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Rhenen op een kaart van 1555.
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De Reformatie in Rhenen
H.P. Deys

Inleiding

Het is voor een goed begrip van de hiernavolgende uiteenzetting nodig zeer in het
kort iets te vertellen over de bestuurlijke en sociale situatie in het Rhenen anno
1550. Hierbij wil ik meteen vaststellen, dat we in de tijd van vóór de Hervorming
zitten, dus dat iedereen in Nederland rooms-katholiek was. Hoe de religieuze
beleving, de devotie toen was, is mij niet bekend.
Rhenen was toen een klein ommuurd, haast nog middeleeuws, omsloten door hoge
stadsmuren. Er waren drie stadspoorten (Westpoort, Bergpoort en Rijnpoort), waar
poortwachters, en in tijden van gevaar burgerwachten de wacht hielden.
De stad telde ca. 200 huizen, waarin ongeveer 700 mensen woonden. Er werd
onderscheid gemaakt tussen burgers, die de burger-eed hadden afgelegd,
'inwoonders' zonder rechten, en huisluiden, dat wil zeggen de boeren die buiten de
stadsmuren woonden. Al met al zullen er nog geen 100 boeren op het platteland
hebben gewoond.
In 1528 heeft de stad Rhenen aan Karel V een eed van trouw afgelegd en in 1548
verleende keizer Karel V aan Rhenen een stadsordonnantie, waarin het stedelijk
bestuur werd gereguleerd. Deze ordonnantie is tot op de dag van vandaag bewaard
gebleven.
Het burgerlijk bestuur werd uitgeoefend door een stadsbestuur, de z.g.
stadsregering. Aan het hoofd stond de schout, ook wel Hoofdofficier geheten,
geassisteerd door een hulpschout of substituut-schout, die later Veenendaal onder
zijn hoede kreeg, toen deze nederzetting zich allengs begon uit te breiden.
Daarnaast waren er 2 burgemeesters, elk voor twee jaar benoemd en om het jaar trad
een van beide af. Voorts waren er 7 schepenen en 8 raden. Tot ongeveer 1600 kende
men ook nog 'het corpus' of ook wel de 'zestienen' genoemd, die bijzondere
raadsvergaderingen mochten bijwonen: 'Indien daer groote merckelijcke ende
sware saecken voorvallen ende anders niet, dat in sulcken gevalle die schout ende
burgemeesteren, noch sestien van de treffelijcksten burgeren ende inwoonders bij
hen sullen mogen roepen'. Daarnaast diende er een secretaris, een kameraar, 2
deurwaarders of gerechtsboden en 2 stadsboden.
Het Gerecht bestond uit de schout, burgemeesters en schepenen. Zij deden de
rechtspraak, de oude schepenbank is nog aanwezig in het Oude Raadhuis.
De schout werd benoemd door de bisschop van Utrecht en later door de stadhouder.
De burgmeesters, schepenen en raden eveneens, maar deze werden benoemd uit een
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door het stadsbestuur opgestelde lijst van aanbeveling. Daarnaast fungeerden nog
3 kerkmeesters, 2 gasthuismeesters, 2 weesmeesters en tot ca. 1560 een
leprosenmeester. Men kende in het stadje al een vrij grote diversiteit aan beroepen:
de chirurgyn, dit was dan meestal een Meester zus of zo, verder een apotheker, een
vroedvrouw, drie schoolmeesters en voorts allerlei handwerkslieden en
middenstanders. Bierbrouwers, tappers, herbergiers, broodbakkers, (2-3)
molenaars (2-3 windmolens en l rosmolen), stoffenvers, kleermakers,
schoenmakers, 3 hoedenmakers (waaronder een schenenhoedemaker), een kuiper,
enkele smeden, een slotenmaker, een rademaker, een ketelboeter, glazenmakers,
timmerlieden, een scheepstimmerman, metselaars, een leidekker, voerlieden met
paard en wagen, een lijndraaier (touwslager), een leertouwer (zeg maar leerlooier),
een aantal wevers, een hekelster (vlas- of hennepkamster) en vele andere.
Merkwaardigerwijs waren er geen steenhouwers. Ten tijde van de bouw van de
Cuneratoren moesten deze elders geworven worden, onder andere in de Betuwe.

Op kerkelijk gebied is de zaak iets gecompliceerder. Er was in Rhenen sinds
ca. 1300 of 1400 een vestiging van de Ridderlijke Duitse Orde, de zogenaamde
Commanderij. Aan het hoofd stond een commandeur, een ridder-priester, die viel
onder de Landscommandeur in Utrecht. De commandeur was vermoedelijk de
hoofdpriester in de Rhenense parochiekerk, de Cunerakerk, maar er is in de stukken
daarnaast ook sprake van 'de parochiepaap'. Bovendien waren er nog enkele andere
priesters, maar het is onzeker of deze onder de Commanderij vielen. Tot slot waren
er tevens een of meerdere kapellanen en een of meer paters.
De kerkdiensten (ook nog steeds rooms-katholiek) werden bijgestaan door vicariën
(priesters die een bepaalde toelage kregen ten behoeve van speciale diensten), de
koster, de organist, de orgeltrapper, koorknapen e.d.
De kerk was heel vroeger gewijd aan St. Petrus, vandaar dat in het stadswapen nog
steeds de sleutel voorkomt. De baard van de sleutel wordt gevormd door de letters
SP van Sanct Petrus. Er was aanvankelijk nog geen kerktoren. Vermoedelijk
ca. 1400 werd de kerk gewijd aan St. Cunera, voor wie overigens geen officiële
heiligverklaring heeft plaatsgevonden. Rond die tijd moeten ook de bedevaarten
naar het veronderstelde graf van St. Cunera te Rhenen een aanvang hebben
gekregen. Ieder jaar trok een stoet van 6.000 tot wellicht wel 10.000 gelovigen in
de tweede week van juni naar Rhenen. Hoogtepunt van deze 8 dagen durende
periode was de processie, die vanuit de Cunerakerk via Eist, Prattenburg, de
Cuneraweg, Achterberg en de Cuneralaan weer naar de kerk liep. Met het geld dat
deze bedevaartgangers aan giften en bij aankoop van pelgrimstekens binnen-
brachten kon de Cuneratoren worden gebouwd. Hoewel er al eerder een orgel in de
kerk heeft gestaan, werd het eerste grote orgel, een geschenk van de Nederlandse
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De Cunemkerk was in 1499 nog in volle glorie een katholieke kerk. linksboven is de St Atnhoniskapel
zichtbaar. p
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paus Adriaan VI, geplaatst in 1527.
Er zijn vele speciale kerkdiensten of missen geweest, die door particulieren werden
gefinancierd. Enkele voorbeelden zijn de volgende diensten. In 1418 werd
namelijk door Evert Freyse en Johan Borre van Hemert een kerkdienst te Rhenen
gesticht, waarbij de bezoldigiging en benoeming van een officiant werden geregeld.
In 1437 werd door Agniese Sjongen een altaar en een vicarie ter ere van de
H. Maagd en St. Matthijs in de Cunerakerk gesticht. In 1558 werd door de latere
aartsbisschop Frederick Schenck (van Tautenburg), de proost van St. Pieter te
Utrecht als vicaris van de vicarie van de H. Maagd en van St. Matthijs aangesteld
Ludolphus Francisci de Noert. In 1559 werd deze vicarie verruild door Everardus
Bartholomei aan Jacobus Lystrius, die te Hulst de vicarie van het H. Kruis
bekleedde. In 1514 werd kapelaan Arnoldus Everhardi van Bueren begiftigd met de
vicarie van St. Catharina en St. Lutger. Er zijn echter veel meer van dergelijke
voorbeelden te noemen.

De diensten in de Cunerakerk

Er is in feite niets bekend over de toedracht van de eredienst in de Cunerakerk,
zeker niet in de tijd vóór de Hervorming. We weten voor een deel welke altaren er
in de kerk hebben gestaan en we weten wie er in het laatste decennium vóór de
invoering van de Hervorming bij de dienst betrokken waren. Maar feiten als: hoe
vaak werden er diensten gehouden, in welke taal sprak men de gelovigen toe en nog
veel meer zullen wel voor altijd onbekend blijven. Toch zijn er enkele bijzonder-
heden te destilleren uit verzoeken om salarisverbetering, die door een tweetal bij de
eredienst betrokken personen aan de kerkmeesters werden ingediend.
We krijgen een aardige indruk van de werkzaamheden die de schoolmeester bij de
kerkdiensten moest verrichten. In het Oud-archief Rhenen1 bevindt zich een brief
van de schoolmeester Goert Berntsz., aan de kerkmeesters geschreven in 1566,
waarin hij zich beklaagt over de geringe vergoeding van negen gulden per jaar die
hij voor zijn vele werkzaamheden ten behoeve van de kerk ontving. Bij zijn
aantreden, acht jaar geleden, leek dit bedrag, dat reeds door zijn voorgangers werd
ontvangen, redelijk, maar door de toegenomen inflatie zag hij zich gedwongen om
opslag te vragen. Hij somde in zijn verzoekschrift op wat hij al niet voor diensten
en officiën (volgens de oude gewoonte) moest verrichten: ten eerste elke dag, zowel
op werkdagen als op heiligendagen, moest hij de missen zingen met de koralen
(koorknapen) en de koster. Ten tweede kwamen daar de vroegmissen in de week bij,
ook op hoogtijdagen. Daarenboven nog de Lieve Vrouwenmissen en andere
bijzondere dagen. Ten derde moest hij elke avond (uitgezonderd twee dagen per
week waarin hij door het Lieve Vrouwengilde werd afgelost) alleen met zijn klerk



OUD RHENEN - zeventiende jaargang - mei 1998 - no. 2 - bh. 25

het Lof zingen, nadat hij zulke grote en treurige schoolse beslommeringen achter
de rug had. Ten vierde moest hij de koralen zangles geven opdat zij 'bequam te
choor mogen wesen', waarbij hij echter de ervaring had dat wanneer er juist iets
mee was te beginnen, zij er mee ophielden, zodat hij weer van voren af aan moest
beginnen. Ten vijfde tenslotte moest hij bij alle processies, zowel binnen als buiten,
met zijn schoolkinderen aanwezig zijn. Alle genoemde diensten kwamen neer op
de schouders van hem, de schoolmeester, 'want wie daer gaet ofte koempt hij moet
altijt vast staen'. Hij laat het aan de kerkmeesters over of zij vinden dat hij al of niet
wordt onderbetaald, maar hij verzoekt zijn stipendium aan te laten passen naar
billijkheid en naar gelegenheid des tijds. Zijn verzoek heeft een goed resultaat
opgeleverd, want hij kreeg een extra uitkering van 6 Karolus guldens. Of dit een
vaste verhoging inhield is niet geheel duidelijk. De kerkrekeningen beginnen pas
bij 1571. In die van 1572 wordt aan Goert Berntsz. wel het een en ander uitbetaald:
10 stuivers voor zijn presentie tijdens de Cunera-vaart, 20 gulden voor het feit dat
hij gedurende een geheel jaar de hoogmis zingt, die koralen les geeft, en vanwege
het zingen van de vroegmissen. Met de organist, de orgelblazer en de koster kreeg
hij 11 stuivers en een oortje omdat zij op St. Sijmonsdag de hoogmis plechtig
gezongen en verzorgd hadden. Voor allerlei andere, niet nader gespecificeerde
diensten ten behoeve van de kerk, samen met de kapelaan, voorts de Heren Hendrik
van Wijck, Steven IJsbrandtsz. en Cornelis Gerritsz., Jan Lulofsz., Wouter
Henricksz. de koster, Mr. Gerrit (Bock) de organist en de zes koorknapen ontving
hij nog zo'n 19 gulden voor allerlei werkzaamheden, verbonden aan de kerkelijke
eredienst.
Ook van de koster is een dergelijk briefje bewaard gebleven2. Het is een
verzoekschrift anno 1568 van Wouter Henricksz., koster der parochiekerk van
Rhenen, aan de kerkmeesters. Hij had sinds zijn aanstelling, twaalf jaar eerder, de
zeven getijden helpen zingen, maar nu moest hij veel extra inspanningen leveren
omdat door overlijden of ziekte het koor onvoldoende leden telde. Aan de ene zijde
van het koor dat eertijds wel vijf of zes stemmen had, moest hij nu samen met de
schoolmeester het werk voor wel zes personen verrichten, zonder hulp van die van
de andere zijde, die ook maar met zijn drieën waren en overigens genoeg te doen
hadden. Hij vroeg om enige verbetering van zijn salaris. Ook hij had succes, want
de kerkmeesters zegden hem 50% verhoging van zijn presentiegeld toe, totdat het
koor met zangers versterkt zou zijn.

