
„VAN DE K E R C K G E B R O I C K E N " 

Gebruiken en toestanden in een laat-zestiende-eeuwse dorpskerk 
{V eenendaal) 

Wie Vcenendaal tot object van historisch onderzoek kiest, v indt een 
bijna „maagdelijk" archief, da t niet alleen betrekkelijk goed bewaard 
is, — vele losse katernen echter zijn helaas watervlekkig of vergaan— 
maar dat ook in 1902 door dr. J. de Hul lu keurig is geïnventariseerd 
tot 1811, al ontbreken ui teraard regesten. Naast stukken als de dijk-
brief van Arnold van Gelre, helaas niet het origineel ui t 1460, maar 
afschriften uit ± 1650 en + 1750, de octrooien van Karel V (1545) en 
Philips I I (1558 en 1560), „sekere concepten van ordonnant ien ende 
pun ten geextraheert uu t diversche handvesten" ui t 1545, de wij
dingsoorkonde van de kerk uit 1566, de acte van prins Mauri ts over 
de prebende voor de pred ikant uit 1592, de manualen en rekeningen 
van de cameraar en de kerkmeesters, het naamregister ui t 1737, de 
lijsten van eigenaars uit 1698 en 1700 en die van de erfpachten ui t 
1750, naast al dit waardevolle behoren ongetwijfeld de 31 lijvige Veen-
registers tot het meest belangrijke. Zij lopen van 27 april 1546 tot 19 de
cember 1854, gevat in twintig banden en één portefeuille, en bevat ten 
een schat van historische gegevens. Helaas zijn enige registers defect 
aan het einde. Een kleiner bezwaar is dat enige katernen niet in het 
corresponderende register zijn terecht gekomen en dat in vier banden 
de registers in verkeerde volgorde zijn gebonden. 

In tegenstelling met plaatsen als Rhenen, Amerongen, Scherpen-
zeel, is de stichting van Veenendaal van jongere datum. In het midden 
van de 16de eeuw vernemen we de eerste berichten over een kerk
stichting. Het negende Veenregister bevat een memorie van 3 decem
ber 1565, die ons inlicht over de inrichting van de dorpskerk.i) 

Zij luidt: 
Vande kerck te wyen of consacreren en voort noch vande kerck-

gebroicken. 
Men zal een steen copen ende in een houten raempt stellen tot een 

outaersteen. Ende een vun t van hout laten maecken ende die mit loot 
becleden, mit een decxel ende slot. Noch een houten kistgen inde muer 
doen metzelen mi t een trali tgen tot een sacramentshuys. Ende is ver
dragen mit den bisschop van gronigen dat hy die kerck ende tkerck-
hoff, taltaer ende funt consacreren zal totter veengenoten vermanm-
ge. . . . " Met de bisschop van Groningen wordt Johan Knijff bedoeld, 
die zijn zetel niet kon innemen en daarom door de Utrechtse bisschop 
Schenck van T o u t e n b u r g tot coöperator werd aangesteld.2) Ui t de 
memorie blijkt hoe het sacrament in Veenendaal bewaard werd. In de 
middeleeuwen gebeurde dat in wandkastjes of amariola. Hieru i t ont-

i) Folio XXXVIII. 
-) J. F. A. N. VVeyling, Bijdrage tot de geschiedenis van de wijbisschoppen van 

Utrecht tot 1580. (Utrecht 1951) blz. 308-309. 

59 



stonden de sacramentshuisjes"'), gewoonlijk aan de evangeliezij de ge
plaatst, nog bewaard te Meerssen (L.), Zoutleeuw (België) 18 m hoog, 
Neurenberg (St. Loren/) en in de dom te Ulm. In het Centraal Mu
seum te Utrecht is er ook een te zien, uit Woerden afkomstig. 

