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In het voorjaar van 1995 kon het Rhenense gemeentemuseum het Rondeel
een voor onze stad belangrijke aankoop doen van het Museum Flehite te
Amersfoort. Het betrof hier een drietal pasteltekeningen op papier, die respec-
tievelijk de oud-Rhenense predikant Ds. Jacob van Campen, zijn echtgenote
Ag'atha Bloemendaal en hun zoon Med. Dr. Michael Johan van Campen voor-
stellen. Deze portretjes werden vervaardigd door de reizende Friese kunste-
naar R. Jelgerhuis1. Deze aankoop2 gaf mij aanleiding een onderzoek in het
Rhenens Oud-archief en in het archief van de Ned. Herv. Gemeente te Rhenen
in te stellen naar de antecedenten van de predikant en zijn zoon en hun we-
derwaardigheden in het Rhenen van vlak vóór en na" 1800. Hierbij zijn enkele
interessante aspecten tevoorschijn gekomen, die een publicatie in Oud-Rhe-
nen zeker waard zijn. Onder meer is gebleken, dat er zich in die periode een
machtsstrijd ontwikkelde tussen het burgerlijke en kerkelijk gezag. Maar
vooral ook komt de mens Jacob van Campen hier wat meer uit de verf, dan
uit de opsomming van enkele luttele jaartallen, waar vaak in korte beschrijvin-
gen mee wordt volstaan.

Toen de Rhenense predikant Zeno Bachiene3 in april 1774 een beroeping
kreeg uit Tiel deed zich voor de Rhenense Kerkeraad het eeuwige probleem
voor, weer een opvolger te moeten kiezen. De eerste stap was dan ook om de
Vroedschap te vragen, of men een nieuwe herder en leraar mocht aanstellen.
In die tijd was de Vroedschap (het stadsbestuur) van de stad Rhenen zeer
nauw betrokken bij benoemingen van predikanten en wel in die zin, dat zij min
of meer het veto konden uitspreken, wanneer zij het oneens waren met een
door de Kerkeraad gedane keuze. Dit was de procedure van de 'handopening',
waarbij dus bij benoemingen van predikanten toestemming van de Stad ver-
eist was. Dit lijkt wellicht wat vreemd, maar het was gebruikelijk dat de
tweede predikant, en ook enkele andere daarmee verband houdende kosten,
door de stad werden betaald, vandaar dat deze inspraak in de benoemingen
wenste.
Behalve de Kerkeraad zag ook de Vroedschap kennelijk problemen opdoemen.
Bachiene had 14 dagen bedenktijd bedongen, en van deze tijd maakte de
Vroedschap gebruik door te trachten Bachiene voor Rhenen te behouden. Men
besloot om het tractement van D". Bachiene 'uit geneegentheid voor sijn
persoon' met 100 gulden (20 %!) te verhogen. Het mocht niet baten, want
Bachiene vertrok. Het besluit van de 100 gulder, werd meteen weer ingetrok-
ken.
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Rhenen heeft sinds 1637 steeds twee predikanten gehad, en het was eigenlijk
vanzelfsprekend, dat men 'appointement' zou verkrijgen, hetgeen ook inder-
daad geschiedde. De Kerkeraad stelde voor de nominatie een lijst van vier
personen op. Hierop kwamen de namen voor van: Menso Johannes Menso4,
predikant te Slijk-Ewijk, Nicolaas van Egteren, predikant te Hattem, Jacob van
Kampen5, predikant te Oudewater en Johan Hendrik Schaddé, predikant te
Sandvoort. Omdat men toen in de knoop kwam met de wekelijkse predikbeur-
ten, die om de 14 dagen door Ds. Bachiene werden waargenomen, werd
besloten deze gedurende de vacature van het predikantsambt op te schorten.
In juni 1774 werd uit het 'viertal' (kandidaat-predikanten) met eenparige
stemming verkozen de 'Wel Eerw. Godsaligen en Seer Geleerden Heer' Menso
Johannes Menso en een request werd opgesteld aan 'haar Edel Agtbaren' om
de beroeping goed te keuren. Het verzoek werd aan burgemeester Mr. Scato
Muntinghe ter hand gesteld, maar het antwoord viel tegen. Men kreeg toe-
stemming uit de drie overgebleven candidaten er een te kiezen, met andere
woorden: Menso was afgekeurd. Na ontvangst van de toestemming van de
Vroedschap bleek overigens, dat zij verwachtte dat de Kerkeraad eenparig zou
besluiten, dominé Van Egteren te beroepen. Op grond van welke argumenten
de Vroedschap deze, en ook allerlei andere voorkeuren in het verleden, uit-
sprak, blijft in de nevelen van de historie verborgen. In elk geval zat de Kerke-
raad met een probleem, want, hoe zij de waardigheid van de Magistraat ook
respecteerde, zij had geen vrijheid hierin te berusten, vond zij. Dit appointe-
ment6 was strijdig met de voorgaande appointementen en voorts constateerde
de Kerkeraad 'dat sij geen vrijhijt durfden neemen om van het oude gebruijk
der kerke af te gaan en hoopten bewaart te worden dat men hare nakomeling-
schap sou verwijten dat hare vaders voor het regt der kerke niet hadden
gewaakt'. Men deed dus geen beroeping uit het overgebleven drietal en won
advies in bij de Classis, de regionale overkoepeling van de kerken in zuid-oost
Utrecht. Zo ver kwam het echter vooralsnog niet, want er verscheen een
besluit van de stad, waarin stond dat de Vroedschap bij haar besluit bleef, en
de Kerkeraad zelfs tot spoed maande, want de plaats van leraar had al lang
genoeg open gestaan en het werd meer dan tijd om een nieuwe predikant te
beroepen. De schout Hendrik Smissaert en de schepen Adrianus Roghair
werden als Commissarissen Politique aangewezen om de Kerkeraad te assiste-
ren en deel te nemen in de besluitvorming. Na deze uitbreiding werd alsnog
besloten, voorlopig nog geen keuze te maken en de Classis om advies te
vragen. We zijn dan inmiddels tegen eind augustus aangeland.



