelal 
in de vrijheid van Wijk, waar het katholicisme nog wijd verbreid was, zoals we 
nog zullen zien. 
Er waren dus nog steeds katholieke magistraatsleden in Wijk, maar de tendens 
naar een calvinisering van de magistraat was reeds onmiskenbaar aanwezig. 
Ondanks dat bleef de positie van de katholieken in Wijk en omgeving redelijk 
sterk. 

Katholieken in Wijk 

De mate van protestantisering van de bevolking kon afhangen van een aantal 
faktoren, zoals het overheidsoptreden en de invoering van een kerkelijke orga
nisatie. Daarnaast was het belangrijk voor de handhaving van het katholicisme 
in welke mate de zielzorg gecontinueerd kon worden. In eerste instantie werden 
in Wijk maatregelen genomen ter verhindering van de uitoefening van de ka
tholieke eredienst. In de jaren 1579-1580 verdween de vaste pastoor. Betalingen 
voor het lezen van missen werden gestaakt en er werd geen geld meer uitgegeven 
voor het branden van kaarsen in de kerk. De biechtvader van het klooster, pa
ter Hubert van Hatert, moest de stad verlaten, niet zozeer vanwege zijn katholi
cisme alswel zijn aanstootgevende levenswijze, zijn 'quade handel en 
wandel' 81. In de volgende jaren werd de zielzorg in stand gehouden door 
priesters uit de omgeving of rondreizende jezuïeten 82. Het al eerder genoemde 
visitatierapport van 1593 en de acta van de provinciale synode van 1606 laten 
zien dat op het platteland nog veel katholieken woonden. In de naaste omge
ving van Wijk, in Overlangbroek, Schalkwijk en Honswijk, verbleef nog een 
pastoor en daar werden 'opentlijcke pauselijcke diensten en superstitien' 
beoefend 83. 

In 1590 klaagde de magistraat van Wijk bij de Staten van Utrecht over het feit 
dat de 'huislieden' rond Wijk vijandelijke Spaanse troepen verborgen hielden, 
waardoor de burgers de stad niet meer durfden te verlaten, noch hun vee te wei
den 84. Dertig jaar later, in 1622, beschrijft de magistraat de 'gebuyren' in de 
vrijheid van Wijk nog als 'oproerighe geesten ende merendell papisten' 85. 
Vanuit Overlangbroek kwam regelmatig de priester Steven de Cruyff naar 
Wijk om katholieken te bezoeken en kinderen te dopen. Zeer waarschijnlijk be
zocht hij ook het huis van Berend en Willem Uyteneng, waar geheime bijeen
komsten werden gehouden en de mis opgedragen 86. Ook het klooster kreeg be
zoek van rondreizende priesters, maar niet alle zusters waren hiervan gediend. 
81 Hubert van Hatert werd in 1580 de stad uitgewezen, maar de Staten draaiden dit besluit van 

de magistraat terug (RAU, Staten, nr. 328). In 1586 werd hij echter alsnog verbannen (RAU, 
Staten, nr. 279-1). Hij kreeg tot aan zijn dood rond 1609 een uitkering uit de goederen van het 
Magdalenaklooster, ondanks protesten van de magistraat (RAU, Kleine Kapittels en Kloosters 
(KKK), nr. 1291-3). 

82 Vanuit Utrecht werd hulp geboden: 'In Yselsteyn, Montfort, Culenborch, Durstadii et vicinis 
locis nullus fixe residet, sed ex Ultrajecto et vicinioribus locis juvantur. Habent etiam duos vel 
tres senes sacerdotes, qui tempore necessitatis sacramenta administrare permittuntur', G. 
Brom, ed., 'Verslag over de Hollandsche Missie ten jare 1617', AAU, XVII (1889) 464. 