In de wijdingsoorkonde 4) wordt gezegd, dat de kerk was gewijd 
„in honorem Salvatoris mund i et omnibus sanctorum". Merkwaardig 
is de toewijding aan de Verlosser der wereld, want van de Karolingi
sche tijd t raden als kerkpatronen de heiligen op 5), w i e r verering 
sindsdien voor tdurend toenam. Maar niet alleen de groeiende heili
genverering leidde daartoe, ook de behoefte aan rechtssubjecten. Men 
kende namelijk nog niet het begrip der zedelijke rechtspersoonlijk
heid. Daarom zag men een heilige als rechtssubject: men deed hem 
schenkingen, op zijn naam stonden de bezitstitels der kerk.6) In onze 
streken werden daarom de oude patrocinia: de drie goddelijke Perso
nen, onder wie vooral de Christus Salvator, of de geloofsmysteries, 
bijna niet meer gekozen, maar traden de heiligen naar voren, eerst als 
secundaire, zoals te Veenendaal, later als pr imaire personen. In Vee-
nendaal koos men als primaire patroon de Salvator Mundi . Hier be
stond de behoefte niet aan een rechtssubject: in feite vormden de veen-
raden het kerkbestuur. Bovendien was het patronaatsrecht in handen 
van de landsvorst Philips II . Ook piëteit schijnt een rol gespeeld te 
hebben: op de Emmikhuizerberg ten noordwesten van Veenendaal 
had namelijk een St. Salvatorkapel ges t aan" ) , in 1535 gesticht door 
Petrus Sas, prior van het Utrechtse Kartuizerklooster Nieuw Licht . 
Christus Salvator was en is nóg de algemene pat roon der Kartuizer
orde. 

Als da tum van de dedicatie noemt de oorkonde „pr ima Maij" 1566. 
Het kerkwijdingsfeest, de ker(k)mis, werd dus op 1 mei gevierd. Zoe
ken wc nu naar aanwijzingen hieromtrent , dan vinden we de kermis 
genoemd in de rekening der kerkmeesters over het boekjaar 1583— 
84.8) Bij de uitgaven lezen we: „Die dootgraver van meyen opde ker-
missdach nae olde gewoonte the haelen ende inde kereke the hangen 
betaelt een reael van vyftehalve stuyvers". (Vermoedelijk fout, want 
een reaal is vierde halve = 3 ^ st .) . 

En in 1584-85 (fo 2) heet het: 
„Gestelt voir uitgijft welk Gerri t de graftgrever betaelt is van dat 

hy de kerek veecht ende de bancken op haer stee holt ende de steen 
op de grafen inde kerek eeflen hol t ende vorts meyen op kermis inder 
kerek haelt X X I I I stuyvers". Ook in 1589—90 worden de meien ver
meld: „Voerde meyen inde kerek naer old gebruyek tho hangen gege
ven ses stuyvers" (fo 7) . 

3) W. Nolet en P. C. Boeren, Kerkelijke instellingen in de Middeleeuwen (Am
sterdam 1951) blz. 269-270. 

') A(rchief) V(eenraden) Inv. nr. 444. 
5) Nolet—Boeren, blz. 263. 
«) Mening van Ulrich Stutz in zijn Kirchenrechtliche Abhandlungen, aangehaald 

door Nolet—Boeren, blz. 263. 
") Archief Kleine Kapittelen en Kloosters no 588. 
s) A. V. Inv. nr. 452 fo 4. 
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Het hangen van meien in de kerk dr ingt de nevengedachte op aan de 
viering van het lentefeest. Wellicht werd ook een meiboom buiten de 
kerk geplant, — uiteraard zwijgen de rekeningen hierover — zoals 
thans nog in L imburg in de nacht van 30 april op 1 mei geschiedt.9) 

Ook de kerkmeesters vierden kermis, blijkens volgende uitgavepost 
in 1583—84 (fo 5 ) : „Hebben oeck die kerckmeysters van een half. vat 
biers desse biers op kermisdach nae olde gewoonte inns gelach ende 
daervoer betaelt seven ende dertich stuyvers en de een halve." In 1589— 
90 luidt het: „Opten kermissendach nae old gebruyck tot verermigh 
geschoncken ende verteert een half vat tot vijf ende dertich stuyvers." 
De uitgave in 1590—91 slaat klaarblijkelijk ook op de kermis: „Die 
kerckmeesters ter cause van een half vat biers datmen nae olde ge
woonte tot recreatie inde Pynxteren heyligen dagen mit enigen voer-
gaende kerckmeesters ende nabue ien verteert betaelt vijft' ende der
tich stuyvers". (fo 9) . De volgende twee jaren vinden we gelijkluiden
de uitgaven voor bier. 

De meien blijken het kerkgebouw vuil gemaakt te hebben. W a n t in 
1583—84 lezen we nadat de meien genoemd zijn: „Deselve dootgrever 
vant vegen ende schoonmaken van deselve kercke, mitsgaders voerde 
bessemen daertoe verbesiget gegheven acht stuvers" (fo 5). In 1589—90: 
„Voer besemen om die kercke schoon van alle vuyliceyt tho maken 
ende suyveren vier stuyvers" (fo 8) . 