De Classis koos kennelijk de wijste partij, want over de kwestie 'of sij uijt het
drietal eene beroeping zullen doen, dan wel uijt een viertal' werd eenparig
geadviseerd, om voor deze ene keer een beroeping uit het drietal te doen,
zonder enig voorbehoud. Aldus geschiedde, en uit het drietal werd toen Joh.
Hendr. Schaddé verkozen. Op 1 september ontving men echter bericht van
Schaddé, dat deze het beroep afwees, omdat hij even te voren naar Lochem
beroepen was. Besloten werd om de Magistraat opnieuw om handopening te
verzoeken.
De Rhenense Vroedschap verleende de gevraagde handopening, met dien
verstande dat voor deze keer ter aanvulling van de twee overgebleven candi-
daten er nog twee nieuwe aan mochten worden toegevoegd. Intern werd tot
een uitgebreide nominatie overgegaan, waarbij uit twaalf met name genoemde
candidaten er twee overbleven, waarmee de candidatenlijst de volgende
predikantsnamen vermeldde: Van Egteren, Van Campen, Masman en De
Ruiter. Met eenparige stemmen viel de keuze op D° Van Campen, predikant te
Oudewater. Deze benoeming viel bij de Vroedschap in goede aarde, en op 22
september 1774 ontving men bericht, dat D° Van Campen, na een aangekon-
digde bedenktijd van slechts drie è vier dagen de beroeping aannam. Hij kreeg
een jaarlijks tractement van 550 gulden en ten behoeve van de 'losmaking'7

van zijn standplaats Oudewater, en verhuiskosten, een bedrag van 270 gulden
en vijf stuivers, op voorwaarde dat hij dit bedrag zou restitueren wanneer hij
elders zou worden beroepen8. Het salaris van Van Campen werd door de Stad
betaald.
In april 1780 overleed de andere predikant, Johan Rabo Metz9. Na de gebrui-
kelijke procedure werd met aller instemming dominé L. Schrader10 verkozen,
die de beroeping aannam.
In september 1780 werd op voorstel van de Hoofdofficier (Schout) Smissaert
besloten dat Dus Van Campen boven de 800 gulden die hij toen aan tracte-
ment ontving er nog eens 100 gulden bovenop zou krijgen, waarmee dus het
bedrag op 900 gulden kwam te staan. Dit op voorwaarde dat wanneer de
jongste predikant te eniger tijd door zijn gezondheid genoodzaakt zou worden,
een proponent (kandidaat-predikant) aan te trekken, de aanspraak op de 200
gulden die voorheen aan Dus Van den Berg11 tot het houden van een proponent
was verleend, zou worden ingetrokken en de 100 gulden van Van Campen
aan de eventuele proponent zou worden uitgekeerd.
Het is niet bekend, wanneer Van Campen hier in Rhenen precies aantrad. In
elk geval was hij in mei 1775 aanwezig op de jaarlijkse gecombineerde verga-
dering van de Diakonie, waarin verantwoording over de boeken werd afge-
legd.



Problemen
Wij weten niet hoe dominé Van Campen 'viel' bij de Rhenense kerkgangers.
Blijkens het rekeningenboek van de Diakonie12 heeft hij vanaf 25 mei 1775 tot
en met december 1794 alle jaarlijkse gecombineerde vergaderingen, waarin
verantwoording van de financiën werd afgelegd, steeds trouw bijgewoond.
Er hebben zich gedurende de ambtstermijn van dominé Van Campen enkele
problemen voorgedaan, waarvan het niet bekend is, of zij met de persoon van
Van Campen te maken hebben, of dat dit onafhankelijke gebeurtenissen
geweest zijn. In elk geval acht ik ze de moeite van het vermelden waard,
omdat zij een aardig beeld geven van de rumoerige tijd aan het eind van de
18de eeuw. Gezien zijn gedrag ten opzichte van de Fransen en hun aanhang,
is Van Campen vermoedelijk wel een 'mannetjesputter' geweest.
Op de Kerkeraadsvergadering van 22 mei 1779 werd een resolutie13 van de
Magistraat overhandigd door de heren burgemeesters14 Dirk Klerck en (oud-)
burgemeester Muntinghe. Deze laatste verving de regerende burgemeester Mr.
Jacob Haksteen, die samen met schepen Dr. Adam Christiaan Metz had
geprotesteerd tegen de resolutie15. Deze resolutie keerde zich tegen Johannes
Glaudius Ferdinant en Peter Wijnen Herbertsz., die tot 'groot ongenoegen' van
de Vroedschap kort geleden tot nieuwe diakenen waren benoemd. Men eiste
een verkiezing van 'twee andere lieden, geen jongelingen1'" maar getrouwde
mannen wezende en belijdenis doende van de ware Christelijk Gereformeer-
de17 Religie, tot diakenen aan te stellen ten overstaan van Commissarissen
Politique'. De genoemde Commissarissen Politique waren twee afgevaardig-
den uit de Municipaliteit, de 'gemeenteraad' in de Franse Tijd. Dit college was
reeds in functie in 1774 en het had tot taak 'om in alle delen in de Kerkeraad
te assisteren en helpen en overleg te voeren, ten einde alles in een goede orde
te laten verlopen'. De Kerkeraad werd gelast, alle vergaderingen ook aan de
Commissarissen Politique te convoceren en deze behoorlijk te respecteren. De
Commissarisen waren de Municipalen Gerrit Jacob Roghair en Frederik Hen-
drik Bronkhorst.
De Kerkeraad was van mening, dat de nieuwe resolutie nadelig was voor de
Kerkeraad en de rechtspositie van de Kerk. De maatregel zou gefundeerd zijn
op een artikel uit een resolutie van 1590, die door de latere kerkordeningen
van 1618 en 1619 was achterhaald. Dit was voldoende reden om 'alsnog'
niet aan de uitspraak gevolg te geven. Een deel van de Kerkeraad was van
mening, dat men maar in de resolutie moest berusten omdat huns inziens het
recht van de Kerk niet werd aangetast, omdat de Kerkeraad immers de vrij-
heid was gegeven, andere diakenen te beroepen. Geprotesteerd hadden do-
miné Van Campen, de ouderlingen H. van Noort, G. Sandbrink en de diaken R.