83 Reitsma en Van Veen, Acta, VI, 292-345. 
84 RAU, Staten, nr. 279-1. 
85 GAW, nr. 264. 
86 GAW, nr. 51. 
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In 1596 klaagde zuster Josina van Hardenbroek bij de vicaris-generaal Sasbout 
Vosmeer over de aanwezigheid van mr Claes, een jezuïet, die het klooster naar 
zijn hand wilde zetten. Zuster Josina dreigde zelfs met uittreding uit het 
klooster als de vicaris-generaal niet zou ingrijpen 87. In ditzelfde jaar kreeg het 
Magdalena-klooster een nieuwe biechtvader, pater Bernard van Goes, die zich 
tot 1605 verborgen wist te houden op een zolderkamertje. Zijn preken werden 
ook bijgewoond door burgers van Wijk, maar deze geheime aktiviteiten begon
nen op te vallen, toen door een pestepidemie in Wijk het aantal zusters sterk 
uitdunde en de drukte in het klooster verdacht werd. Hij kon nog juist uitwij
ken voordat de overheid ingreep 88. 

Het klooster was inmiddels onder overheidscontrole geplaatst. In 1583 werd in 
een speciale ordonnantie bepaald, dat het aantal zusters teruggebracht moest 
worden tot zestien 89. De prebenden die vrij kwamen, zouden verdeeld worden 
onder de Ridderschap in Utrecht en de gegoede burgers van Wijk: acht preben
den voor adellijke dochters uit de provincie en acht voor dochters van Wijkse 
burgers. De administratie kwam onder toezicht te staan van de Staten, terwijl 
de rentmeester benoemd zou worden door de Ridderschap en de stad. Er werd 
streng opgelet, dat het klooster geen goederen verkocht of wegschonk. Priorin 
Wilhelmina van Abcoude van Meerten moest zich zelfs verantwoorden voor de 
twaalf zitkussens, die in 1587 aan de weduwe van jonker Gijsbert van Harden
broek werden overgedragen ter aflossing van nog uitstaande schulden 90. De 
overheid bemoeide zich ook met de wijze van samenwonen van de zusters. In 
1600 werd verordend, dat de zusters hun 'gemeen tafelhoudinge' moesten ver
laten en zichzelf door middel van de hun toegekende alimentatie moesten 
onderhouden91. Een aantal zusters woonde in deze tijd al buiten het 
klooster 92. 

In 1601 was door sterfgevallen het aantal zusters tot zestien teruggelopen. Ten 
gevolge van de pestepidemie waren er in 1605 nog maar vier in leven: de 70-
jarige priorin, de 90-jarige onderpriorin juffrouw Margaretha van Zuylen van 
Natewisch, juffrouw Arnolda van Heuckelom en lekezuster Jooske Francken. 
Ook de drie zusters, die buiten het klooster woonden, overleefden de ramp. De 
prebenden, die vrij kwamen, konden nu vergeven worden aan adellijke doch
ters en dochters van burgers van Wijk. Dit lokte een protest uit van de priorin. 
Zij vond het niet juist, dat anderen 'aen het bueren ende genieten waaren', ter
wijl de overgebleven zusters nauwelijks geld genoeg hadden om rond te 
komen 93. 
De gebouwen van het klooster kwamen leeg te staan. Al in 1588 was het 
kloosterkerkje toegewezen aan de stadskameraar om er zijn benodigdheden en 
archief op te slaan 94. Twee jaar daarvoor had de magistraat een gedeelte van 
het klooster toegewezen aan de schutterij om daar hun Doelen te vestigen. Na 
87 RAU, Oud-Bisschoppelijke Clerezij, nr. 271. 
88 Hoogland, 'Klooster', 60-65. 
89 GAW, nr. 494. 
90 RAU, Staten, nr. 290-1. 
91 GAW, nr. 51. 
92 Buiten het klooster woonden reeds Agnes Gielkens en Johanna van Schonauwen; RAU, KKK, 

nr. 1291-3. Elisabeth van Schonauwen, zuster van Johanna en tevens kloosterlinge, trouwde 
in 1603 met Jan Simonssen; RAU, DTB, nr. 569-a. 

93 RAU, Collectie Rijsenburg, nr. 488. 
94 GAW, nr. 51. 
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klachten van het klooster dat de schutters 'het hoff invaderen', grepen de Sta
ten in. Wij k mocht de zaak niet doorzetten 9 5. In 1605 zag het stadsbestuur wel 
kans om zich een gedeelte van het klooster toe te eigenen. De 'voorborch' zou 
voortaan gebruikt worden voor de huisvesting van soldaten, hetgeen een 
lastenvermindering voor de burgerbevolking betekende 96. In 1611 overleed de 
onderpriorin. Haar huis werd nu bestemd als predikantswoning 97. Na de dood 
van de priorin (tussen 1615 en 1620) kwam het klooster leeg te staan 98. In 1618 
kocht de magistraat voor 500 gulden de huisjes die bij het klooster 
behoorden " . De refter werd vanaf 1619 gebruikt voor bijeenkomsten van de 
classis in Wijk 10°. De magistraat wist geen beslag te leggen op de kerkorna-
menten. Een rijke schat aan kleding en andere voorwerpen, die herinnerden 
aan de roomse tijd, was al in 1611 overgebracht naar 's-Hertogenbosch en in 
1620 volgde de bibliotheek 101. 