Uit enkele bewaard gebleven kerkrekeningen weten wij, dat er bij gelegenheid ook
door anderen, dan Rhenense geestelijken werd gepreekt. Zo werd, kennelijk op
Rhenens verzoek, tijdens het octaaf (de acht dagen) van Cunera door Observanten
uit Amersfoort, het heiligdom uit de kerk aan den volke getoond, en 'naar ouder



OUD RHENEN - zeventiende jaargang - mei 1998 - no. 2 - bh. 26

De Sint Anthoniskapel heeft rot aan de afbraak ervan in 1579 op de Heimenberg, de tegenwoordig?

Grebbeberg gestaan.



OUD RHENEN - zeventiende jaargang - mei 1998 - no. 2 - bh. 27

gewoonte' gepreekt. In 1574 heeft echter Heer Jasper de kapellaan op Goeden
Vrijdag de passie gepreekt, omdat 'die Observanten van Amersfoort nijet en
quamen'. De Observanten behoorden tot een geloofsstroming onder kloosterlingen,
die een meer rechtzinnige uitoefening van de rooms-katholieke religie voorstonden.
Het is aannemelijk dat zij in Rhenen kwamen preken om een tegenwicht te vormen
tegen onwelkome tendenzen, die zij reeds in hun eigen religie ontwaarden, maar
zeker ook tegen de toenemende ketterse gedachten bij een steeds groter wordend
deel van de bevolking.
Het grootste deel van het geestelijk leven speelde zich af In de Cunerakerk.
Er waren echter ook nog andere gebouwen, zoals kapellen, waaronder de
Agnietenkapel (ook wel Agnietenkerkje genoemd), behorende bij het
Agnietenklooster. Door de bisschop van Utrecht en door de Duitse Orde werden
diverse privilegiën aan dit convent verleend. Het klooster beschikte over een aantal
bezittingen: huizen in de stad Rhenen, hofsteden en landerijen buiten de stad en ook
in de Mars en in de provincie Gelderland, voorts veengronden, erfpachten,
verschillende 'renten' die uit goederen aan het convent vielen.
De bij het convent behorende kapel of kerk werd geschonken door Mr. Wouter van
Renen en gesticht in 1410. In 1470 gaf bisschop David van Bourgondië
toestemming het kerkje af te breken en een nieuwe te bouwen, de altaren te
verwijderen en ze opnieuw te plaatsen. Er waren in de loop der tijd verschillende
kapellanen aan de kapel verbonden. In de jaren tussen 1498 en 1594 waren dit
Arnoldus Everardi (Eversz.) van Bueren, Henric Lijster, Gerrit Jansz. van Aken en
Cornelis Cornelisz. In 1518 werd de vicarie in de kapel van het convent verenigd
met het ambt van pater van het convent. De laatste pater was Gerrit Jansz. van Aken.
Naast hem stond de mater van het convent Annalaus. Aan dit convent was een
rentmeester verbonden om toe te zien op een juist financieel beheer. In 1477 was
Gerrit van Wijck de rentmeester.
Bij het Gasthuis behoorde eveneens een kapel, de Gasthuiskapel. Deze kapel heeft
vermoedelijk geen grote rol gespeeld in de kerkelijke erediensten. Toch hebben er
vóór de Reformatie diensten in deze kapel plaatsgevonden, hetgeen uit de
Gasthuisrekeningen blijkt. Sinds de 17de eeuw (na de Hervorming) werd deze
kapel gebruikt als opslagplaats, onder meer ten behoeve van de brandweer.
Ook hebben er tijdens de Franse overheersing in 1672/74 de kerkdiensten van de
protestanten plaatsgevonden, toen de rooms-katholieken van de Fransen de
Cunerakerk toegewezen gekregen hadden. De Gasthuiskapel werd pas na de Tweede
Wereldoorlog afgebroken.
Op de Grebbeberg, die toen nog Heimenberg heette, heeft nog een kapel gestaan,
de St. Anthoniskapel. Van deze kapel, die in 1579 werd afgebroken, is verder
vrijwel niets bekend.
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Er heeft in Rhenen nog een belangrijke kapel gestaan, namelijk die op het huis ter
Horst in Achterberg. Deze kapel werd in 1347 door bisschop Jan van Arkel
verheven tot een kapittelkerk, gewijd aan de H. Drievuldigheid. Hieraan waren een
deken en enkele kanunniken verbonden. Het kasteel de Horst werd in 1528 door de
Geldersen verwoest. De toen vier aanwezige prebendaten hebben de eerstvolgende
jaren hun diensten verricht in de Cunerakerk. Een van hen was Jan Goch, die in
1534 overleed. Karel V bepaalde toen dat zijn opvolger voortaan dienst zou
verrichten te Abcoude, de drie andere beneficianten mochten tot hun dood toe in
Rhenen blijven functioneren. Van hun opvolgers zou er echter één als priester op het
Utrechtse slot Vredenburg en een op het huis Ter Eem worden geplaatst. De derde
zou verbonden blijven aan de kerk te Rhenen. In 1566 werd deze prebende, die in
de Cunerakerk gevestigd was, verenigd met het pastoraat te Veenendaal, waarvoor
Karel V reeds in 1549 een parochiekerk had toegezegd. In 1565 was rentmeester
van de prebendaten van de Horst: Harman Scherpinck, die uit de archieven als een
grote lastpost naar voren komt.
Na de Reformatie zijn de prebenden ondergebracht onder de gebeneficeerde
goederen. Deze stonden ter begeving van de stadhouder, hij kon dus bepalen aan
wie deze werden toegewezen. In 1644 werden de goederen, die aan de kapel van de
Horst hadden toebehoord verkocht. De verkregen geldsom werd belegd op het
kantoor van de generale middelen der provincie, de algemene 'pot' ten behoeve van
de prebendaten. Sinds 1651 dienden de vicariën en de prebenden van de Horst, op
besluit van de Staten van Utrecht, na versterving (overlijden) aangewend te worden
ten behoeve van de bouw en reparatie van kerken en subsidie van geestelijken.

Voorboden van de Hervorming

Wij moeten ons voorstellen, dat de voorboden van de Hervorming zich in de
hierboven getekende sfeer aankondigden. In 1517 heeft Luther zijn beroemde
stellingen tegen het misbruik van de aflaathandel bekend gemaakt. Hiermee kwam
het begin van een godsdienstige beweging die een grote omwenteling in
West-Europa teweeg zou brengen. Heel langzaam verspreidden de ideeën over een
hervormde, ook protestantse of gereformeerde religie genoemd, zich door de
verschillende landen. Zwaar onderdrukt door de rooms-katholieke kerk en de
daarmee samenhangende burgerlijke overheden, kwamen niettemin deze ideeën
overal tot uiting. Langzamerhand komen wij in de periode van de hagepreken en
later van de schuilkerken. Ook onder rooms-katholieke gelederen begon men te
twijfelen aan de juistheid van de sinds eeuwen geldende leer. Voor Rhenen heb ik
in 1532 voor de eerste keer een aanwijzing in deze richting aangetroffen. Een
bijzonder interessante zaak3 heeft zich namelijk afgespeeld in de gelederen van de
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Rhenense priesters zelf. We zijn in het jaar 1532, dus een flink aantal jaren terug.
Het ging om een aanklacht tegen de Heer Aernt van der Bock, priester van de Duitse
Orde en kapellaan in de Kerk van Rhenen, die er van beticht werd dat hij besmet
zou zijn met Lutheraanse werken, welke tegen God en alles wat Heilig is gekant
zijn. Hij woonde en werkte anderhalfjaar in de Rhenense kerk en hij bleek in het
bezit te zijn van een 'Duijts boecxken geïntituleert Vanden auden Adam', dat
uitgegeven was door een Duitse heer in Frankfort. Na een officieel onderzoek bleek
dat de Rhenense priester Hendrik Lijster op een of andere manier aan het boekje
gekomen was, en het aan Bock ter hand had gesteld, die als prediker beoordelen kon
of dit boekje vreemde en onbehoorlijke uitspraken bevatte. Heer Aernt heeft dit
boekje weer aan Lijster teruggegeven met de mededeling, dat het moeilijk te
begrijpen was en volgens officiële uitspraak van de keizerlijke majesteit verboden
was. Een tiental vicarii en gemene priesters van de kerk van Rhenen vielen hem in
deze zaak bij en verklaarden dat Aernt van der Bock, vanaf de eerste dag tot
vandaag toe, zich tot zijn toehoorders steeds heeft geuit naar de gebruiken en
gewoonten van de heilige Christelijke kerk, de predikatie van het heilig Evangelie,

Hagepreken vonden alom in het land plaats, (schilderij door S. De Poorter, 1850; Rijksmuseum Het
Catharijneconvënt, Utrecht).
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de epistels en andere zaken steeds zonder vermenging van vreemde en
onbehoorlijke meningen en zaken heeft uitgesproken. Iedereen kon getuigen, dat hij
de heilige sacramenten zonder afwijkingen had verricht. Bovendien had hij zich in
woord en in werk, in de kerk en op straat steeds gedragen als een goed gewijd heer
en kapellaan behoorde. Ook schout, burgemeesters, schepenen en de raad van de
stad Rhenen bevestigden dat zij hem alleen kenden als een goed en eerlijk vroom
heer. Hij had in de kerk niet anders dan als zijn voorvaderen gepreekt en geleerd.
In de kerk, in de straten en de stegen was hij steeds een goed eerlijk heer geweest.
Zij hadden uit zijn rnond nimmer iets van enige Lutherie vernomen. En daar ging
het om: de Lutherie, de beïnvloeding door de uitspraken van Luther.
De kwestie werd afgewikkeld door Anthonis van Lalaing, graaf van Hoogstraten, de
stadhouder van Utrecht. Hij stond bekend als een zeer orthodox en rechtzinnig man,
die een fervent bestrijder van alle ketterij was. Naar aanleiding van een request van
Aernt van der Bock, waarbij de beide bovengenoemde verklaringen waren gevoegd,
werd uiteindelijk (mondeling) vrijspraak verleend.