Buddingh. De nieuw gekozen ouderlingen werden bevestigd en de aftredende
diakenen bleven aan, totdat het geschil uit de weg zou zijn geruimd.
In een request aan de Magistraat protesteerde de Kerkeraad tegen het verbod
tot verkiezing van jongelingen, niet getrouwde manen tot diaken, die hierdoor
zeer werden benadeeld. De grote invloed op de samenstelling van de Kerke-
raad 'dezer gemeente', die de Rhenense Magistraat zich toeëigende door
Kerkeraadsleden te benoemen, was nergens anders in de gehele provincie, ja
zelfs in de gehele Unie gebruikelijk. Met de invoering van de maatregel werd
een vast gebruik van 160 jaren aangetast en een voor de Nederlandse kerken
onbekende nieuwigheid ingevoerd. Ter voorkoming van de zeer lange nasleep,
die de handhaving van de bewuste resolutie met zich mee zou brengen en van
invloed zou zijn op de toestand in de kerken in de gehele Republiek, werd
verzocht deze resolutie in te trekken. Het request werd door de Vroedschap
echter zonder reactie teruggezonden, maar in ietwat gewijzigde vorm weer
opnieuw door de Kerkeraad ingediend. De Vroedschap zond het request weer
terug, met de opmerking dat het request slechts door drie leden van de Ker-
keraad was ondertekend, en daarenboven nog door iemand die geen lid van de
Kerkeraad was. Daarom was het request geseponeerd en de Vroedschap
persisteerde18 in haar verzoek en 'niet te min te gelasten om met de andere
wel geïntentioneerde leeden des kerkenraads, die zeer gaarne aan de resolutie
van hun Ed. Agtbaren wilden voldoen, ten spoedigsten voort te gaan met 't
beroep van twee perzonen van den besten burgeren, en ter goeder naam en
faam staande, en zonder eenig uitwendig zigtbaar mangel of gebrek des
lichaams'. Met het niet-lid van de Kerkeraad werd bedoeld (schepen) Dr.
Menso Johannes Metz, wiens tijd als kerkeraadslid kort daarvoor geëxpireerd
was, maar nog wel meewerkte bij het ophalen van de aalmoezen. De meerder-
heid van de Kerkeraad besloot een request in te dienen bij de Staten van
Utrecht, hetgeen via de Synode zou geschieden. De Synode adviseerde echter
de diakenen aan te zetten om voor de bediening te bedanken. Deze weigerden
aan dit verzoek te voldoen, tenzij de Vroedschap de resolutie zou intrekken.
De Vroedschap stelde daarop een nieuwe resolutie op, waarin zij in verband
met 'de nog steeds voortdurende disobedientie van een gedeelte van den
kerkeraad ...' de Kerkeraad gelastte alsnog, binnen 8 dagen twee nieuwe
diakenen te benoemen, 'gequalificeerd volgens de wetten dezer provintie in
plaats van voorgemelde personen, op poene (straffe) dat elk van de leden van
den kerkeraad, die weigert, een boete van 50 gld. ten behoeve van het Gast-
huis moet betalen...'. Krasse taal dus, maar het resultaat was wel, dat de
Kerkeraad het hoofd boog, en (october 1779) twee nieuwe diakenen verkoos:
Willem van Koten en Arij de Bode. Zij waren kennelijk dus wél gehuwd.



Bejaarden
Een terechte maatregel van de Vroedschap werd in 1780 genomen. Zij had
geconstateerd, dat de meerderheid der Kerkeraad dikwijls uitzag 'naar zulke
lieden, die zo hoog bejaard zijn dat zij na in de kindsheid zijn wedergekeerd,
met doofheid bezogt, waar over zig den tans ouderling en oud Raad (Gerrit)
Sandbrink die vier en tachtig jaren gepasseerd is, gedurig beklaagd heeft'. De
Kerkeraad werd gelast, voortaan geen lieden meer te verkiezen die ouder dan
zeventig jaren zijn.
Medio 1794 overleed de tweede predikant dominé D° Schrader Na verkregen
handopening van de Vroedschap begon men aan de procedure van de beroe-
ping van een nieuwe predikant. De beroepen predikant C. van de Velde be-
dankte echter. In aanwezigheid van de consulent Ds. Hugenholst uit Ameron-
gen werd uit een twaalftal predikanten dominé Barend Taaij19 verkozen.