Zo verdween het klooster uit Wijk. Met het kapittel liep het wat anders. De ou
de kanunniken werden met rust gelaten, zolang ze zich tenminste onthielden 
van al te openlijke steun aan het katholicisme. De vrijkomende prebenden wer
den door de Staten en de stad vergeven aan leden van regentenfamilies in de 
provincie of uit de stad. Het kapittel bleef bestaan tot 1811 als een administra
tieve instelling ter beheer van goederen, waarvan de inkomsten ten goede kwa
men aan een aantal particuliere personen. 
De in Wijk aanwezige broederschappen probeerden hun katholieke identiteit 
te bewaren, hoewel ze niet meer openlijk de mis konden vieren. Het stads
bestuur kwam er in 1592 achter dat ten huize van Adriaen Janszoon van Garde-
ren in de Peperstraat nog rooms-katholieke voorwerpen van de Heilige Sacra
mentsbroederschap lagen opgeslagen. Schout en deurwaarders kwamen op 27 
juli 'cappen, cleeren, cleinodien en missewaet' in beslag nemen 102. Hezelfde 
gebeurde met de bezittingen van de St. Annabroederschap. Toch werd de Sa
cramentsbroederschap niet opgeheven en zelfs magistraatsleden en schout Dirk 
van Oostrum behoorden tot de leden 103. 
Na 1619 nam de druk van de gereformeerde kerk, met name van de classis, toe 
om de katholieken te vervolgen. Zo werd herhaaldelijk melding gemaakt van 
klopjes, die vanuit Culemborg de omgeving 'onveilig' maakten. Toen het 
stadsbestuur bij de Staten pleitte voor het behoud van predikant Modaeus, die 
naar Den Haag beroepen was, wees het op het katholieke gevaar: 'Wij hebben 
veel pausgesinden, God betert, rondom ons, jae met hoopen inde stad woon
achtig' 104. En in juni 1631 werd er geklaagd over het feit dat 'ten huyse van 
Claes Gerrits ende Herman aende Melcwech onder den gerechte van Wijck 
te Duerstede grote pauselijcke vergaderingen gehouden worden alle weken 

95 Ibidem; GAW, nr. 445. 
96 GAW, nr. 51. 
97 GAW, nr. 51; RAU, KKK, nr. 1291, rekening 1610-1611. 
98 In 1615 werd de priorin Wilhelmina van Abcoude van Meerten nog uitbetaald, maar in 1620 

niet meer. De tussenliggende rekeningen ontbreken; RAU, KKK, nr. 1291. 
99 GAW, nr. 51. 
100 RAU, Classis Rhenen-Wijk, nr. 1. 
101 A. J. Hoogland, ed., 'Memorie-boeksken van de goederen uit hollandt ende gelderland. . . ' , 

AAU, VI (1879) 169. 
102 GAW, nr. 51. 
103 GAW, nr. 628. 
104 RAU, Staten, nr. 279-2. 
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precijs' 105. In ditzelfde jaar keerde het tij voor de katholieken in Wijk met de 
komst van de jezuïet Johannes Navigheer. Deze vertrok reeds het jaar daarop 
en werd opgevolgd door Theodorus Adolfus van Reede van Amerongen 106. 
Deze heeft als geen ander de katholieken in Wijk weer bijeengebracht, zodat 
in 1635 het aantal communicanten was opgelopen tot 400 en in 1656 tot 
1200 107. 