Onvrede

De eerste indicatie van onvrede met het kerkelijk gebeuren in Rhenen treffen we aan
in de notulen van het Rhenense stadsbestuur van december 1558. In een
vergadering van schout, burgemeesters, schepenen, raden en, hetgeen uitzonderlijk
is, kerkmeesters, werd besloten dat een van de beide burgemeesters met een
schepen en twee kerkmeesters naar de Landscommandeur in Utrecht zouden gaan
om zich daar te beklagen over de uitvoering van de kerkdienst in Rhenen. Wat de
achtergronden waren, zullen we nooit te weten komen, maar het is een protest, en
tevens een teken van bemoeienis van het stadsbestuur met de liturgie, en dat nog wel
in de rooms-katholieke periode.
In 1564 horen we weer iets dergelijks, maar dan blijft het plaatselijk. Burgemeester
Cronenburch werd met een schepen en een raad gemachtigd om samen met twee
kerkmeesters bij de Commandeur Cornelis Jansz. van Oudewater 'aen te geven van
die gebreken van sijne capellanen ende vanden dienst inder kercke op dat den selve
den dienst onderholt ende doet onderholden op dat die regierders ende
kerckmeesters voorsz. nijt veroirsaict en worden vorder provisie te versoucken'.
Ze dreigden dus met maatregelen, wanneer de commandeur geen verandering in de
dienst aan zou brengen. Dit wijst dus weer op het feit, dat de plaatselijke overheid
invloed kon uitoefenen op de eredienst.

Bij alle verwikkelingen en voortgang van de opkomst van de Hervorming blijkt dat
in verreweg de meeste gevallen alle belangrijke maatregelen, die in Rhenen werden
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afgekondigd, afkomstig waren van de Staten van Utrecht, of van de Stad Utrecht.
Het was zelfs zo, dat de meeste plakkaten betreffende deze geloofsomwenteling van
de stad Utrecht afkomstig waren. Het Utrechtse stadsbestuur was veel directer
betrokken bij de in steeds groter aantal toenemende gereformeerden, die met hun
rechtstreeks gestelde eisen een veel groter druk uitoefenden op het stadsbestuur,
dan op de Staten. De Staten stonden wat verder af en waren voornamelijk
afhankelijk van de prins van Oranje, die zeer diplomatiek zijn maatregelen moest
uitvaardigen en moest schipperen tussen velerlei andere belangengroeperingen.

In principe was het gereformeerde geloof niet sterk afwijkend van de oude rooms-
katholieke religie, alleen de uiterlijke vormen van de roomse kerk waren de
hervormden een doorn in het oog..
De bede- en dankdagen, die in de Hervormde kerk al gauw in gebruik kwamen,
moeten rechtstreeks afkomstig zijn van de rooms-katholieke generale processies,
die officieel werden afgekondigd 'omme God almachtich oitmoedick te bidden dat
synder Godlicker goedertierenheyt believe over zyn volck bermhertich ende
genadich te wesen'.

Beeldenstorm

Overal in het land werden de gereformeerde godsdienstoefeningen, die
aanvankelijk heimelijk en in het open veld plaatsvonden, steeds meer en meer
openlijk gevoerd, tot zelfs in enkele steden. In 1566 vond in de Nederlanden de
eerste golf van de Beeldenstorm plaats. Deze begon in Vlaanderen, maar deze golf
van vernielzucht verspreidde zich al snel naar de noordelijke Nederlanden. De
beeldenstorm heeft niet in alle steden gewoed, zo bleven onder andere Rotterdam,
Gouda en Dordrecht hiervoor gevrijwaard. In Utrecht werden twee kerken
ingenomen en de beelden eruit verwijderd. Van de eerste beeldenstorm, die
allerwegen zeer uitgesproken is geweest, merken we in Rhenen niets en we moeten
aannemen dat deze eerste golf geheel aan onze stad voorbij is gegaan.
Naar aanleiding van de beeldenstorm in 1566 zond Philips II in 1567 de hertog van
Alva naar de Nederlanden. Een van eerste maatregelen die hij trof, was het instellen
van de Bloedraad en een bevel, alle kerken, kloosters en altaren, die door de
beeldenstorm hadden geleden, weer te herstellen, 'soedat den dienst Godt's ende die
kerckelicke ende geestelicke Officien daer mogen gedaen worden met sullicke
betaemlicheijt ende werdicheit als sullicx behoert'. Het gevolg was dat vrijwel
overal de predikingen gestaakt werden en de godsdienstoefeningen van de
'onroomsen', zoals ze ook wel werden genoemd, weer in alle heimelijkheid
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plaatsvonden.
Het is interessant te weten, wat er in onze stad tijdens de beeldenstorm is gebeurd.
Ik vermoed dat de rechtstreekse gevolgen van deze eerste golf geheel aan Rhenen
voorbij zijn gegaan. De grote golf, die vanuit Vlaanderen en Brabant op onze
provincies af kwam, bereikte eind augustus de stad Utrecht. 'Die van de nieuwe
religie', zoals ze genoemd werden, eisten twee kerken in de stad op en omdat dit
niet snel genoeg gebeurde werden uit de Geertrui-kerk enkele beelden verwijderd
om er gepast hun predikaties te kunnen houden.
De naderende onrust is natuurlijk niet aan het Rhenense stadsbestuur voorbij
gegaan. Er werden al gauw maatregelen genomen, die ik niet anders kan
interpreteren dan dat deze verband moeten houden met deze woelige tijd. In januari
1567 werden alle waarden, waardinnen, burgers en inwoners, die 's nachts iemand
te logeren hadden, verplicht de namen hiervan door te geven aan de schout. Weldra
werd dit veranderd in 'de wacht'. Niemand mocht ook, hetzij overdag of des nachts,
met een ladder de stad in of uit 'slacken ofte slanteren'. Nieuw was de maatregel,
dat alle burgers en inwoners verplicht waren, zich bij 'klokkegeslag' of bij 'geroep',
zowel overdag als 's nachts met een goed wapen te melden bij hun rotmeesters, zeg
maar een vorm van burgerwacht. Wanneer men hier geen gevolg aan gaf, werd het

De Rhenense binnenstad, niet veel veranderd nog sinds de Hervorming.
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burgerschap verbeurd verklaard, zeker geen kleinigheid. Wanneer zulk oproer
's nachts plaats vond, was men verplicht een lantaarn buiten te hangen of een kaars
voor het raam te ontsteken om enige verlichting in de duisternis te scheppen.
Bovendien was men verplicht, een 'goed halsgeweer', d.w.z. een spies of hellebaard
te bezitten. Er werden overigens meer van dergelijke maatregelen afgekondigd.

Alva

Medio 1569 ontving het Rhenense stadsbestuur een brief van het Hof van Utrecht.
Hierin stond dat het de hertog van Alva ter ore was gekomen, dat in vele steden en
plaatsen de heilige sacramenten van het altaar en de heilige olie op straat niet
begeleid en gedragen werden met de vereiste reverentie en toewijding, zoals
betaamd. Tevens werd bepaald dat zij, die zich in hun stervensuur niet hadden laten
voorzien van de heilige sacramenten die gewoonlijk door de heilige kerk bij het
sterven als katholiek werden verstrekt, niet in gewijde aarde zouden mogen worden
begraven. Het stadsbestuur besloot naar aanleiding hiervan dat voortaan de heilige
sacramenten 'bijder stonde' gedragen zouden worden door twee gezworen leden
van de Wet en raden, die het dichtst bij de stervende woonden, en wel na oproep
door de commandeur of door zijn kapellanen. Voor diegenen die buiten de stad
woonden binnen 'het gerecht of kerspel van Rhenen', die de heilige sacramenten
nodig hadden, werd bepaald dat de heilige sacramenten door ten minste twee buren
uit de kerk gehaald zouden moeten worden en na afloop weer in de kerk
teruggebracht zouden moeten worden. Deze mededeling werd door de kapellaan op
zondag in de Cunerakerk na de predikatie afgeroepen.
Ondanks alle onderdrukking was de drijvende kracht van de nieuwe religie niet te
temmen. Overal vonden bijeenkomsten en predikingen plaats, meestal onder
gevaarlijke omstandigheden. Reeds vrij snel kwam de kerkelijke organisatie van de
hervormden in de Nederlanden op gang. Na een Nationale Synode te Wezel (1568)
en te Emden (1571) werd in Dordrecht een Provinciale Synode van Holland en
Zeeland gehouden. Hier werd onder meer een eenvoudigheid in de godsdienst-
oefeningen vastgelegd, geen feestdagen, geen lange predikatiën en een handhaving
van de rechten van de kerkelijke gemeente onder andere ten aanzien van de
benoemingen. Ook werd hier de Heidelbergse Catechismus als uitgangspunt voor
de geloofsbelijdenis vastgesteld. Op de Nationale Synode van 1581 te Middelburg
werd bepaald, dat men geen predikant tegen de zin van de gemeente zou benoemen,
voorts werden de taken van de schoolmeesters omschreven en kwam de
hiërarchische indeling tot stand in: kerkenraad, Classis, Particuliere Synode en
Nationale Synode. Reeds in 1582 zijn de predikant en de cameraar-kerkmeester van
Rhenen op de classis-vergadering te Utrecht geweest. In dat jaar is er ook te Rhenen
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reeds een classis-vergadering geweest.
In april 1571 besloot het stadsbestuur het Gasthuis weer open te stellen voor de
armen naar ouder gewoonte. Er mochten geen vreemde melaatsen rond lopen,
anders dan op donderdagen. Er mochten geen melaatsen in de kerk komen of in de
deuropening blijven staan, evenmin voor de deuren van de burgers, dichterbij dan
de goot of de stoep. Ze mochten ook niet op openbare banken gaan zitten drinken
of klappen, ook niet op de banken in de poorten, waar de mensen gewoonlijk zitten.
Men moest zich houden aan de bepalingen, opgenomen in de Lazarusbrief, te weten
dat zij met vliegers (een wijde mantel) moesten lopen, een klap op de borst moesten
dragen en een witte band op de hoed of het hoofd moesten hebben.

11 Juni 1571: de oude en jonge schutten werd op hun oude plichten gewezen,
waarbij zij de komende nacht en ook voortaan, zodra als de (Cunera-) processie
's nachts de stad uit zou gaan, hier zouden blijven waken bij de relikwie van Sinte
Cunera, zo lang het heiligdom buiten de stad voor de deuren van Wouter van Suijlen
opgesteld zou zijn, en zij moesten deze relikwie opstellen in het midden van de
wagens.