De Franse Tijd
In januari 1795 is er in Rhenen,
na de komst van de Fransen,
een nieuw stadsbestuur, de
'Provisionele Municipaliteit'
gevormd, met de Patriotten
aan de macht.
Hoe het precies gegaan is, valt
niet meer te achterhalen, maar
een feit is, dat begin 1795
dominé Van Campen er van-
door is gegaan. In de notulen
van de Kerkeraad en de Provi-
sionele (Voorlopige) Municipali-
teit wordt hierbij over 'geëmi-
greerd' gesproken.
In elk geval lezen we in de notulen van 19 februari 1795 van deze 'gemeente-
raad' van Rhenen, naar aanleiding van het overlijden van dominé Schrader,
dat men nu 'door het vertrek of emigratie van Ds. Van Campen onze stad
thans zonder predikanten zig bevind'. De Kerkeraad werd 'verzocht, en niet
minder gelast', om direct naar een nieuwe predikant uit te kijken en ook moet
handopening worden gevraagd tot benoeming van een bekwame leraar in
plaats van de geëmigreerde predikant Van Campen. Twee weken later wordt
in de Municipaliteit geïnformeerd, wie opdracht had gegeven tot het aantrek-
ken van een waarnemer in plaats van Van Campen. Op 9 maart werd zijn
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zoon Doctor Van Campen gelast voor het Gerecht te verschijnen en te verkla-
ren, 'de reden of waaromme denzelven Ds. Van Embden predikant tot Wagen-
ingen heeft verzogt, om alhier in de vacante beurt van deszelvs vader Ds. Van
Campen te komen prediken'. Een antwoord heb ik niet gevonden.

Op 23 maart werd een request ingediend namens een groot aantal burgers
der stad en opgezetenen van Achterberg met het verzoek tot intrekking van
het besluit van 19 februari, waarbij dus de Kerkeraad gelast werd in de plaats
van Van Campen een andere getrouwe herder en leraar te beroepen. De
Municipaliteit besloot de zaak aan te houden en advies in te winnen. Het
bericht van het aannemen van de beroeping van dominé Taaij kwam op 9
april.

Op 20 april werd een request van dominé Van Campen besproken. Hij stelde
in dit verzoek, dat hij weliswaar uit de stad was vertrokken, 'maar dat dit
geenzints om te emigreeren of zijn gemeinte trouwloos te verlaten is ge-
schied, dog dat de vrees voor de alles ruïnerende gevolgen van den oorlog
zulks veroorzaakt heeft', en dat hij steeds het plan heeft gehad, weer terug te
komen op zijn post. Hij verzocht weer in zijn vorige dienst hersteld te mogen
worden. Alle aanwezige leden van de Provisionele Municipaliteit hebben
afzonderlijk hun mening uitgesproken, waarvan de notulen bewaard zijn
gebleven. Enkele leden waren van mening, dat Van Campen terug mocht
komen, mits hij het Declaratoir (de aanhankelijkheidsbetuiging) zou onderte-
kenen, zijn huis zou herstellen, de armen zou schadeloos stellen voor zijn
afwezigheid, en dat hij niet uit de stadskas zou worden betaald. Sandbrink
was vóór het intrekken van de oorspronkelijke Resolutie, maar de meerder-
heid bleek toch tegen de terugkeer van de predikant te zijn. Na gegeven
advies van Van Holst, Roghair, W.v.d. Berg, Arntzen en de maire Dirk Roelofs
werd besloten het request van de hand te wijzen en het besluit van 19 febru-
ari te handhaven. Dit besluit werd nog eens herbevestigd op 27 mei. Toen
werd namelijk door de Provisionele Municipaliteit het request officieel van de
hand gewezen.