Slotbeschouwing 

Uit het feit dat rond 1650 ongeveer de helft van de bevolking nog (of weer) tot 
de katholieke kerk behoorde, kunnen we concluderen dat de protestantisering 
van Wijk weinig diepgaand is geweest. Weliswaar had de gereformeerde kerk 
een goed georganiseerde gemeente kunnen opbouwen, maar het aantal lidma
ten bleef beperkt. De magistraat werd gedomineerd door de gereformeerde le
den, maar wist toch niet te bewerkstelligen dat de publieke kerk algemeen werd 
ingevoerd. Als oorzaken hiervoor kunnen genoemd worden het gematigd op
treden tegen de katholieken door de overheid en het ontbreken van een duidelij
ke provinciale kerkelijke organisatie, die druk kon uitoefenen op de overheid. 
Daarnaast krijgt men de indruk dat nog lang niet iedereen bewust gekozen had 
voor de katholieke of gereformeerde kerk. Velen schrokken terug voor de 
strenge tucht binnen de gereformeerde kerk, die ook al niet gemakkelijk toe
gankelijk was vanwege de bijbelse kennis, die van de lidmaten gevergd werd. 
Tegelijkertijd werd het katholicisme in Wijk levend gehouden door priesters uit 
de omgeving en rondreizende jezuïeten, totdat er in 1631 weer een vaste priester 
kwam. Zo ontstond in de 17e eeuw de situatie die Van Deursen ook voor de 
provincie Holland schetste: twee groeiende kerkorganisaties, die beide de mid
dengroepen voor zich probeerden te winnen. De katholieken trokken aan het 
langste eind wat betreft het aantal aanhangers, de gereformeerden echter 
wisten de belangrijkste machtsposities in handen te krijgen. 

105 RAU, Classis Rhenen-Wijk, nr. 1. Uit een belastingaanslag van 1627 blijkt dat het hier Claes 
Gerritszoon van Bemmel en Harman Samuelsen Vernoy betreft; GAW, nr. 362 en nr. 364. 

106 p v a n Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland (Nijmegen, 1940) 76-77. 
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Bijlagen 

RAU, Staten, nr. 292-3 

Voordracht in dubbeltallen door de magistraat van Wijk, 9 oktober 1620. 

Burgemeester: 
- Huybert Gerritssen van Eyndoven: is een bitter papist, komt niet te kercke, was voor desen 

borghemeester. 
- Gerrit van Ommeren: is goet vande religie, is voor dese borgemeester geweest ende oock schepen. 

Schepenen: 
- Beernt Janssen Crauwel: komt wel te kercke, maer men souder niet seer op mogen staen, men 

meent hij meest papist is. 
- Frederick Hermanssen van Ysendorn: is goet, is aldaer majoor ofte wachtmeester. 
- Gerrit de Cock. 
- Sebastiaen van Sijll: is een papist ende draecht hem niet wel in zyn manieren van leven. Bijge

schreven: is oudt, suff ende onbequaem. 
- Jacob Vermuer: is een lieffhebber vant landt en goet man van leven, ryck, handelt int mouwt. 
- Johan Aelbertssen van Bemmel: komt te kercke, is voor dese schepen geweest. Bijgeschreven: 

is papist, schoenmaker. 
- mr Dirck van Gemert: is wel een goet man ende vroom, maer gaet niet te kercke, is een rechtsge

leerde, doch heeft voor dese te kercke gegaen. Bijgeschreven: is papist. 
- Beernt Kemp: is een goed man, een lieffhebber vant landt. 

Kameraar: 
- Johan Adriaenssen van Garderen: is een jongman, noch so men meent niet bequaem om te rege

ren. Bijgeschreven: meer paeps als anders, is borgher vendrich. 
- Cornells Caerle: is goet ende verstandich. 

Kerkmeester: 
- Augustijn van Sombeek: komt te kercke. Bijgeschreven: paeps, dronckaert, schrijnwerker. 
- Anthonis van Hengst: is goet, een goet vroom man, t'gemene best seer toegedaen. 

Potmeester 
- Dirck Claessen vander Smacht: een jongman, ongetrout, komt te kercke, syn vader is voor dese 

borgemeester geweest. 
- Pons van Hattem: is een goet vroom man, t'gemene best seer toegedaen. 

Heemraad 
- Cornells van Sijll: is papist. Bijgeschreven: woondt buijten de Stadt. 
- Dirck Baltyssen: is noch een vrijer, is papist. 

Molenmeester 
- Johan Aertssen Bremaet: daer van kanmen niet veysen, is soo het schijnt niet seer bekent. 
- Lambert Spithoven, is papist, noch een vrijer. Bijgeschreven: mogelijck doodt. 