Ook bij andere gelegenheden werd bier geschonken: de zangers 
weren er door gestimuleerd. Een uitgave in 1575—7f> luidt: „Noch be
taelt op Vrouwe Lichtmis voorde sangers. . . . " (fo 7). In 1576—77: 
„Noch betaelt toe Paesschen voor een halft vat bijers tot behoeff van 
sangers int choor om te beter te choor te comcn daervoor betaelt 1 £ 
XV st." (fo 6) . In 1579—80: „Noch hebben de kerckmeesters betaelt 
1 gulden 15 st. voor een halff vat byers voor de choersangers ende hul
pers van dyen verteert inde Paesschen hyelichdach 1 £ 15 st." (fo 4) . 
Ook werd er bier geschonken aan werklieden. In 1593—94 werd loon 
ui tbetaald aan Joest de mctsellaer voor het hangen van goten rondom 
de kerk „ende daertoe aen byer dat hy opt warck gebesicht heeft mit 
syn knechten drije ponden thyen st." (fo 4) . In 1592 moesten pannen 
gelegd worden: „Voer die selve opdragers drye vaenen biers moeten 
haelen seven st. 2 acgt penn." (fo 4) . ('n Vaan is 'n b ie rmaat ) . 

Vier zaken voor de kerkdienst moesten doorlopend gehaald worden: 
wijn, misbrood, olie en was. Uitgaven voor wijn zijn talloos. In de 
oudst bewaarde rekening uit 1574—75 vinden we al: „Item inden ijer-
sten hebben de kerckmeesters betaelt voor de wyn op Paesschen ende 
andere verscheyden hoichtyden mits theele jaer . . . . V £ XI I st. VII I 
penn." (fo 5) . In 1575—76: „Noch thoe Paessche betaelt voorde wijn 
mits op Pinxsteren ende Kerstmisse drye gulden vyer stuyvers U I £ 
1111 st. (fo 6) . In 1576—77: „Noch betaelt op Paesschenavont mits op 
Paesschendach in de kercke gebesicht voor acht kannen wijns 111 £ 
ende 1111 stl." (fo 5) . 

Hoogstwaarschijnlijk was zo veel wijn nodig voor de z.g. ablutio of 
») Jos. Schrijnen, Nedevlandsche Volkskunde I 2e dr. (Zutphen 1930) blz. 219. 
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spoelinghe: na de communie gaf men de communicanten een slok wa
ter of wijn om de gevolgen van de heersende gewoonte van spuwen te 
voorkomen.io) in 1580 is er sprake van het halen van „cleyne greelen" 
van wijn „by pyntchen ende halven" (fo 2). Van 14 augustus 1579 tot 
pinksteravond 1580 had men „doen haellen 18 pyntgens, behalven de 
Paesschen wijncannen, de cleynne greelen". Dat de wijn voor kerke
lijk gebruik diende blijkt uit de volgende post „Noch hebben de 
kerckmeesters inde kercke doen haellen om op Paessche avont ende 
op Paesschedach inde kerck te gebruycken seeven kannen wijns elcke 
tot thyen stuyvers en comt 3 gulden 10 sts." (fo 2). Op 14 januari van 
hetzelfde jaar lieten de kerkmeesters een „weynpulle die aen stucken 
was gevroren" herstellen ten bedrage van 2 st. en 4 penn. 

De uitgaven aan wijn bedroegen veel meer dan die aan misbrood, 
dat jaarlijks ongeveer 6 stuivers kostte. De frequentie van communi
ceren was in de 15e en 16e eeuw gering. „De heilige communie be
perkt zich bij de leken tot enkele keren per jaar" n ) . Men bepaalde 
zich liever tot het aanschouwen van het heilig Brood „voir Dieu"i2). 

Het halen van de „heyllige olye" u-as vaak kostbaarder dan de olie 
zelf: aldus in 1576 toen men zes stuivers voor de olie betaalde en acht 
stuivers voor het halen. 