Het is niet duidelijk in hoeverre de Municipaliteit terugkwam op de besluiten
van 19 februari en 20 april. In elk geval werd op 2 juli eenparig besloten dat
de ambten en bedieningen, welke door de oude stadsregering waren begeven
of door de Provisionele Municipaliteit waren gecontinueerd, niet te wijzigen.
Op voorstel van de raad Huibert Buddingh werd hierin mede inbegrepen het
herstel van de oudste predikant Dus van Campen. Het is evenmin duidelijk,
welke consequenties dit besluit had voor Van Campen.
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Op 23 november '95 werd door enige voormalige leden van de Municipaliteit,
die zitting hadden in het Comité van Waakzaamheid, aan de Representanten
's Lands van Utrecht (de Staten van Utrecht) verzocht, mee te werken aan
het 'herstel' van dominé Van Campen. De Municipaliteit heeft deze leden in
hun vergadering ontboden en hen medegedeeld, dat zij zich niet meer moe-
sten 'adresseren' in de kwaliteit van Comité van Waakzaamheid, doch ge-
woon als burgers, en dat zij aan moesten tonen, dat zij namens het grootste
gedeelte van de burgerij spraken. Besloten werd de zaak in advies te houden
en er met de Representanten van gedachten over te wisselen.
Dit laatste was nauwelijks nodig, want in felle een brief van 24 november
richtten enkele tegenstanders (G. van Holst, D. Roelofs, J.H. Arntze, F.H.
Bronkhorst en Wm. van den Berg) zich tot de Representanten 's Lands van
Utrecht. Zij deelden mede 'dat zij met de grootste verwondering en geen
minder verontwaardiging zijn ontwaar geworden: dat zekere vier burgers
deeser stad (zig pretenselijk noemende; een Committé van Waakzaamheid.
voor deese stad en jurisdictie) zig niet hebben ontzien op gisteren 23 dezer
aan den Raad der gemeente over te geeven, een request in hunne voorge-
melde pretense qualiteit en N.B. uit naam der burgerij deeser stad ... de
gemeente te corrumpeeren en te doen overgaan tot het neemen van eene
onverantwoordelijke en in zijn gevolgen voor de rust deeser stad nadeelige
resolutie, namelijk de herstelling als predikant deeser gemeente den berugten
en door de geweesene Provisionele Municipaliteit met alle recht en billijkheid
afgezetten Jacobus van Camoen'. Deze zou zich niet alleen hebben schuldig
gemaakt aan het verlaten der stad en gemeente, niet zoals hij heeft beweerd
'voor de Engelsche Troepes, maar wel voor de Franschen, die hij vóór haare
komst tot ons, op den predikstoel, o schanden! met de zwartste couleuren
gewoon was af te malen en zig dus voor de Fransche alléén aan emigratie
heeft schuldig gemaakt, maar dat zijn gehouden gedrag, zoo wel in den
omgang met zijne meede burgeren, als op den predicstoel de verontwaardi-
ging van alle braave, en aan de zaak des vaderlands verknochte burgers,
verdiend. Ja; burgers! verteegenwoordigers: zij schroomen niet te declareren,
dat gemelde Van Campen. een volstrekte tegenstander is van de algemeene
zaak, van de zaak des vaderlands: zij verklaren hem te zijn, een schandvlek
van de natie, en van 't priesterdom. en die op de predikstoel alleen geschikt
voor den godsdienst, tot nadeel van de goede zaak, van alle weldenkende, en
van onze broeders en verlossers de Franschen zig op eene schandelijke en
God en Volk onteerende wijse heeft uijtgelaten'. Daar kon Van Campen het
voorlopig mee doen. Ook de leden van het Comité van Waakzaamheid kregen
nog een veeg uit de pan. Het waren vier Oranjegezinde despoten. De schrij-
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vers van de brief van 24 november eisten dat Van Campen niet alleen ontsla-
gen bleef, maar dat hem voorts het recht moest worden ontzegd, het grond-
gebied van Rhenen te betreden. Zij dreigden er tenslotte mee, dat in de stad
de volksstem zou plaatsgrijpen, waarbij men niet zou aarzelen te verklaren
dat de stad in staat van contra revolutie zou verkeren.

Op deze brief reageerde op 1 december '95 'de geheele Raad der Gemeente
der Stad Rhenen' in een 514 kantjes tellende brief aan de Representanten
'niet dan met den diepsten verontwaardiging'. De brief was niet alleen voor-
barig en overijld, maar ook werd de mede-ondertekenaar Bronkhorst aange-
vallen, die in april juist vóór Van Campen had gepleit! De vijf ondertekenaars
schenen zich 'tot zeker comitté van Algemeene Inquisitie' te hebben gefor-
meerd. Ook Van Holst kreeg er van langs, hij had nota bene met de 'zoge-
naamde vier Oranje despoten het regerings-reglement voor de stad helpen in
de wereld brengen'. Men hoopte en vertrouwde dat 'gijlieden door Uwe
meerdre wijsheid en doorsigt zodanige heilzame maatregels zullen nemen als
tot welsijn dezer stad en burgerij en tot voorkoming van scheuring, tweedragt
en onrust zullen oordeelen te behoren', waarna tot slot gewezen werd op het
precedent, dat met de predikanten Hinlopen en Masman in de stad Utrecht
geschapen was.
Onder leiding van Arie Hovestad vervoegden zich op 21 december zich vele
burgers en opgezetenen ten stadhuize, waarbij zij uit naam van de meerder-
heid der burgerij verzochten Dus van Campen te herstellen. Hen werd medege-
deeld, dat gewacht werd op een rapport van de Representanten.
De Representanten reageerden hierop met een besluit van 6 januari 1796,
waarin Rhenen werd gelast 'om zorge te dragen dat gemelde Ds. van Campen
uit hoofde zijner vuile en kwaadaardige expressiën en opsettingen zoowel in
private als publique redenvoeringen en gesprekken tegens de voorstanders
der verkregene Vrijheid, en om zijne vervloekingen tegens de Fransche Natie
uitgebracht en gebezigd, dewelke door ons niet anders dan ten uiterste scha-
delijk en gevaarlijk kunnen worden geacht voor de publique rust en zekerheid
van den Staat in deszelfs voormaalige predikdienst binnen UE stad niet
werde hersteld ofte op eenigerhande wijze ingedrongen'. De publieke aankla-
ger werd belast met het toezicht op de uitvoering van deze resolutie.

Omdat het niet zeker was, dat de Provincie de tweede predikant zou blijven
betalen20 werd met Ds Taaij overeengekomen, dat hij voorlopig de diensten
alléén zou waarnemen. Hiervoor kreeg hij een verhoging van zijn tractement.
Er is ook een speciaal regelement voor hem opgesteld. Inmiddels werd de
Kerkeraad gelast om voort te gaan met het benoemen van een tweede predi-
kant.
14



Waarom de zaak zo langzaam vorderde is onbekend. Misschien dacht iedere
partij door tijd te winnen aan het langste eind te trekken. In elk geval kwam
op 5 september 1796 een aantal burgers en opgezetenen, deel uitmakend
van het Comité van Waakzaamheid naar de Municipaliteit, waarbij werd
gewezen op hun request van 23-11-1795. Men verzocht Van Campen weer
aan te nemen, waarop Van Campen werd opgeroepen voor de Municipaliteit
te verschijnen. Hier heeft hij toen verklaard zich voortaan in de predikdienst
en in het bidden te zullen gedragen naar de 'tegenwoordige constitutie',
waarop besloten werd hem weer in het ambt te herstellen en over zijn tracte-
ment nog te zullen beslissen.