Naar aanleiding van een door enkele vicarissen, de koster en de schoolmeester van
Rhenen aan de hertog van Alva gezonden request, kwam er in juni 1573 een brief
met een uitspraak van het Hof van Utrecht binnen, mede geadviseerd door de
aartsbisschop van Utrecht (Frederik Schenck van Tautenburg). Gezien de fundatie
van de zeven Getijden, in het verleden gefundeerd in de Cunerakerk, gehoord het
advies van de kerkmeesters van Rhenen, beval het Hof, met het oog op een goede
uitoefening van de godsdienst, de kerkmeesters, ook in de toekomst, tot
wederopzeggens toe, aan de vier vicarissen, de koster en de schoolmeester, die op
devote wijze de zeven getijden zingen, elke dag een stuiver uit te betalen boven de
stuiver, die zij hier reeds van ouds voor ontvingen. Deze extra stuiver diende betaald
te worden uit de fundatie, waaruit men in het verleden reeds de eerste stuiver
betaalde. Mocht een van de vicarieën vacant geworden zijn, hetzij bij overlijden of
anderszins, dan mochten de kerkmeesters iedere keer een ander bekwaam persoon
toelaten, wezende vicaris, mits deze in Rhenen geboren was. Dit kon ook een arme
priester zijn, bekwaam in het zingen en van onbesproken gedrag en conversatie
zijnde. Voorts moest een bekwaam persoon, waartoe het Hof de koster of de
schoolmeester voorstelde, die daartoe het meest geschikt was en die de eed moest
afleggen, belovende dat hij van het begin af aan een goede en eerlijke administratie
zou bijhouden van die personen, die absent waren geweest bij het zingen van de
zeven getijden, hetzij door ziekte, of anderszins. Het presentiegeld mocht alleen aan
diegenen worden uitbetaald, die ook daadwerkelijk hadden meegezongen, en die
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De Cunerakerk zoals deze er tijdens de Hei-vorming moet hebben uitgezien.
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door de kerkmeesters waren toegelaten en op het register van de koster of de
schoolmeester voorkwamen. Deze moesten de administratie om niet doen, en de
uitbetaling volgens deze lijst diende te geschieden door de kerkmeesters.

Heidelbergse Catechismus

In 1580 hadden de Staten van Holland in een octrooi tot het drukken van de
Heidelbergse catechismus verklaard, dat deze diende tot onderwijzing van de
Christelijke Religie, welke in de 'Evangelische Gereformeerde Kerk der
Nederlanden', zoals men toen zei, werd geleerd en uitgeoefend. De Hervormde kerk
werd als kerkgenootschap bijzonder bepaald door de Nederlandse Geloofsbelijdenis
van Guido de Bres, waarin veel calvinistische elementen aanwezig waren. Dit was
duidelijk een onderscheid met de Augsburgse confessie, die de Lutherse traditie
aanhing.
De aanduiding 'Hervormde Kerk' en 'de Gereformeerden' was in die tijd identiek.
In Rhenen is tot aan 1809 echter steeds de aanduiding 'Gereformeerde kerk'
gebruikt. Pas toen van de Koning, en van de Synode der Hervormde kerk
mededelingen kwamen, die aan de Hervormde kerk te Rhenen waren gericht, kwam
in het eerste kwart van de 19de eeuw de term Hervormd alhier in zwang.

In de aanvang was de protestantse kerk heel duidelijk een soort staatskerk. Al gauw
echter ontstond bij beide partijen, de Staat en de Kerk, een wederkerige naijver met
betrekking tot de invloed op eikaars gezag. Er was reeds vroeg na de invoering van
de Hervorming een tweetal richtingen, stromingen in de kerk te bespeuren.
Eén richting onderschreef het gezag en de invloed van de Staat (of de plaatselijke
overheid) op de kerk als een door God ingestelde macht (de Zwingliaanse richting).
De andere richting (Calvinistisch) wees het oppergezag van de Staat op de Kerk juist
af en zij keerde zich dan ook het meest tegen een invloed van de regenten op
geestelijke zaken. Hoewel in de loop der tijd de tweede richting steeds meer en meer
terrein won, zien wij zeker nog in de achttiende en in iets mindere mate de negen-
tiende eeuw een halsstarrig vasthouden van de Rhenense magistraat aan haar steeds
meer tanende invloed op de Rhenense Kerk. Dit heeft meerdere malen tot conflic-
ten geleid. De Calvinisten hadden over het algemeen de grootste macht en onder
hun gelederen bestond ook onderling de grootste eenheid. Ten opzichte van andere
geloofsrichtingen waren zij echter het meest intolerant.
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Synoden

Op een Provinciale Synode in 1574 en op de Nationale Synode in 1578, beide te
Dordrecht gehouden, trachtte men een kerk-orde in te stellen in de Calvinistische
zin, maar deze werd niet door de verschillende Staten in de Nederlanden aanvaard.
Een van de belangrijkste geschilpunten was het recht van de stedelijke overheid om
kerkenraadsleden, ouderlingen en diakenen te benoemen, of althans het recht van
goedkeuring op door de kerk te benoemen leden. Het kwam in dit verband zelfs tot
verregaande geschillen tussen hoogleraren in de godgeleerdheid te Leiden. In 1582
nog konden de Staten van Holland zelfs bepalen, dat in de Synode geen zaken meer
aan de orde mochten worden gesteld, laat staan besluiten worden genomen, zonder
voorafgaande toestemming van de Staten.
Na de afzwering van Philips II in 1581 verkeerden de Nederlanden zonder souverein
vorst. Na lang zoeken kwam in 1585 de Engelse graaf Leicester naar de
Nederlanden. Deze verwachtte meer bijval van de Calvinistische richting dan van
andere partijen en dit deed hem besluiten zijn steun te betuigen aan deze stroming,
die hem bovendien het meeste na was. Toen hij dan ook in 1586 een Nationale
Kerkvergadering in Den Haag bijeen riep, kon hier een nieuwe Kerk-ordening
worden vastgesteld, die slechts zeer geringe invloed van de overheid toestond.
Nationale Synoden zouden voortaan zonder toestemming van de Staten kunnen
worden gehouden en de stadsbesturen kregen volgens deze nieuwe kerk-orde
nauwelijks invloed bij de verkiezing van predikanten, ouderlingen en diakenen.
Leicester bekrachtigde deze nieuwe kerkelijke besluiten zelfs als wet, waardoor de
verschillende Staten deze wel zouden moeten eerbiedigen. Vanzelfsprekend werd de
verhouding er met Leicester niet beter op, die zich dan ook in 1587 genoodzaakt zag
afstand van zijn landvoogdij te doen en weer naar Engeland terug te reizen. In
Utrecht werd in 1590 weer een nieuwe kerk-orde vastgesteld waarbij de overheden
weer meer macht kregen.

In 1576 kwam de Unie tussen de gewesten Holland en Zeeland tot stand (de
Pacificatie van Gent), waarbij een verbod werd gelegd op alle religies, die tegen het
Evangelie, waarmee men de protestantse religie bedoelde, waren. Begin 1579 werd
deze unie sterk uitgebreid in de Unie van Utrecht. Dit was een verbond van de
gewesten Holland, Zeeland, Gelderland en Utrecht, waarbij zich later ook andere
gewesten aansloten. Deze unie vormt het begin van onze huidige staat der
Nederlanden. Hoofdzaak voor ons is het feit, dat een belangrijk aspect was de
religievrede, oorspronkelijk een idee van de Prins. Dit hield gewetensvrijheid voor
iedereen in en niemand zou om de religie mogen worden lastig gevallen en voorts
zou er voor geestelijken die verbleven in conventen e.d. vrijheid tot het dragen van
habijten zijn. Echter was tevens bepaald dat Holland en Zeeland zich 'sullen dragen
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nae haarlieder goet duncken', waardoor zij bij hun eerdere besluit konden blijven.
De overige gewesten moesten zich richten naar de Religievrede (van 1578), of zelf
iets verzinnen. Het zou in de praktijk blijken, dat in de noordelijke delen de
Hervormden sterk bevoordeeld werden.
In 1578 werd in Utrecht de dwangburcht Vredenburg afgebroken. Er was grote druk
van de Spanjaarden elders in ons gewest: Wijk bij Duurstede werd bezet en ook
Amersfoort en Vreeswijk werden bedreigd. Ongetwijfeld zal ook in Rhenen de
spanning voelbaar geweest zijn. Nog in 1574/75 zat Rhenen opgescheept met een
bezetting door Spaanse troepen. Eén van de vendelaanvoerders was Don Gaspar de
Gorea.

Kennelijk naar aanleiding van plaatselijke incidenten werd op 28-11-1578 door
Schout, burgemeesters, schepenen en raden der stede van Rhenen verordonneerd dat
niemand van de burgers, inwoners en ondersaten, zowel geestelijken als leken
(wereldlijken), onderling iets ten aanzien van de oude en de nieuwe Gereformeerde
religie zou mogen misdoen of miszeggen, noch in woord of geschrift, op een boete
van 6 gulden. Deze ordonnantie werd in december nogmaals gepubliceerd.
Terzelfder tijd waren enkele vertegenwoordigers van de nieuwe gereformeerde
religie met de schout overeen gekomen, dat zij hun aanhangers zouden vermanen,
ook maar iets ten aanzien van enige kerk te ondernemen, voor zij een schriftelijke
toestemming van de stadhouder kunnen overleggen. Een dergelijke bepaling vinden
wij pas in 1579 in de ordonnantie van de stad Utrecht aangaande het uitoefenen van
de Gereformeerde Religie4.

Christogelovigen

Belangrijk is een verzoek van de gemene borgers en ingezetenen van de
gereformeerde religie, in de stad Rhenen, dat in februari 1579 aan het stadsbestuur
werd gericht. Zij schreven namelijk dat de plaats waar zij hun predikatie hielden en
het Heilig Evangelie werd geopenbaard en waar zij hun godsdienstoefeningen
mochten houden, hier zeer ongeschikt voor was geworden. Het aantal gereformeer-
den en christogelovigen nam, volgens de brief, 'den Almachtigen zij lof', dagelijks
dusdanig toe, dat de huidige plaats te klein en te eng was geworden. Zij deden een
beroep op het plakkaat van de Religievrede in deze provincie, waarin alle
magistraten werd opgedragen aan diegenen, die van de gereformeerde religie waren,
een geschikte ruimte ter beschikking te stellen, waarin zij hun godsdienst konden
uitoefenen. Zij verzochten om gebruik te mogen maken van de kerk van het convent
(van St. Agnieten), die immers leeg stond en waar toen geen openbare diensten en
godsdienstoefeningen ten behoeve van de burgers en onderzaten in werden
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gehouden. Bovendien hadden 'die van het Convent' nog twee andere plaatsen om
hun religie uit te oefenen. Zij verzochten de Edele Heeren de pater en de mater van
het convent op te dragen, de kerk open te stellen ten behoeve van de verzoekers, om
daarin ernstig hun godsdiensten te kunnen houden. Het stadsbestuur besloot
eenparig hiermee in te stemmen en gelastte de pater en mater van het convent de
kerk binnen 24 uur te openen teneinde de gereformeerden hun religie daar in te
kunnen laten uitoefenen. De pater (Gerrit van Aken) gaf zich echter niet meteen
gewonnen en hij wilde eerst een afschrift van het bevelschrift zien. De deurwaarder
verwees hem daarop naar de gemeentesecretaris.