Bijenwas gold als een kostbaar artikel, aanvankelijk opgebracht 
door de wastinsiche horigen, tot de levering ervan verplicht, later 
vaak door imkers- en schuttersgilden. In Veenendaal vernemen we 
daar niets van. Wel vinden we vele uitgaven aan was. In 1574—75 be
dragen van II £ XIII stl., XII st., IIIl" £ VIII st. en I £ VI st. VIII 
penn. Twee „outairkeersen tot dardehalff pont" werden in 1576 ge
kocht voor I £11 st. Een post uit hetzelfde jaar luidt: „Up dijnsdaechs 
voor Paesschen toe Amersffoert doen coopen vijff de halff pont (d.i. 
4j/2 p.) was, overmits toe versijenen nijet well te crijgen en was tpont 
voor ses stuyvers een oert (d.i.: 6 st. 4 penn.) om de Paessche kers ende 
andere cleijne kerssen daeroff te doen maecken costten zolden I £ 
VIII st." 

Betaelt vande Paessche karsse ende noch andere waskerssen te 
maecken twaelff stuyvers" (fo 7) Men maakte dus zelf de kaarsen. In 
1577 kochten de kerkmeesters tien pond was „tpont acht stuyvers 
tsamen HU £" (fo 5). In 1579 staat genoteerd: „Noch hebben tie 
kerckmeesters betaelt voor sieven ende een halff pont smerkeerssen 
tpont voor III st. IUI pn. die tot behoeff vande kerckdyenst gebesicht 
sin durch thele jaer, beloopt tsamen 1 gulden." „Item de kerckmeesters 
hebben noch betaelt voor was daermen de waskeersen van hebben 
doen maecken mits den Paessche keerse tsamen ses pont, tpont voor 
seeven stuyvers IIII pn. II £ III st. VIII p. (fo 4). 

Item vant voornoemde was tot keerssen doen maecken mits noch 

'") Nolet-Boeren blz. 271. 
u ) L. J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 

zestiende en zeventiende eeuw I (Amsterdam 1945) blz. 82. 
'-') J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen 8e druk (Haarlem 1952) blz. 186 

en 191. 
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andere . . . . stucken vermaect ende den Paessche keers daervan betaelt 
tsamen negen stuyvers" (fo 5) . 

Bij de uitgaven van 1579-80 lezen we: „ h e m inden yersten hebben 
de kerckmeesters verscreven betaelt voor vyff pont smeerkeersen de 
durch theele jaer inde kerck gebesicht zin beginnende vande negen 
ende tweyntich september ao negen ende tseevendtich totten 7n juny 
ao tachtentich voor een yder pont drye st. acht penn, coemen de 
smeerkersen tsamen 17 sts., 8 pn ." 

„De kerckmeesters hebben gecoft voor eenen gulden drye strs ses 
penn, wasch om daer voor de kerck wasschekeersen oft' te doen maec-
ken den 4n december ao 79 1 £ 3 st. 6 p. (fo 2) . De kerckmeesters 
hebben betaelt vant maecken der wasschkeersen van nyeuwe ende 
oudt wassch als vant heele jaer mits de Paesschekeers negen stuyvers" 
( f o2 ) . 

In haar speelse spotzieke ondeugende boekje „Tussen Keulen en 
Parijs" over de Bourgondische tijd i'!) schrijft Anne PI. Mulder : 
„ . . . .de dienst was nog niet geëindigd, of de kerkdienaren schoten 
toe, om al de overbodige kaarsen te doven, Kyrie eleison. Die werden 
dan in een kist gestopt, maar de korte eindjes werden bij elkaar ge
raapt, daar konden nieuwe kaarsen van gesmolten worden." 

Voor een dode liet men „ter zaliger memoria" lichten in de kerk op
steken. In 1577 luidt het bijvoorbeeld: „I tem ontffangen v a n T h o m a s 
Thomassoen een rcael van licht over sin overleden huysvrou begange-
nisse (d.i. uitvaart) I I I st. VII I p. (fo 4) . 

En in 1580: „I tem noch ontffangen van Jacob de Moller een gulden 
drye stuyvers acht penningen dat van een geopent graft inde kercke 
voor sin moder mits tkerckenlicht tot haer memorie gebesigt daerom-
me hyer 1 £ st. 8 p . " (fol. 1). 

