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MEDEDEELINGEN UIT DE VEREENIGING 

Het Bestuur deelt door dezen mede, dat de algemeene (jaar-) 
vergadering zeer waarschijnlijk in de tweede helft van Mei a.s. kan 
worden gehouden. In die bijeenkomst zal o.m. een film der Neder-
landsche Spoorwegen vertoond worden, waarbij de heer Ir. J. D. 
M. Bardet eene historische inleiding en toelichting zal geven. 

Verdere bijzonderheden zullen in het eerstvolgende nummer van 
dit maandblad worden medegedeeld. 

VERZOEK 

In de verzameling historische afbeeldingen van het gemeente
archief ontbreken foto's van den intocht der Duitsche troepen in 
Utrecht op 15 Mei 1940. Spoedig na dien datum is een fotografeer
verbod uitgevaardigd, maar er waren door particulieren reeds foto's 
genomen, o.a. op de Voorstraat. Ook opnamen van de perceelen 
Mariaplaats en Domplein met het bord „Ortskommandantur", even
als portretten van de in Utrecht gefungeerd hebbende Ortskom-
manten ontbreken in de collectie. Hoe zeer een en ander aan som
bere jaren herinnert, toch is het voor de historische documentatie 
van belang, dat er afbeeldingen van bewaard blijven. Wie de 
bovenomschreven en andere soortgelijke, meestal wel clandestiene, 
foto's bezit en ze, al of niet tegen vergoeding, wil afstaan, de nega
tieven er van wil schenken of voor korten tijd in gebruik geven, 
gelieve ze te bezorgen of toe te zenden aan het gemeente-archief, 
i_>ilii £.1, ut z.icii laet uen nivuivciiis m veixiiaaing ie Stellen. 
(Tel. 10208). 

VERGADERPLAATSEN DER 
ROOMSCH-KATHOLIEKEN IN 1647 

Menigvuldig waren de klachten over allerlei „paepsche stoutiche-
den", welke in de 17e eeuw in de vergaderingen van den kerke-
raad der Gereformeerde kerk werden aangeheven en weerklank 
vonden in de gemoederen van de ambtsdragers, die ze aanhoorden. 
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Dikwijls werd het vuur der klachten gedoofd door de belofte 
van de burgemeesters of de vroedschap „op alles ordre te sullen 
stellen". 

Dit laatste was geen gemakkelijk te vervullen en een allerminst 
begeerenswaardige bezigheid. 

Die ondervinding deed de ,,heer officier" of schout b.v. op, toen 
hij op 28 September 1641 doende was „om vergaderinge der Paeps-
gezinden te stooren". Een volksoploop ontstond en eenigen daaruit 
hadden de brutaliteit twee van zijn dienaars, die aan een deur aan 
de wal op wacht gezet waren, te schelden voor „verclickers, schel
men, dieffleyders 1), duivels en meer andere diergelycke smade-
lycke woorden, smijtende de selve daerenboven met dreck". Boven
dien beloofde men ze bij voorkomende gelegenheid te sullen „aff-
rossen". En toen de Officier met zijn helpers aftrok werd hij 
„spottelick nae geroepen". 

Hoe onaangenaam die vele gebeurtenissen ook waren voor de 
klagers, zoowel als voor hen, die aanleiding tot dergelijke klachten 
gaven, wij mogen — zonder ons over die feiten te verheugen — 
toch wel dankbaar zijn, dat zij, nu zij eenmaal plaats gehad hebben, 
door notuleering te onzer kennis kunnen komen. Veel bijzonder
heden, die anders onbekend zouden zijn, zijn ons nu bewaard ge
bleven. 

Zoo kwam in de kerkeraadsvergadering van 15 Februari 1647 
de „groote stoutigheyt der Paapsche kloppen2) in 't catechizeren 
der kinderen" ter sprake, en werd besloten te overwegen, wat daar
tegen gedaan kon worden. 

Een week later besloot men de schoolmeesters ter naaster ver
gadering te ontbieden en hun op te dragen om ,,sich naerder over 
die saecke te informeren". 