Op 10-2-1579 werd aan de cameraar-kerkmeester (de 'penningmeester') gelast,
voortaan de heren vicarissen, burgers, kinderen, schoolmeester en koster voor hun
presentie (het presentiegeld dat zij ontvingen voor hun aandeel bij het zingen van de
zeven getijden) niet meer uit te betalen, dan waar zij van ouds en uit ouder gewoonte
volgens de fundatie recht op hadden.

Het stadsbestuur ontving op 10 februari 15795 een brief d.d. 30 januari 1579 van
graaf Jan van Nassau, stadhouder van Gelderland, die namens zijn broer, de prins
van Oranje, aan burgemeesters, schepenen en raden de opdracht doorgaf, de
predikanten behoorlijk te onderhouden uit de opbrengst van de goederen van de
geestelijkheid of de kerk. Besloten werd dit bevel uit te voeren. Nassau stond aan
het hoofd van de organisatie van de Unie van Utrecht en hij stond bekend als een
ijverig voorstander en drijfkracht achter de Hervorming.
Op 30 mei 1579 ordonneerden de regeerders van Rhenen Frans Verwaij en de andere
kerkmeesters, de predikant Mr. Willem [Wirtzfeldius] voorlopig voor zijn
onderhoud een bedrag van 300 gulden te betalen, jaarlijks uit te keren in vier
termijnen, elke termijn van 3 maanden, ingaande de Ie januari laatstleden.
Dit besluit was een uitvloeisel, van de opdracht, vermeld in de brief van Jan van
Nassau6. Deze mededeling uit de stadsnotulen bewijst dus, dat reeds vanaf l januari
1579 een predikant in Rhenen was aangetrokken, Willem Wirtsfeld. Helaas is
volledig onbekend, waar hij vandaan kwam, wat zijn achtergronden en opleiding
waren en hoe hij in Rhenen terecht is gekomen. De aanduiding Meester wijst op een
universitaire achtergrond, mogelijk was hij magister in de artes en hij zou dan eerder
als priester werkzaam zijn geweest. Wel is bekend waar de predikant werd
gehuisvest. Hij heeft aanvankelijk, vermoedelijk ongeveer gedurende een jaar, op
kamers gezeten bij de kerkmeester Joachim Stevensz., die daar 6 gulden voor kreeg,
2% van het jaarsalaris van de predikant van 300 gulden. Hij v kreeg onderdak in een
van de ruimtes van het Agnieten convent. Bij zijn ontslag per januari 1592 werd
geschreven over de 'paters kamer', die daarna opgeknapt moest worden. Zijn
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opvolger, de predikant Mr. Willem van Oosterzee, werd in het Conventshuis
ondergebracht bij de Mater procuratrix7.
Volgens de kerkrekening over het jaar 1579/1580 heeft de commandeur Aert Dirksz.
van der Goude nog een jaar dienst gedaan. Hij verzorgde nog de hoogmissen, hij
heeft een geheel jaar bij het graf van Borre van Hemert met een wijkwast het
miserere mei deus gezongen, kennelijk was hij hier dus vicaris van. Bovendien zong
hij de collecten, het Donderdagse Lof en het Sacraments Lof. Ook de andere
vicarissen met de schoolmeester, de koster en de organist hebben tijdens de Lieve
Hoogtijden en de Hoogmissen de gezangen verzorgd. Ook de koorknapen kregen
uitbetaald.
7-12-1580 (1579??)8. Het Rhenense gerecht beval op 7-12-1580 (1579??) de
vicarissen Henrick van Wijck, Steven IJsbrantsz., Jan Ludolfsz., Thonis Evertsz.,
Wouter Henricksz. (de koster) en Mr. Guert schoolmeester, dat zij onmiddellijk en
zonder schadevergoeding te eisen de door hen aangespannen procedure inzake de
stadsprivileges bij het Hof van Utrecht in zouden trekken. Dit is dus een reactie van
de gedupeerden geweest op het besluit van 10-2-1579 om de presentiegelden niet
meer uit te betalen.

In maart 1580 vond het verraad plaats van de aanvankelijk prinsgezinde graaf
Rennenberg, die onverwacht de stad Groningen aan de Spanjaarden uitleverde. Deze
daad bracht in het land bijzonder veel beroering teweeg en veroorzaakte veel onrust
ten opzichte van de houding tegenover de rooms-katholieken. Dit verraad heeft de
Spaanse zaak meer kwaad dan goed gebracht, doordat er een tweede golf van
beeldenstorm over het land is gegaan. Onder meer in Utrecht ontstond een tweede
beeldenstorm, waarbij aan de, na moeizame besprekingen bereikte afspraken met de
stadsoverheid voorbij werd gegaan. In deze stad kregen de hervormden toen twee
kerken toegewezen: de Geertekerk en de Predikherenkerk. De toestand werd zelfs
zo ernstig genomen, dat reeds na een jaar een van de belangrijkste bepalingen van
de Unie van Utrecht werd afgeschaft: door stadhouder (?), schout en regeerders van
Utrecht werd een algemeen verbod afgekondigd op het uitoefenen van de Roomse
godsdienst en het dragen van geestelijke gewaden.
Op 10-5-1580 werd in Rhenen besloten dat men van de koster de sleutels van de
kerk zou opvragen, opdat de kerk gesloten zou kunnen blijven, om de opbrengst van
de inhoud van de kerk te kunnen taxeren9. Tevens werd hem het verbod opgelegd om
de kerkklokken te luiden ten behoeve van de missen, de vespers en alle andere
diensten. Wanneer hij zich hier niet aan zou houden zou hij zijn baantje en het
burgerschap van de stad verliezen. Rhenen had toen al bijna anderhalfjaar een
predikant in dienst.
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Een deel van de Rhenense stadsmuur, ca. 1670, door H. Saftleven. Museum in Weimar.

Enkele dagen later heeft de koster een eed afgelegd, waarop men besloot hem de
sleutels van de kerk te laten behouden. De inhoud van deze eed is niet bekend, maar
het zal wel een belofte van gehoorzaamheid aan het stadsbestuur geweest zijn.

Vreemde inwoners

De meeste belangrijke maatregelen betreffende de nieuwe geloofsrichting, die in
deze tijd door het Rhenense stadsbestuur werden afgekondigd, waren in
overeenstemming met die, welke door de Staten van de provincie, of door het
stadsbestuur van Utrecht werden vastgesteld. Op 17 mei 1580 hebben schout,
burgemeesters en regeerders van Rhenen echter een maatregel genomen, die
vermoedelijk door henzelf werd opgesteld. Voortaan mocht namelijk niemand, of
het nu een geestelijke of een burger was, enige vergadering meer houden binnen de
stad Rhenen en de Vrijheid, hetzij s'nachts of overdag, in het geheim of in het
openbaar, tenzij de toestemming van de schout, burgemeesters en regeerders van
Rhenen was verkregen. Hiermee hoopte het stadsbestuur greep te krijgen op de
wanorde van vele predikingen en orde op zaken te kunnen stellen.
Op 18 mei werd het besluit genomen, dat alle 'vreemde inwoners' der stad, die zich
in de afgelopen 2 jaar metterwoon in de stad hadden gevestigd, en die nog geen
bewijs van hun laatste woonplaats hadden overgelegd, dit binnen 4 dagen alsnog
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moesten doen, op straffe van directe uitzetting uit de stad. Deze maatregel hield
vermoedelijk verband met het grote aantal vluchtelingen, die bij 'zuiveringsacties'
van de Spanjaarden elders waren gevlucht. In een aantal andere steden werden zij
zelfs zonder meer de stad uit gezet.

Op 6 juni 1580 besloot men dat in iedere stadspoort een rot burgerwachten
aanwezig moest zijn op St. Cunera-avond en St. Cuneradag. Deze maatregel hield
ongetwijfeld verband met het weren van eventuele bedevaartgangers, die
mogelijkerwijs nog niet op de hoogte zouden zijn geweest van de 'omwenteling' in
Rhenen, waarbij er van het ontvangen van pelgrims geen sprake meer zou zijn. Het
aantal pelgrims was trouwens de laatste jaren reeds sterk afgenomen. In 1572 waren
dit er, gezien de opbrengst uit de offerkist, ruw geschat de helft van het aantal van
1571. In 1574 werd door een van de kerkmeesters aan de rentmeester medegedeeld
dat hij niet naar Rhenen behoefde te komen om de offerkist te lichten, omdat 'die
vaert nijet te beduijden en heeft gehadt'. In 1579 is de offerkist niet eens meer
geopend en we vinden in dat jaar, evenmin natuurlijk in de volgende jaren, een
verantwoording van dit geld.
Tevens werd op 6 juni 1580 door de schout, burgemeesters, schepenen en raden
bepaald dat heer Gerrit van Aken10, de pater van het Sint Agnieten convent binnen
Rhenen, binnen drie dagen uit de stad moest vertrekken. Dit besluit werd herhaald
op 14 december 1581 (!), op het ziekbed van de secretaris ondertekend, om te
worden doorgezonden naar de gecommitteerden van de Staten van Utrecht. Helaas
is niet na te gaan, of het jaartal 1581 een verschrijving is geweest, dan wel of de
herhaalde vermelding inderdaad bijna anderhalfjaar later werd neergeschreven.
Wel is het een feit, dat pater Van Aken de stad inderdaad niet heeft verlaten. Volgens
een document, aanwezig in het archief van de Duitse Orde te Utrecht, was Geraedt
van Aken, 'pater van Sinte Agnieten Convente aldaer' in 1583 nog partij in een
geschil tussen de Rhenense commandeur Ditterich von Bloijs Treslong enerzijds en
het convent anderzijds, over een strook grond waarover het regenwater werd
afgevoerd.

Op 18 juni 1580 werd de algemene ordonnantie van de Staten van Utrecht van
kracht dat het verbod behelsde op de uitoefening van de Roomse religie en het
dragen van geestelijke kledij. Elke vorm van de uitoefening van de Roomse religie
werd hierbij verboden verklaard aan alle priesters en geestelijken van alle orden,
met als boete het verbeurd verklaren van hun beneficium of officium, en voor hen
die dit niet genoten een boete van 10 Karolus gulden. Het werd tevens alle
geestelijken, mannen of vrouwen, verboden langs de openbare weg zich in
geestelijke klederen of habijten te vertonen. Tot slot werd bepaald, dat alle paters en
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maters van de conventen hun kloosterlingen de vrijheid tot het verlaten van het
klooster moesten geven, dit als gevolg van de Religie-vrede. In Rhenen werd deze
ordonnantie op 23 juni vanaf het stadhuis bekend gemaakt. De ordonnnatie werd in
Veenendaal in de kerk voorgelezen door ene Ghisbertse.