Kalk blijkt ook vaak gebruikt te zijn: in 1577 vier hoot, in 1580 'n 
half hoot, in 1589 idem, in 1592-93 zelfs vijf hoot „ydere boot vyer 
pont X st. tsamen twee ende twyntich pont X st. X X I I £ X st." (fo 3) . 
Ongetwijfeld was de grote hoeveelheid kalk in laatstgenoemd jaar -
een hoot is een inhoudsmaat - nodig omdat het kerkgebouw verval
len was. In 1591 en 1592 was er geen pastoor in de zielzorg: de kerk 
werd alleen voor begrafenissen gebruikt. Het was eind 1591 „doe die 
olde pastoir van tVeen ging". In 1592 is er zelfs sprake van „eenen 
mande om die vullenisse uuyt die kerck ende des pastoershuys tho 
dragen", een mand die elf stuivers kostte! 

He t jaar 1595 was voor Veenendaal een waar rampjaar, want toen 
bezweek de Grebbedijk bij Rhenen . De rekening van dat jaar verhaalt: 
„Joest de metsellaer heeft aende kercke en inde kercke gearbeyt elff 
daegen twee schoft, mitz dat hy inde kercke oeck heeft geleevert, cos-
ten tie kerckmeesters tot de kercke vercoft, steenen ende esterijeken 
overmitz de kerck te winters int hoochiuater zeer rebell was. Coemt 
tsamen mit arbeyt, steen, esterijeken, twee witters ende oeck wat 
besemen tsamen achthijen gulden vi j f £ stuyvers XVI I I £ st." (fo 4) . 

Als men bedenkt dat de kerk op 't hoogste p u n t van Veenendaal 
ia) Vijfde druk (Amsterdam 1953) blz. 49. 
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ligt, het Venlo, circa 10 m -f N.A.P., beseft men iets van de ramp. De 
kerk moest gezuiverd en hersteld worden. „Noch voor een mandt be-
taelt seeven stuyvers die men bruyct om de aerde ende onreijnicht-
heden uuyt de kercke te doen alst nodich es daeromme hyer 

- 0 - VII st. 
Item noch betaelt Pott voor de aerde uuyt de kercke te doen ende 
voorts geopende graven mitz de ingevallen toe te leggen daervoor 
twee gulden JJ £ 
Item noch om de roesters aent kerckhoff te verdyepen betaelt ses stuy
vers - 0 - VI st. 
Item noch betaelt twee gulden voor arbeytsloon van de kerck te 
schueren ende schoen te maecken mitz oeck graftsteden te verleggen 
die gedistrueert waren doen de naebuijren wederom uuyt de kerck 
nae tgroet water vertogen, alzoe hyer twee gulden II £ — 0 — " 

(fo 4 en 5) 
De 16de eeuw eindigde in Veenendaal zeer in mineur. . . . 

D. PHILIPS 

OOK STRAATNAMEN ZIJN MONUMENTEN 

Nu in alle steden en nagenoeg elk dorp de aanleg van nieuwe straten 
aan de orde is, duikt het vraagstuk der straat-naamgeving op. Het 
woord „vraagstuk" zal menigeen te gewichtig klinken. Er zijn dan ook 
plaatsen, waar de overheid met de naamgeving gauw klaar is. De prin
sessen uit ons koninklijk gezin blijken bij straatnamen dankbare 
„objecten" te wezen. Bloemen bevatten eveneens een keur van moge
lijkheden. Daarna komen de zeehelden. En Rembrandt met zijn kunst
broeders zijn er óók nog! 

Indien men te werk gaat volgens dit systeem, is er inderdaad van 
een probleem op het gebied der straat-naamgeving geen sprake. 
Meesjokken met de massa zal steeds de gemakkelijkste weg zijn. En 
zoals in vele dorpen de nieuwe huizen in geen enkel opzicht verschil
len van de nieuwe huizen in andere plaatsen, zo dragen de straten, 
waarin zij staan, ook dezelfde namen: Prinses Margrietlaan, Tulp
straat, De Ruyterplein, Frans Halslaan. 

Maar er zijn gelukkig gemeentebesturen, die zich tegen deze uni
formiteit verzetten. Zij weten, dat straatnamen meestal eeuwen moe
ten verduren, zodat het toch niet zonder zin is er even over na te den
ken. Het college van burgemeester en wethouders beraadt zich nauw
gezet over de vraag welke straatnamen in de lokale situatie het best 
zouden passen. En wanneer men dit doet, dan vallen de prinsessen 
(hoe lief wij ze hebben!), de bloemen, de zeehelden en de mannen 
van het penseel altijd af. Tenzij deze personen in een bijzondere rela
tie met de plaats hebben gestaan. Het kan ook zijn, dat er een andere 
voor de hand liggende reden is, waarom men hen speciaal door mid-
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