Op 8 september 1796 kreeg de Municipaliteit van de Representanten een
extract-resolutie, waarin de publieke aanklager werd gelast om ten sterkste
alert te zijn op de uitvoering van de resolutie van de Representanten. Tegelij-
kertijd kreeg zij van D° van Campen het verzoek, 'te mogen worden geïnfor-
meerd hoedanig (hij) zig zal hebben te gedragen', hij wilde weten waar hij nu
aan toe was. De Municipaliteit besloot daarop hun besluit van 5 september
ten aanzien van het herstel van de predikant te handhaven en hiervan aan
Van Campen bericht te sturen. Tevens werd de Algemeene Aanklager gelast
geen actie te ondernemen tegen de herstelling van Van Campen, omdat de
Raad van de Gemeente zich°voldoende gekwalificeerd vond om aan de wil en
de begeerte van het volk te moeten voldoen. Aan de Representanten schre-
ven zij, dat zij geen gevolg aan het besluit van de Representanten zouden
geven, omdat het 'den expressen wil en begeerte van bijna de gantsche
burgerije geweest is zonder dat wij 't zelve hebben kunnen beschouwen dat
het eenigzints geleek na oproer of geweld, maar alleen een begeerte des
volks; wanneer die gedaan word en op redelijke gronden rust, door ons moet
en zal geëerbiedigd worden. Wij vragen Representanten hoe moet 't met 't
bedrijf van 't gantsche mensdom gaan wanneer dat alles willekeurig moet ten
uitvoer gebragt worden? en te wensen was dat den President van een Colle-
gie zijn oor niet verleende aan aanklagten van eenige weinige woelzieke
burgers, wij zullen ons oor aan zodanige handelwijs niet verleenen maar
zullen alleen handelen zoo, als met Eed en Pligt strookt Na Ulieden in de
bescherming van God te hebben aanbevolen, blijven wij met de meeste
achting..'. Na een bezoek van een commissie uit de Gereformeerde gemeente
van Rhenen op 9 september, laat de Municipaliteit nog een tweede brief
volgen, waarin zij de Representanten er op wijst, dat volgens de op 18 augu-
stus afgekondigde proclamatie van de Nationale Vergadering betreffende de
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scheiding tussen Kerk en Staat, 'elke godsdienstige gezindheid volkomen
vrijheid heeft zodanige predikanten voor hun te begeeren als zij zelvs verkie-
zen, zonder dat eenig politicq bestier daar omtrent eenige inzage kan hebben,
en speciaal dat alle Provinciale resolutiën ten desen opzigte genomen, ogen-
blikkelijk voor vernietigd moeten worden gehouden en achten dus dat Ds

van Campen als van zelvs moet geconsidereerd worden in zijn ambt hersteld
te zijn....'.

Hiermee schijnt een einde te zijn gekomen aan de hele kwestie Van Campen.
We lezen er niets meer over in de 'raadsverslagen'. Daarom ben ik geneigd
zijn officiële en effectieve herbevestiging te stellen op 5 september 1796,
waardoor zijn formele totale ambtsperiode wordt:
20-11-1774-april 1795; 5-9-1796- 3-2-1815.

Wanneer wij in de stadsrekeningen zoeken naar betalingen aan dominé Van
Campen, dan blijkt dat zijn tractement niet wordt vermeld over het jaar
1795/96, over '96/'97 wordt 250 gulden verantwoord, over 97/98 staat er
Memorie (er is dus niets uitbetaald), en over de jaren 1798/99 tot en met
1809/1810 steeds weer 250 gulden. Zijn tractement was in werkelijkheid
veel hoger. Vanaf 1780 kreeg hij namelijk 800 gulden met een onzekere
verhoging van 100 gulden, Hoe het restant van zijn tractement werd uitbe-
taald, en door wie, is mij niet duidelijk geworden.

Per 5-1-1810 verviel de betaling van het tractement door de stad. Door
koning Lodewijk Napoleon was namelijk bepaald dat voortaan alle betalingen
van kerkelijke beambten uit 's Lands, plaatselijke of publieke kassen zouden
ophouden. De predikanten zouden uit 's Rijks schatkist worden betaald, maar
hieraan is aanvankelijk slecht, en later in het geheel geen uitvoering gegeven,
waardoor de armoede in vele predikantengezinnen haar intrede deed.

Van Campen heeft, naast alle verwikkelingen rond zijn persoon, ook nog mee
moeten maken, dat landelijk de doop- en trouwboeken moesten worden
ingeleverd. In februari 1812 werden drie doopboeken21 en twee maanden
later vier trouwboeken aan de Stad overhandigd. Deze zijn uiteindelijk in de
provinciale rijksarchieven terechtgekomen, waar zij thans nog steeds verblij-
ven.

Op de Kerkeraadsvergadering van 2 januari 1814 was Jacob van Campen nog
aanwezig. In mei van dat jaar was hij wegens ongesteldheid afwezig. Op de
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Kerkeraadsvergadering van 2 maart 1815 wordt, wegens het overlijden van
Ds Jacob van Campen, een aanvang gemaakt met de beroeping van een
nieuwe predikant.