Zuivering van de kerk

In juli is vermoedelijk definitief het doek gevallen voor de rooms-katholieke
erediensten in de Cunerakerk. Op 3 juli 1580 besloot de magistraat dat zij met de
kerkmeesters in de kerk aanwezig zou zijn bij het verwijderen van de beelden en het
zuiveren van de kerk". De kerkmeesters kregen de opdracht er op toe te zien dat
alleen het nuttige en toelaatbare zou gebeuren en dat er niets vernield of beschadigd
zou worden. Voorts werd bepaald, dat alleen datgene zou mogen worden verwijderd,
dat door de magistraat en de kerkmeesters was opgedragen en wie zich hier niet aan
hield zou worden gestraft. Deze maatregelen wijzen dus op een ordelijke gang van
zaken en van een beeldenstorm in de gebruikelijke zin des woords is toen geen
sprake geweest.
Men had aanvankelijk moeilijkheden met de vrouw van de koster, die weigerde om
de sleutels van de kerk en van het oliekeldertje aan kerkmeester Johan van der Waij
af te geven, met de mededeling: 'die en sult ghij noch nijemants crijgen'. Toen zij
op het stadhuis ontboden werd en het gerecht van haar de sleutels opeiste, bleef zij
bij haar weigering deze af te staan.

In een dagboekaantekening van de bekende familiewapendeskundige Arnout van
Buchell lezen wij bij Juli 1580: 'In deze maand namen de Utrechtenaren op verzoek
van schout Laurens van Nieuwenhoven (Van Nijhoff) de kerken van Rhenen in en
vernielden de beelden'. Deze nuchtere constatering moeten wij in verband brengen
met een besluit van het Rhenense stadsbestuur van 5 juli 1580. Toen werd
kerkmeester Frans Verwaij namelijk opgedragen de zes voerlieden die 'hen uit
Utrecht hierheen gebracht' hebben, 9 gulden uit te betalen. Dit bedrag
vertegenwoordigt een huidige waarde van ca. 1800 gulden, geen gering bedrag.
Hoeveel helpers zijn dit geweest? Verwaij moest trouwens de helpers uit Utrecht
ook nog een 'propijne' schenken, dat wil zeggen een onkostenvergoeding. Zij
kregen elk 30 stuivers 'voor hun assistentie', tegen de huidige waarde omgerekend
een bedrag van 300 gulden. Een officiële mededeling betreffende de ingebruikname
van de Cunerakerk door de gereformeerden ben ik niet tegengekomen.

In juli 1580 heeft dus de Rhenense overheid met behulp van een aantal helpers uit
Utrecht de beelden, altaren en andere voorwerpen van de rooms-katholieke
eredienst uit de Cunerakerk verwijderd. De vraag blijft, waarom men hiervoor
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mensen uit Utrecht nodig heeft gehad, hetgeen met zo veel kosten gepaard is
gegaan. Ook blijft de vraag open, waarom deze zeer gematigde vorm van
beeldenstorm van het stadsbestuur is uitgegaan. Zag men in, dat de 'nieuwe religie'
de zaak gewonnen had en men dus voor een voldongen feit stond? Was men uit
overtuiging 'om' gegaan? Behoorden alle betrokkenen, ook de kerkmeesters,
inmiddels al tot de gereformeerden? In elk geval heeft men bij het behoeden van de
Cunerakerk tegen ongewenste zuiveringen en vernielingen door aanhangers van de
nieuwe leer geen hulp in hoeven roepen van de schutterij, zoals dit in andere
plaatsen wél het geval is geweest.

In de 'Ordre op de geestelickheyt ende hare goederen' van 1580 bepaalden de
Staten van Utrecht dat men het 'joffrouwenconvent te Rhenen zou laten versterven
tot een competent getal en daarvan zou maken canonissen, half van adel en half
burgerkinderen'. Men stond geen nieuwe intredingen meer toe, maar wilde de zaak
laten uitsterven. In 1603 werd er door de Staten een rentmeester benoemd om toe
te zien dat er geen goederen zouden worden onttrokken, die moesten worden
aangewend tot het onderhoud van deze kloosterlingen. De gebouwen van het
vervallen convent werden door de Staten in 1629 verkocht aan Frederik V van de
Palts, koning van Bohemen, die op deze plaats zijn zomerpaleis bouwde. Toen
verbleven er nog enkele kloosterzusters en bovendien de predikant Johannes
Wirtsfeldius, die alle een nieuw onderkomen verkregen.

Toen men de koster Wouter Hendricksz. op 8 augustus 1580 vroeg, waar het
kerkzilver was gebleven, vertelde hij dat hij dit zelf in bewaring had genomen. Hem
werd bevolen dit zilver terstond aan de kameraar-kerkmeester te overhandigen.

We zien in landelijk kader dat de uitsluiting en de onderdrukking van de Roomse
kerk tot enkele tegenacties, vooral van Rome en Madrid hebben geleid. Zo werd na
het overlijden (in 1580) van Frederik Schenck van Tautenburg, de tweede en laatste
aartsbisschop van Utrecht, een opvolger benoemd, die echter geen toegang tot de
noordelijke Nederlanden kreeg. Ook andere nieuwe roomse hoogwaardigheids-
bekleders kregen geen vaste voet in ons land. Er vormde zich een beweging die
vanuit de zuidelijke Nederlanden naar het noorden trok en deze trachtte de opkomst
van de Hervorming nog te stoppen. Dit waren de Malcontenten die ontevreden
waren met de hervormingsgezinde houding van de overheden in de Nederlanden.
In Rhenen bemerken wij echter aanvankelijk niets van al deze schermutselingen op
hoog niveau. Na de invoering van de Hervorming alhier is Rhenen volledig een
Hervormde plaats geworden. Er heeft zich in december 1580 nog een kleine
schermutseling plaatsgevonden, toen de Staten van Utrecht, die al geheel
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protestants waren, soldaten ter inkwartiering naar Rhenen hadden gezonden. Een
aantal burgers 'Rhoomsch ende genoughsaem maelcontent gesint' hadden de poort-
bewakers gedwongen de poorten gesloten te houden, tegen de bedoelingen van het
stadsbestuur in. Deze groepering wilde zelf de stad bewaken en weigerde een eed
aan het stadsbestuur af te leggen. Met deze eed moest onder meer worden gezworen
dat men eensgezind de stad zou behouden tegen de prins van Parma, de Spanjaarden
en de Malcontenten.

Toch blijkt, ook in landelijk verband, dat de onderdrukking van de roomsen
geleidelijk afnam. Prins Frederik Hendrik, de opvolger (1625) van Maurits, was
minder onverdraagzaam dan zijn halfbroer. Ook heeft de Vrede van Munster (1648)
tot een steeds toenemende vrijheid van de Roomsen bijgedragen, vooral dank zij de
afgenomen dreiging van de Spaanse legers. Dit geschiedde overigens zeer tot
ongenoegen van de meeste predikanten.
Zelfs 100 jaar later, in 1674, blijkt dat er in Rhenen slechts 12 a 13 praktiserende
rooms-katholieke gezinnen woonden. Deze werden voor zover is na te gaan, met
rust gelaten, behalve toen zij in de jaren 1672/73, tijdens de Franse overheersing,
dank zij deze bezettingsmacht, allerlei privileges kregen. Nadat de Fransen
vertrokken waren, werden deze gezinnen financieel zwaar belast, doordat zij op
moesten draaien voor de schade, die de Cunerakerk en het interieur waren
toegebracht.

Omdat gebleken was, dat een aantal mensen zich niets aantrok van de ordonnantie
op het verbod van het uitoefenen van de roomse religie en zij bovendien dagelijks
bij elkaar kwamen, waarbij zij de gereformeerden ten aanzien van het verwijderen
van de beelden op straat en elders bedreigden, werd bepaald dat niemand, zowel van
de gereformeerde als van de roomse religie, in het geheim of in het openbaar mocht
kwaadspreken over het verwijderen der beelden. De Staten van Utrecht dreigden
met ruiters en soldaten Rhenen binnen te vallen, wanneer men zich hier niet aan
hield.
In de laatste dagen van 1580 is er toch ook in Rhenen sprake geweest van een kleine
tegenactie door de Contrareformatie. Nadat de Staten van Utrecht troepen hadden
gezonden naar Rhenen hebben Roomsgezinden en Malcontenten in de stad, tegen
de zin van de magistraat in, de bewakers van de stadspoorten gedwongen deze
gesloten te houden. Zij vaardigden een deputatie af naar het stadsbestuur en zij wil-
den een eigen eed formuleren en zelf de stad bewaken. De Rhenense magistraat
echter had een eigen eedsaflegging geformuleerd, maar de oproerigen weigerden
deze eed af te leggen. Deze eed hield in dat iedereen moest beloven en zweren dat
men trouw zou blijven aan de stadsregering en eendrachtig de stad zou verdedigen
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tegen de Spanjaarden onder de prins van Parma. Deze vijand lag reeds voor
Leeuwen aan de Waal, slechts twee uren gaans van Rhenen. Hoe deze strubbelin-
gen de kop zijn ingedrukt blijkt helaas niet uit de stadsnotulen, maar het is duidelijk
dat de hervormingsgezinde magistraat het heft weer spoedig in handen had.

Op 3 april 1581 werd Frederick Taets, pastoor12 te Veenendaal, voor het Gerecht te
Rhenen opgeroepen. Hem werd de ordonnantie op het verbod van de uitoefening
der roomse religie voorgelezen, waarna hem bevolen werd zich hieraan te houden
en niet te schelden op de Staten. Hem werd tevens te verstaan gegeven, dat wanneer
hem gevraagd werd binnen of buiten het rechtsgebied van Rhenen enige kinderen
volgens de roomse religie te dopen, hij eerst aan de magistraat van Rhenen moest
mededelen, wie hem een dergelijk verzoek had gedaan.

In de Staten van Utrecht waren inmiddels enkele 'Gedeputeerden tot de directie van
de geestelijke goederen' benoemd. Zij werden in november 1581 belast met het
onderzoek van de door de magistraat van Rhenen aan de pater Gerrit van Aken
aangezegde uitzetting uit het convent en de stad Rhenen. Na het onderzoek van de
affaire gelastten zij de magistraat van Rhenen de pater te 'lijden ende gedogen',
hem toe te staan aldaar te blijven wonen en hem de administratie van de goederen
van het convent, als voorheen, te laten verzorgen, totdat door de Staten ten aanzien
van de paters een algemene maatregel zou zijn genomen. Voorts moest, gehoord de
conventualen in het convent, de Rhenense magistraat het jonge meisje, waarvan
blijkens de uitspraak eerder sprake was geweest, weer als een volwaardig lid in het
convent toelaten. Kennelijk was er sprake van een jonge kloosterlinge die op
aandrang van het stadsbestuur, volgens de resolutie van 18 juni 1580, uit het
convent moet zijn verwijderd.