Zulks geschiedde eerst op 8 Maart d.a.v. Den schoolmeesters 
werd op het hart gedrukt ,haere goede devoiren te willen conti
nueren", waarbij hun beloofd werd, dat de kerkeraad „de behulpe-
licke hand haar bieden zal". 

Weer twee weken later, 22 Maart, besloot men ter gelegenheid 
van de „aenstaende visitatie" bijzonder bij de schoolmeesters naar 
de „particularitetyten van de menighvuldige ondiensten van de 
Paepen ende vande doppen", onderzoek te doen en daarna aan 
de vroedschap verzoeken daartegen middelen in het werk te stellen. 

Op 26 April, toen besloten werd de burgemeesters „aentespreec-
ken over alle die prophanatien en ontheyli(gi)nge van den Sabbath, 
specialyck over het rotsen en rijden van de wagenen des Sondachs 
s morgens" 3 ) , kregen de afgevaardigden van den kerkeraad mede 

opdracht die gelegenheid te benutten om te „remonstreren de 
groote en excessive stouticheden vande Papisten "en, zooals reeds 
meer geschied was, te verzoeken, dat „dacrop eens serieuselyck 
mochte werden gelet". De kerkeraad werd wat ongeduldig. Ook 
bleef hij zelf niet rustig afwachten. 
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Op 3 Mei werd weer besloten, dat door elke predikant na twee 
weken een „pertinente lijste (zou) werden ingebracht van syn 
quartier, waer eenige vergaderinge of catechizatien soude mogen 
werden gehouden bij de Papisten", ten einde die gegevens aan de 
burgemeesters te overhandigen, om de noodige maatregelen daar
tegen te kunnen nemen. 

Toen de twee weken verstreken waren, werd de zaak uitgesteld; 
de derde week eveneens. Maar tijdens deze vergadering (24 Mei) 
werd besloten naar prins Willem II, die in die week de stad zou 
bezoeken om als stadhouder gehuldigd te worden, een deputatie te 
zenden, om hem geluk te wenschen en ,,met eenen de staedt der 
gereformeerde religie hoochlyck" aan te bevelen, „mits mentie 
maeckende van de groote stoutigheyt der Papisten alhier". Elke 
gelegenheid om die „stoutigheyt" ten toon te stellen nam de kerke-
raad te baat. 

Het was al reeds 2 Augustus geworden, toen nog weer eens 
besloten werd, dat iedere predikant zou aanteekenen de plaatsen 
„daer de Paepsche hunne conventiculen houden". 

En eindelyk, 9 Augustus, kwam de lijst voor den dag, waarom 
het ons te doen is en die hier volgt: 

„Is geresumeert het stuck vande groote stoutigheyt der Papisten 
alhier, ende hebben de broederen verhaelt (soo veel haer bekent 
was) de notabelste plaetsen, daer in haere quartieren Paepsche 
conventiculen worden gehouden, naemelyck: tot Joncker Proeys met 
veele uitgangen; inde huysinge vande Vrouw van Montfoort; in de 
Nieuwe-straet tot den advocaet Vuysting; in 't huys van den heer 
van Braeckel by 't Hieronymi school; tot den heer van Spangen, 
daer specialick 's Sondaghs ten een uyre wordt gecatechizeert; aen 
de Verckenmarckt ende inde Koe-straat ende buyten de Catharinen 
poort per vices; op Clarenburch; achter Claerenburg, ende voort 
bij de Marien-kerck tot joncker Van Hooft, ende in dien reek 
voort aen inde huysinge van Canter; item tot Doctor Vande Cloes, 
die sijn broeder, sijnde een Paep, 't sijnen huyse heeft; tot den heer 
von Honcoop; tot Joffr. van Meerenburch; item advocaet Peltende 
advocaet Munter; bij wijlen oock tot den erfhuysmeester Schoon-
rewoerdt; tot de vrouw van Incourt, hebbende haere uytgangen aen 
'* C,„+ T.,,,0 \rprr\-\x~l ™ - J ~ \T „„(.-.„„v. 1_ -,„U*— U \n ï c . 
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op Bethlehem buyten de Weerde; over 't Servaes-Clooster, ordi-
naris; buyten Tollesteech, in Abstede, item inde Gans-steech; achter 
Twee-straet tot den brouwer Wijckersloot; buyten de Wittevrou-
wen tot W^ilmpken weibekent, ende tegen over de huysinge van 
d'heer Manardt zal.; de Paep Iser, eenen Jesuit, verstaet men op 
verscheydene plaetsen zijnen ondienst te doen". 