Ten aanzien van de ambtsperiode van dominé Van Campen wordt er in de
literatuur nog wel eens aangegeven, dat hij maar tot 1795 zou zijn aangeble-
ven. Op de Naamlijst der Predikanten, hangend in de Cunerakerk, staat:

BEV. 1774, OVERL. MEI 1814 TE RHENEN.
Wanneer wij zijn bijna anderhalfjarige non-activiteit in aanmerking nemen,
wordt zijn ambtsperiode: 20-11-1774 - april 1795; 5-9-1796 - 3-2-1815. Dit
is dus 20 jaar langer dan tot nu toe werd aangenomen.

Tot slot van dit overzicht over Jacob van Campen, die 40 jaar predikant te
Rhenen is geweest, vermeld ik nog de aanwezigheid in Rhenen, gedurende
ongeveer dezelfde periode, van zijn zoon, de arts Michael Johan van Campen,
medicinae doctor, die zich ook zijdelings met de politiek heeft beziggehouden.
Wanneer hij precies in Rhenen is gekomen, is onbekend. Zijn vestiging te
Rhenen heb ik niet gevonden, mogelijk is dit geruisloos gebeurd, omdat hij als
zoon van een Rhenens burger wellicht stilzwijgend toestemming kreeg in
Rhenen te mogen wonen. Wel deed hij op 15 april 1789 belijdenis in Rhenen,
waarna hij lidmaat van de Rhenense kerk werd. Hij werd per 3 febr. 1794, na
het overlijden van de oud burgemeester Doctor Menso Johannes Metz, die
tevens stads-doctor was, in diens plaats benoemd, maar hij was toen reeds
als arts te Rhenen gevestigd. Het tractement bedroeg 20 gulden, of vrije
weide voor zijn paard. Hij koos voor het laatste. Voorwaarde was, dat hij de
zieke armen van het Gast- en Weeshuis en van de Diaconie voor niets zou
behandelen. Van Campen junior stierf te Rhenen op 14-12-1807 op 41-jarige
leeftijd. Hij is zeer waarschijnlijk ongetrouwd en vermoedelijk ook kinderloos
gebleven.
Dominé Van Campen heeft al zijn naaste familieleden overleefd. Zijn tweede
zoon, Jacob, te Rhenen gedoopt op 20-8-1775, overleed op of omstreeks 1
oct. 1775. Hij werd begraven in de Cunerakerk1. Met het heengaan van de
predikant Van Campen stierf deze tak van de Van Campens uit. De laatstle-
vende telg was dus de hoofdpersoon in ons overzicht:

&r>
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Jacob van Campen. predikant te Rhenen
20.11.1774-april 1795: 5.9.1796-3.2.1815,
van Oudewater, overleden te Rhenen 3.2.1815
(anoniem silhouet)

Barend Taaii. predikant te Rhenen
31.5.1795-1.1.1819, kwam van Breda
met emeritaat te Rhenen
(anoniem silhouet)



De portretten
De drie portretten, pastei op papier, meten 37 x 26 cm. Zij waren oorspronke-
lijk in een houten lijst gemonteerd, maar worden thans in een portefeuille
bewaard. De maker, R. Jelgerhuis, was gewoon zijn portretten te signeren en
van een volgnummer te voorzien, waardoor tegenwoordig nog de door hem
gevolgde route door ons land kan worden gereconstrueerd. De drie portretjes
worden hieronder kort beschreven in de volgorde van het nummer, dat door
het Iconografisch Bureau werd toegekend.

110336 Ds. Jacob van Campen
predikant te Kedichem (1762), Oudewater (1763) en Rhenen (1774). Zoon
van Ds. Michael Johan van Campen (ca. 1704-1781) en Johanna van Gennep
(1707-1742). Geboren te Molenaarsgraaf 28-11-1736, overleden te Rhenen
op 3-2-1815 (78 jr en 3 mnd). Ondertr. te Oudewater 18-5-1765 met Agatha
Petronella Bloemendaal. Nummer van Jelgerhuis 6347, datum 29-5-1800.
Inv. Rhenen Ba 127.

110337 Agatha Petronella Bloemendaal
echtgenote van Ds. Jacob van Campen. Geboren 1743, overleden te Rhenen
op 7-10-1803 (60 jr en 7 mnd). Nummer 6346, datum 27-5-1800.
Inv. Rhenen Ba 128.

110447 Med. Dr. Michael Johan van Campen
student te Leiden 1788, 'huisarts', schepen en sinds 3-2-1794 stads medici-
nae doctor van Rhenen. Hij was enige zoon van Ds. Jacob van Campen en
A.P. Bloemendaal. Geboren 1766 (te Oudewater?), belijdenis te Rhenen op
14-1-4-1789, ongeh. overl. te Rhenen 14-12-1807 (41 jaar). Nummer 6345,
datum 26-5-1800. Inv. Rhenen Ba 126.

Ik dank mr. E.J. Wolleswinkel van het Iconografisch Bureau te Den Haag zeer
voor zijn genealogische bijzonderheden.

Literatuur:

Deys, H.P., Achter Berg en Rijn, Rhenen, 1981.
Jong A.J. de en C.L. van Otterlo, Genealogie en Heraldiek te Rhenen, Voort-
huizen/Zeist, 1996.
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Archiefbronnen:

Oud-archief gemeente Rhenen
Archieven der Hervormde Gemeente te Rhenen: Deys H.P., voorlopige Inven-
taris (eerste versie) van de archieven der Hervormde Gemeente te Rhenen,
Rhenen, 1984.