Op 20 dec. 1581 werd door of namens Prins Willem van Oranje een plakkaat
uitgevaardigd met het verbod tot het uitgeven van allerlei ergerlijke geschriften,
maar eveneens het verbod tot de uitoefening van de Roomse godsdienst en het
dragen van geestelijke gewaden. Na de afzwering van Philips II werd het duidelijk,
dat Prins Willem van Oranje slechts nog de Gereformeerde Evangelische religie (de
Hervormde kerk) zou beschermen.

Met de verandering van de aard van de kerkdiensten in de Cunerakerk, moesten
natuurlijk ook aan de inrichting van de kerk veranderingen worden aangebracht.
Vermoedelijk is in 1580/1581 de nieuwe preekstoel aangeschaft, de kerkrekening
over dat jaar ontbreekt helaas. In het jaar 1581/1582 werd in elk geval de kap van
de preekstoel aangevoerd, evenals de 'steen', vermoedelijk het doopvont. Eind
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februari 1582 werd het 'gehemelsel' boven de preekstoel geplaatst, dit is
vermoedelijk de kap. Er is 7 pond touw gekocht om mee te beieren. De cameraar is
naar Utrecht geweest om een nieuwe bijbel aan te schaffen, een tinnen beker en een
tinnen lampetkan voor de kerk. Bij de roomse eredienst was dit allemaal zilver! De
bijbel kostte 5 gulden, de beker en de lampetkan 36 stuivers, dus bijna 2 gulden.
Door Mr. Thonis van Triest werden werkzaamheden verricht aan de ramen en tevens
verrichtte hij schilderwerk in de kerk en aan de preekstoel. In dat jaar werd voor 44
mandagen werk verzet bij het maken van de kerkbanken. Er verscheen een portaal
aan de zuiddeur van de kerk en een stoeltje, waarop de zandloper kon worden
geplaatst. De zandloper werd gebruikt om te voorkomen dat de preken te ver uit
zouden lopen. Van de koperslager Jan Petersz. van Cuelen werd een metalen luchter,
blaker of kandelaar gekocht.

Helaas treffen wij een grote leemte aan in het stads-notulenboek over de periode
1581-1583. Wel zijn er schaarse mededelingen over accijnsen, maar op bestuurlijk
gebied treffen we niets bijzonders aan.
In september 1583 werden op verzoek van de Staten van Utrecht 30 soldaten
gehuisvest in de kloosterkerk, zolang zij nog niet elders voor eigen logies hadden
gezorgd. Dit houdt ongetwijfeld verband met de aanwezigheid van Spaanse troepen
in de buurt. Eind december 1584 werd besloten al het zilver van de 'kerke-lap' te
verkopen, wegend 21 loot troce wight, hetgeen door burgemeester Hendrik Lijster
in Utrecht verkocht werd. In 1585 werd aan de pater en de conventualen in het
St. Agnietenklooster opgedragen, twee deuren van een naast het convent gelegen
woonhuis dicht te metselen en twee nieuwe deuren te maken aan de zijde van de
Doodstraat, om daarmee in deze woning soldaten te kunnen legeren.

Dominee Wirtzfeld

Rhenens eerste predikant, Willem Wirtsfeldius, heeft nogal wat problemen met het
stadsbestuur gehad, problemen die uiteindelijk zijn vertrek naar Harderwijk hebben
genoodzaakt. Ook was er een conflict met de plaatselijke commandeur over een
financiële vergoeding, waar hij recht op had. Wat was het geval?
'Willem van Wijrtsfelt, diener Godlij eken Woorts der kercken tot Rhenen', heeft in
december 1588 van Gerrit Jansz. van Gelder, namens de Commandeur te Rhenen,
vanwege de Commanderij een bedrag van 40 karolus gulden voorschot op zijn
salaris gekregen. Als gevolg van een resolutie van de Staten kreeg de predikant
boven zijn salaris een bijdrage van 100 gulden per jaar uit de Commanderij-
goederen.
In april 1590 heeft de predikant Willem Wirtzfeldius van de Commandeur
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achterstallige uitkering van 2 maal 100 gulden over 1588 en 1589 opgeëist. Naar
aanleiding hiervan heeft de magistraat de predikant tot de orde geroepen. Van de
stad kreeg deze predikant namelijk reeds 300 'vrij geld' zonder enige korting,
bovendien vrije woning, vrijstelling van alle wachten en biljetteringen. De stad
vond dat de predikant voortaan de 100 gulden van de Commandeur moest laten
zitten, en zich tevreden moest stellen met de 300 gulden die hij reeds kreeg. Dit was
immers voldoende om een 'eerlijk huijs op te houden', 'want die rijksten binnen
Rhenen tegenwoordich sulcken vrijen incomen niet en hebben'.
Met de commandeur Diederick van Bloys van Treslong ging de magistraat een
overeenkomst aan. Van de 200 gulden waarvan eerder sprake was zou de stad er 100
ontvangen 'ten behoeve ende reparatie deeser stede', en van de per jaar ter
beschikking zijnde 100 gulden zou de stad er jaarlijks maar 50 ontvangen. Dus de
commanderij kwam er met de helft van het door de Staten vastgestelde bedrag van
af. Mochten de Staten echter toch besluiten, de predikant een hogere uitkering door
de commanderij toe te kennen, dan zou de magistraat dit bedrag aan de
commanderij restitueren.

Op 5 october 1591 werd de kerkdienaar of predikant Wilhelmus Wirtzfeldius om
'pregnante en zwaarwichtige redenen gelicentieerd en afgedankt', om in zijn plaats
een 'goet, eerlijck ende vreedsaem predicant (gelijck in haere hooft-stadt van
Utrecht sijn)' te benoemen. In het raadsverslag staat: 'Omdat zeer weinig
gemeenteleden in de kerk komen om God's woord te horen, daar velen van hen een
afkeer hebben van de tegenwoordige predikant, hebben subst. schout,
burgemeesters, schepenen, de raad en het corpus oftewel de zestien uit de burgerij
besloten de predikant af te danken en in zijn plaats een goed, eerlijk en vreedzaam
ander predikant aan te nemen, met advies van de Staten'. Het is een pikant detail,
dat aan dit ontslag mede verantwoordelijk was Wouter Henricksz., die zowel vóór
de Hervorming als erna, koster was in de Cunerakerk.
Wirtzfeld heeft daarop een brief geschreven aan stadhouder Maurits van Nassau,
kennelijk met de bedoeling het besluit nietig te laten verklaren. In Rhenen heeft
men op 12 october ter gelegenheid van dit heugelijke feit in october een uur lang de
klokken laten luiden. Maurits verbleef toevallig te Rhenen op doortocht van
Nijmegen, welke stad hij toen juist veroverd had. Het stadsbestuur besloot hem een
tonnetje van 50 kwarten wijn aan te bieden, maar aangezien de cameraar hier niet
zo gauw aan kon komen, werden uiteindelijk 40 kwarten Rhijnse wijn aan het
gevolg van de prins geschonken. De wijn werd overigens geleverd door de came-
raar zelf.
Toen Wirtzfeld, die in het convent een woning had, zijn verzoek indiende bij
Maurits, die gewoonlijk ook in het convent logeerde wanneer hij door Rhenen
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kwam, bleek dat Maurits juist op het punt stond van vertrekken naar Utrecht. Hij
heeft op het verzoek geen beslissing genomen, maar de burgemeesters van Rhenen
gelast mee naar Utrecht te reizen. Hier aangekomen vernamen zij dat Maurits de
zaak had overgedragen aan de Staten van Utrecht. Na onderzoek door de Staten
werd het ontslag echter goedgekeurd. Zij stonden toe, dat Rhenen een nieuwe
predikant zocht, mits de voordracht eerst aan de Staten ter goedkeuring zou worden
voorgelegd, zodat de predikant geëxamineerd en daarna bevestigd zou kunnen
worden. Samen met de 'godvruchtige kerkenraad' der stad Utrecht werd gezocht
naar een 'ordinaris minister ende predicant van de suvere Apostolische ende
gereformeerde religie (gelijck in de geünieerde Nederlandsche Provinciën ende
sonderling binnen de hooffstadt van Utrecht geëxerceert ende gebruickt wordt)'.

Dominee Van Oosterzee

De keuze viel op de 'eersame' Wilhelmus van Oosterzee uit Hoornert bij Gorcum.
Deze stemde toe in de beroeping, mits hij van zijn classis demissie zou krijgen. Met
advies van de Staten werd Van Oosterzee een tractement van 400 gulden per jaar
toegezegd, uit te betalen in 4 termijnen, ingaande 19 november 1591. 'Ende daer
beneffens vrij huisvestinge sonder dat men hem met eenige Borgerlicke lasten sall
bezwaren, maer hem alle vrijheden sall laten genieten, gelijck andere predicanten
in de steden deeser Provincie'.
Op 25 october werd de predikant Wirtzfeld aangeschreven, dat hij met ingang van
3 november de preekstoel in de kerk van Rhenen moest verlaten en binnen 8 dagen
zijn woning moest ontruimen. Hij kreeg tractement uitgekeerd tot aan het eind van
het jaar. Burgemeester Rochus van Dulcken ging daarna met een van de Utrechtse
predikanten (Joannes Gerobolus) naar Gorcum, om daar aan de classis toestemming
tot benoeming van de predikant Van Oosterzee te verkrijgen.
In november kwam het de magistraat ter ore, dat Willem Wirtzfeld ten huize van
wijlen Hendrik Lijster gepredikt had. Om allerlei problemen te voorkomen werd
hem verboden voortaan in het Rhenens rechtsgebied te prediken of bijeenkomsten

. te houden. Ook werden andere bijeenkomsten die in verband met deze zaak ston-
den verboden.
Deze zaak had nog een nasleep, want de Raad van State in Den Haag zond op
7 december 1591 nog een brief aan de Rhenense magistraat. Hierin schreven zij dat
zij van de zaak kennis hadden genomen, en clementie vroegen voor de predikant,
die met vrouw en 4 kinderen ontslagen dreigde te worden. Zij erkenden dat de
kwestie van de religie de hoofdreden was van de oorlog tegen de vijand, maar toch
verzochten zij dringend Wirtzfeld, gezien zijn lange staat van dienst van 13 jaar, en
het feit dat hij de stad niet had verlaten ondanks de gevaarlijke situatie met de
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vijand, voorlopig in zijn ambt en rechten te willen herstellen, totdat de Staten de
zaak volledig zouden hebben uitgezocht.

In mei 1590 werd een maatregel van de Staten van Utrecht en de magistraat van de
stad Utrecht bekend gemaakt. Hierbij werd het iedereen verboden om binnen of
buiten de stad, onder de dekmantel van het uitoefenen der gereformeerde religie,
diensten te organiseren, geschriften voor te lezen, psalmen op gereformeerde wijze
te zingen, en nog veel meer van dergelijke zaken. Het was slechts toegestaan deze
godsdienstoefeningen uitsluitend in het openbaar, op de gebruikelijke tijden te
houden op de gebruikelijke plaatsen. Deze maatregel was bedoeld om alle
clandestiene niet-gereformeerde uitingen de kop in te drukken.