Lijst van magistraatsleden 

Datum: 10 maart 1621 
Aantekeningen in de kantlijn d.d. 11 april 1621. 

- Jacob Janssen van Leerdam: is geweest borgemeyster, is vande religie, een brouwer, gaet te kerc
ke ende niet te Avontmael, is soomen meent d'arminianen toegedaen. 
Bijgeschreven: doet professie van de religie ende leeft op zijn renthen, zijnde een goedt vroom 
man. 

- Harman van Bemmel: een brouwer, is van religie, komt te kercke, maer niet ten Avontmael. 
Bijgeschreven: doodt, zijnde Borgemeyster. 

- Mr Henrick van Vreeswijck: comt seiden te kercke, een grooten dronckaert, is een harbargier. 
Bijgeschreven: compt seiden ter kercke, inclineert na d'arminianen. 

- Jonker Johan van Hattem: is casteleyn, is een lidtmaet, vroom ende godsalich van leven ende 
vande religie. 
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Bijgeschreven: ouderlingh vande kercke. 
- Anthonis van Schuylenburgh: is een glaesschrijver, een vroom man, goet van leer ende leven, 

een lidtmaet. 
Bijgeschreven: geconfirmeert. 

- Adriaen Schipmans: een seer vroom man, goet ende vroom van leer ende leven. 
Bijgeschreven: woont nu t'Utrecht. 

- Gevert van Leeuwen: is tollenaer, een rijck man, vande religie, gaet te kercke. 
Bijgeschreven: doet geen professie, maer zijn vrouw. 

- Cornelis Joosten: is goet vande religie, een brouwer. 
Bijgeschreven: doet geen professie, maer zijn vrouw, is rijck. 

- Jonker Johan van Abcoude van Meerthen: is goet vande religie, een edelman. 
Bijgeschreven: gaet woonen t'Alcmaer. 

- Cornelis Franssen: is goet vande religie, een lidtmaet, een sijde-lakecoper. 
Bijgeschreven: op d'electie de anno 1621. 

- Bastiaen Kemp: een brouwer, een lidtmaet, een goet man. 
Bijgeschreven: is een slootmaker, mede. 

- Johan Gerbrantssen: is heel goet vande religie ende leven, een diamantsnijder, is nu ouderling. 
Bijgeschreven: Schouth van Honswijck ende Overlanghbroeck, swagher van voornoemde Kemp. 

- Andries Vossen: een papist, een lakecoper. 
Bijgeschreven: seer paeps ende rijck. 

- Anthonis Harmans: een lakecooper, goet te kercke, een goet man. 
Bijgeschreven: doet geen professie, zijnde zijn huysvrou paeps. 

- Dirick Vernoy: een rentenier, is bitter papist. 
Bijgeschreven: geconfirmeert. 

- Otto van Leeuwen: een papist, leeft zijn rente. 
Bijgeschreven: seer paeps. 

- Cornelis Aelbertssen: kent die suderling niet dan meent hij papist is. 
Bijgeschreven: woont ten plattelande aende dijck, is bitter paeps. 

- Gerrit de Cock: is een lidtmaet, ende ouderling, een diamantsnijder, een vroom man. 
Bijgeschreven: geconfirmeert, is schepen geweest, zijnde rijck. 

- Johan Aertssen Bremaet: comt neerstich te kercke, een lidtmaet, (hout), cruymerij ende linnelae-
cken, een heel rijck man. 
Bijgeschreven: geconfirmeert, nu cameraer. 

Aparte aantekening: 
- Anthonis van Schulenborch. 
- Wijnant van Bijlar: zeer goedt vande religie ende rijck, rentenier. 
- Joriphaes Janssen: is seer paeps, een lakencoper, rijck, gestudeert. 
- Alert Cool: is diaken, goedt vande religie, is een brouwer, van goede middelen. 
- Cornelis Thonissen: woont buyten de Stadt. 
- Cornelis de Cruyff: woondt buyten de Stadt. 
- Jacob Janssen van Sandijck: goedt vande religie ende middelen, glaesschrijver. 
- Jonker Eustatius van Aesswijn: heer tot Wesenhorst, broeder vande heere van Braeckel, is van 

de religie ende patriot. 
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