Noten:

1. Rienk Jelgerhuis, 1 729-1 806. Hij maakte 7763 crayon-portretten.

2. De portretten zijn door Mr. E.J. Wolleswinkel van het Iconografisch Bureau te Den Haag
onderzocht. De genealogische gegevens in dit artikel zijn grotendeels van zijn instituut, en van
het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag afkomstig.

3. Zeno Bachiene, predikant te Rhenen van 1770 - 17-4-1774. Hij kwam van Velp en vertrok
naar Tiel. Hij woonde in de pastorie aan de Bergpoort, zie Achter Berg en Rijn afb. 278, het
huisje met de fraaie gekartelde dakrand. De tweede pastorie bevond zich in de Gasthuisstraat

4. Menso Johannes Menso, gedoopt te Bunnik 1740 en overleden te Meteren in 1812 was
een kleinzoon van Ds. Menso Johannes Menso (geb. te Castricum 1679 en overleden te
Rhenen, 1723), die van 1726-1733 predikant te Rhenen is geweest. Uit de aanspreektitel
'seer geleerde' volgt, dat deze kleinzoon doctor (in de theologie?) was.

5. De naam van Van Campen werd, vooral in de 'raadsbesluiten', aanvankelijk wel als Van
Kampen gespeld. De predikant zelf ondertekende met Jacob van Campen, zie zijn originele
handtekening bij dit artikel.

6. Een appointement was in die tijd een besluit van de stadsregering.

7. Van Campen schreef aan de vroedschap, dat volgens een 'Politique Resolutie' van Oudewa-
ter, de predikanten alle kosten die bij hun beroeping waren gemaakt, bij hun vertrek moesten
terugbetalen. Hij verzocht dan ook aan de Rhenense Vroedschap, om deze kosten, 240 gulden,
te willen vergoeden.

8. Op 2-1-1771 werd, 'naar 't voorbeeld van andere steden', op voorstel van de Hoofd-officier
Hendrik Smissaert met meerderheid besloten, dat voortaan de heren predikanten, welke in de
toekomst alhier tot ordinaris herder en leraar beroepen zouden worden, wanneer zij binnen vijf
jaar na de bevestiging in hun dienst naar een andere plaats zouden worden beroepen, de
kosten, die de stad voor hun eerdere beroeping te Rhenen had gemaakt, moeten terugbetalen.

9. Johannes Rabo Metz, van december 1733 uit Driebergen, overleden te Rhenen 29-4-1780.
Hij is 46 jaar predikant alhier geweest en heeft in Rhenen dus de komst van de predikanten
Johannes Menso, Zeno Bachiene en Jacob van Campen meegemaakt.
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1 0. Ludovious Schrader, predikant te Rhenen van 5-11-1 780 - 26-6-1 794. Kwam van Vlissin-
gen en is te Rhenen overleden op 26-6-1 794.

11. Otto van den Bergh, predikant en Med. Doctor en stadsdoktor, 48 jaar predikant te Rhe-
nen, van 1695 - 1743, van Wamel en Dreumel, 15-7-1743 emeritus te Rhenen.

12. Arch. Herv. Gem. Rhenen, Voorl. Inv., Arch. Diaconie n°. 10. Na 4-12-1794 ontbreken
ruim drie jaar verantwoording. Pas op 25-5-1798 is de eerstvolgende vergadering. Hier was
Van Campen aanwezig, Zijn laatste vergadering met de diakenen was op 30-4-1812.

13. Een 'raadsbesluit'.

14. In de periode tot aan 1824 heeft Rhenen steeds twee burgemeesters tegelijkertijd aan het
hoofd van het stedelijk bestuur gehad.

15. Een uitgebreide argumentatie van zijn standpunt gaf hij, desgevraagd, op 18-10-1779.

16. Een 'jongeling' of een 'jong(e)man' was een ongetrouwd volwassen persoon.

17. De Hervormde Gemeente Rhenen, die vanaf 1580 in de Cunerakerk kerkt, heette tot aan
october 1800 de Gereformeerde, of Christelijk Gereformeerde Kerk.

18. De Vroedschap had nog overleg gevoerd met de advocaat Kraaijvanger, die reeds eerder
was geraadpleegd.

19. Barend (Barnardus) Taaij, 31-5-1795 - 1-1-1819. Van Breda, en in Rhenen met emeritaat.
Hij overleed 13-6-1821.

20. Waarschijnlijk wordt hier bedoeld, dat de Provincie al of geen toestemming tot de vereiste
uitgaven zou verlenen. De tweede predikant werd immers reeds sinds 1637 door de Stad
betaald, hetgeen ook uit de stadsrekeningen blijkt.

21. 1 in quarto van 3 jan. 1 658 tot 28 mei 1 703; 1 in folio van 3 juni 1 703 - 7 maart 1 762; 'i
in folio van 3 jan. 1762 - 16 febr. 1812. De trouwboeken: een boek in folio, zijnde het register
van 1630 tot 1658, waarin tevens het register van gedoopte kinderen van dec. 1634 tot 9
nov. 1638 en twee ged. kinderen op 1 9-1-1642; een dito van de huwelijken van 1658 - 1699;
een dito van 1 699 - 9 mei 1 743; een dito van 24 mei 1 743 - 9 oct. 1812.

22. De baby werd begraven in de kelder in het koor, waar door dominé Diemerbroeck indertijd
voor hemzelf en zijn 'successeerende predicanten' een 'predicantsgrafwerk' was gemaakt.
Dientengevolge behoefde Ds. Van Campen slechts 2 gulden voor het begraven van zijn kind te
betalen.
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