In een kerkordening, door de Staten van Utrecht uitgevaardigd januari 1590 (en
1593), werd bepaald dat men in de steden en ten plattelande verplicht was een
nieuwe predikant aan te trekken, wanneer de vorige om welke reden dan ook
vertrokken of overleden was. Elke nieuwe predikant moest aan de Staten worden
voorgesteld, waarna hij door hen geëxamineerd en eventueel toegelaten zou
worden. Wanneer men niet tijdig een nieuwe predikant zou aanstellen, zou deze
door de Staten worden benoemd. De Staten en de magistraat mochten echter zonder
enige opgaaf van redenen een predikant of een andere kerkdienaar ontslaan, zonder
toestemming van elkaar te hoeven vragen.
Het was predikanten verboden zelf ouderlingen en diakenen te benoemen. Dit was
voorbehouden aan de magistraat. Kerkenraadsvergaderingen tussen de predikant,
ouderlingen en diakenen mochten slechts met toestemming van de magistraat
worden gehouden, en wel uitsluitend in aanwezigheid van afgevaardigden van de
magistraat. Het was niet toegestaan om andere dan kerkelijke zaken op deze
vergaderingen te behandelen. Vastgelegd werd de verplichting, voortaan de
gedoopten te administreren, bepalingen werden opgenomen betreffende het heilig
Avondmaal, de beproeving, het huwelijk en de predikingen. De kerkelijke
discipline, ook wel de broederlijke vermaning genoemd, zou dienen te geschieden
volgens Mattheus 18, door een afgevaardigde van de kerkenraad. Wanneer men na
3 vermaningen nog niet berouw heeft getoond, moet de onboetvaardige gestraft
worden door uitsluiting van het Avondmaal.
Merkwaardigerwijs werd deze kerkordening pas in november van dat jaar in
Rhenen afgekondigd.

Op 7 maart 1592 werd de aanstelling van Van Oosterzee bevestigd, en wel met
ingang van Vrouw Lichtmis ! (een oude 'katholieke' datumaanduiding: 2 februari).
Van Oosterzee kwam te wonen in het convent, waar toen ook nog steeds enkele
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Agnieten in woonden.
Een van de eerste zaken die Van Oosterzee regelde was het door de 'policie' (het
stadsbestuur) aanstellen van twee kerkenraadsleden en twee aalmoezeniers
(diakenen). Hij nomineerde hiervoor de substituut schout Gerrit Knijff en
burgemeester Dulcken als kerkenraadsleden, en Aelbert Verweij, Willem Elisz. en
Jan Jansz. Snijers als aalmoezeniers, hetgeen door de policie werd overgenomen.
De aalmoezeniers werd opgedragen goede administratie van hun uitgaven aan te
leggen. Kerkenraadsvergaderingen mochten alleen in aanwezigheid van een
afvaardiging van de magistraat plaatsvinden.

In mei 1592 bleek een vicarie in het Gasthuis a 50 gulden door overlijden te zijn
vrijgekomen. Het stadsbestuur vroeg aan de stadhouder van Utrecht, die het recht
bezat deze vicarie te collationeren (vergeven), om deze vicarie te mogen aanwenden
ten behoeve van het onderhoud van de predikant, de koster en andere kerkdienaren.
De stadhouder stemde hierin toe en bepaalde dat de vicarie mocht dienen ten

behoeve van het onderhoud van de pre-
dikant, de koster en de reparatie van de
kerk.

Johannes Ludolphi

Een interessante geschiedenis is die van
de vicaris Johannes Ludolphus of
Ludolphi. Hij heette ook wel Johan van
Rheenen. We komen zijn naam voor het
eerst tegen in de kerkrekening van
1572, waar hij m.i.v. l juni uitbetalin-
gen krijgt voor verrichte kerkdiensten.
Hij heet dan aanvankelijk Jan
Lulofszoon en is kennelijk Heer
Cornelis Gerritsz. opgevolgd. In 1573
heet hij clerck of clericus, hij behoort
dus tot de geestelijkheid. Dan ontbre-
ken enkele kerkrekeningen, maar vanaf
1578 staat hij geboekt als Heer Jan
Luloffs of Heer Jan Luloffs zoon, hij
is dan dus inmiddels tot priester gewijd.
In de kerkrekeningen van 1591 t/m 1617

De Rhenense priester Johan Ludolfsz. Van Rhenen
op een zi/luik van het triptiek van de Laudes
Mariance, door Nicolaes van Borculo, Utrecht,
Museum Catharijneconvent.
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komt jaarlijks de volgende post voor: Heeren Jan Ludolffsz. ende Thonis Evertsz.
Vicarissen ende Wouter Henricxsz. coster voir hoir ordinaris off enckele presentie
elcx een stuver sdaeghs, maeckende voor hem drieën 54 £. Bij de post van 1607
staat: Heer Jan Ludolffsz., Anthonis Evertsz. ende Wouter Henricxsz. coomen
jaerlicks voor haer ordinaris presentie den tijdt van een geheel jaer d somme van
Liiij £ waervan den rendant haerluijden gecort heeft vj £ tot betaelinge vande
schoelmeester voor zijn extraordinaris kerckendienst, coempt xlviij £. In maart
1592 is er nog een kwestie over de verdeling van de 'pot' van de presentiegelden,
en in november moet een achterstand aan presentiegeld over de jaren 1579 tot 1582
aan de vicarissen worden uitbetaald. Het is opvallend, dat nog tot zo'n 37 jaarna de
Reformatie in Rhenen aan een oude, rooms katholieke instelling als vicarissen,
gelden worden uitbetaald.
Over Johannes Ludolphi is een diepgaand onderzoek gepubliceerd door Casper
H. Staal'3. Hij toonde aan dat de vicaris omstreeks 1600 uit Rhenen met de relieken
van Cunera is verdwenen. Daarna is hij geruime tijd in Vleuten op het Huis den
Ham als priester werkzaam geweest en hij overleed op 7 mei 1615. Uit het feit dat
in Rhenen tot aan 1617 presentiegelden aan hem zijn uitgekeerd, volgt dat een ander
het geld voor hem in ontvangst moet hebben genomen.
Er is trouwens nog meer over hem bekend, en wel gedurende zijn verblijf in Rhenen.
In 1588 vroeg hij aan de magistraat van Rhenen toestemming om 10 of 12
burgermeisjes te mogen leren lezen en schrijven. Na overleg met de schoolmeester
besloot de magistraat hem toestemming te verlenen om 12 meisjes, en meer niet, te
leren lezen en schrijven. Hij moest echter aan de gewone schoolmeester in vier
termijnen het normale schoolgeld uitbetalen, dat de meisjes normaliter aan de
schoolmeester zouden hebben betaald. Dit houdt in, dat Jan Ludolffsz. er kennelijk
nog wat aan overhield. Hem werd echter verboden om boeken te gebruiken, die
'contrarie die gereformeerde religie' waren en hij moest die boeken bovendien eerst
aan de magistraat ter inzage geven. Het mini-schooltje had kennelijk succes, want
in 1889 verzochten enkele burgers zelf aan de magistraat, om ook hun kinderen op
het schooltje van Jan Ludolffsz. te mogen school laten gaan. Na overleg met de
gewone schoolmeester werd het aantal van 12 leerlingen uitgebreid tot maximaal
20 leerlingen, mits alle ouders het normaal verschuldigde schoolgeld aan de
schoolmeester betaalden.
Hoe het zit met de aanwezigheid van Jan Ludolffsz. in Rhenen na 1600 is nog
onduidelijk. Er bestaat een testament uit 160314 van Gijsbertgen en
Marie Huijbertsz., waarin zij bepaalden dat heer Johan Ludolffs en zijn moeder in
het huis, waarin zij toen woonden, zouden mogen blijven wonen tot aan het
overlijden van de moeder toe. Tot onderhoud van zijn moeder zou heer Jan het halve
inkomen, dat bij het huis behoorde, tot aan haar dood mogen genieten. Daarna zou
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Jan het huis moeten verlaten ten behoeve van twee arme vrouwen, aldus het
testament. Mogelijk is de moeder vlak daarna overleden, want in 1606 blijkt Jan
eigenaar te zijn van een huis met één haardstede15, dat blijkens de vermelde volgorde
tussen het tolhuis en de commanderij moet hebben gelegen, dus aan de huidige
Koningshof. De moeder was mogelijk in 1572 reeds weduwe, want toen was er een
Kunera Luijloff Jansz. weduwe, dus de weduwe van Luijloff Jansz., die een gedeelte
van de weigemeente pachtte ten behoeve van het inscharen van vee. Dit zou de
moeder van Jan Ludolffsz. geweest kunnen zijn.

Slot

Met de komst van de predikant Willem van Oosterzee en de beschrijving van de mij
bekende gegevens van Jan Ludolffsz. hebben we intussen de overgang van de
zestiende naar de zeventiende eeuw bereikt. Hiermee begint de grote opmars van de
Hervorming in Rhenen. Zoals vrijwel overal in ons land gold dit voornamelijk het
calvinisme. Ik zal later verder op de geschiedenis van de Hervormde Kerk te
Rhenen ingaan.

Dit artikel is een verdere uitwerking van de lezing, door mij gehouden op 18 october
1997 ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Historische Vereniging
Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.
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Noten:
1 Oud-archief Rhenen, Inv. 777.
2 Oud-archief Rhenen, Inv. 777.

Achief Duitse Orde, Inv. 2325. De vicarissen en de priesters die ondertekenden
waren: Gijsbert de Weess, Joest Goch, Theodricus Goch, Wilhelms de
Someren(?), en Theodricus Holl en voorts Arnoldus de Bruijn, Henrico Lijster,
Bernardus Lijster, Cornelis die Greeff, Johannes Beijer.

4 Johan van de Water, Groot Placaatboek 1729 III, 4.
5 Oud-archief Rhenen Inv. 3, p. 1.
6 'dit alles volgens de bevelen van de hooggeboren Heer graaf Johan van Nassau

in opdracht van de prins van Oranje, stadhouder 's lands van Utrecht, aan
burgemeesters en schepenen de 30e januari laatstleden gedaan'.

7 ' die reparatie gedaen aen het Conventshuijs daer die predicant Oosterzee
inne woont bij de Mater procuratrix '.

s In de stadsnotulen staat 1580. Er heeft zich echter vaker een verwisseling tussen
1579 en 1580 voorgedaan,, zodat we hier moeten veronderstellen, dat het jaar
1579 is geweest.

'' 'ende dat om te schouwen allen incomen die daer vuijt rijsen moegen ter tijt
anders daerinne geordonneert sijn'.

10 Over pater Gerrit Jansz. van Aken, afkomstig uit Alkmaar, volgt later een korte
beschrijving.

" ' in t affsetten vande beelden ende schoenmaeken vander kercken'.
12 In de stukken staat 'gesubstitueerd pastoor', dus was hij een vervangend pastoor,

in de plaats gesteld voor iemand anders.
13 Staal, C.H., 'Johan Ludolph van Rhenen, vicaris te Vleuten, paap op Den Ham

en redder van de Cunera-relieken', in: Jaarboek Oud-Utrecht (1996), p. 69-86.
14 Oud-archief Rhenen Inv. 906.
15 Oud-archief Rhenen, Inv. 275.
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