Zooals men ziet, een behoorlijk aantal plaatsen stond de 
katholieken ten dienste. En zonder twijfel is het lijstje niet volledig. 

Ter afronding van het verhaal deel ik nog het volgende mede. 
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Het aantal vergaderplaatsen was voldoende, om — zooals beslo
ten werd— „hier over een remonstrantie aen de Ed. Achtb. Heeren 
Regierders deser stadt over te leveren, met verzoek van remedie". 

Den 26en Augustus was een „remonstrantie" gereed en ter tafel. 
Maar het stuk werd niet in zee gezonden. De kerkeraad meende 
goed te doen zich eerst eens op de hoogte te stellen van den inhoud 
van dergelijke stukken, welke door „gedeputeerden" (blijkbaar be
doeld van de kerk) van Zuid-Holland en Zeeland aan „haere res
pective overicheden" waren aangeboden, en ook kennis te nemen 
van „zeecker geschrift, genoemt Anatomie etc", dat eenige jaren 
tevoren (in de marge staat hierbij: „Ao. 1644") was verschenen, en 
daaruit een „generael en bondich vertooch" te distilleeren. (De be
woordingen, waarmede de strekking van den inhoud werd aange
duid laat ik maar achterwege.) Dat „vertooch" zou dan met de 
lijst aan de vroedschap overhandigd worden. 

De aangewezen opstellers moesten een paar maal aangespoord 
worden. Eindelijk (het was al 31 Januari 1648 geworden) viel het 
besluit om een buitengewone vergadering te houden, om de „remon
strantie" te beoordeelen. Zij was dus blijkbaar gereed. O p 28 
Februari had de lezing van het stuk plaats, en „is den broederen 
welgevallen". Gecommitteerden tot de overhandiging van het stuk 
werden benoemd. Het stuk zelf is in het notulenboek overgeschre
ven: het beslaat ruim zeven folios dicht beschreven. 

Gedurende de twee volgende jaren werden bij nieuwe klachten 
van den kerkeraad over de „stouticheden" nu ook gevoegd die over 
het uitblijven van de in het stuk gevraagde maatregelen. K. 
x) Ten opzichte van hun bezigheid opdat oogenblik was deze betiteling — hoe 

goed ook bedoeld — toch minder juist. 
2) Zie hierover: E. E. A. ] . M. Theissing, Over klopjes en kwezels. Proef

schrift. Utrecht, 1935. 
3 ) Zie Maandblad 1943, bl. 33—36 over het „Heulen". 

U T R E C H T S C H E D I C H T E R S W O N I N G E N 
IV. JODOCUS VAN LODENSTEYN. 

Jodocus van Lodensteyn (1620—1677), te Delft uit aanzienlijke 
en vermogende ouders geboren, als theologisch student te Utrecht 
nog eenvoudig Joost geheeten, werd in 1653 als predikant te 
Utrecht beroepen. Hij voelde zich daar volkomen thuis in den 
kleinen kring van predikanten van strengere richting, enkele 
Utrechtsche burgers en ook eenige vrouwen, waaronder Anna 
Maria van Schurman, die zich om zijn leermeester Voetius had 
gevormd. Dit gezelschap schuwde op het voorbeeld van de Engel-
sche Puriteinen alle wereldsche vermaken en hield zich alleen met 
geestelijke belangen bezig. Steeds hebben Voetius en Lodensteyn 


