
Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 209 BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENTEN DER HERVORMDENIN DE PROVINCIE UTRECHT. 1619. DOOK DEN UITGEVER. In het eerste deel van dit tijdschrift, blz. 91, enin het tweede, blz. 102, werden aan het hoofd vande aldaar afgedrukte Handelingen der drie eersteritrechtsche provinciale synoden (van 1606, 1612en 1618) eenige opmerkingen geplaatst. Welligt ishet niet geheel nutteloos deze over te lezen bij devolgende aanteekeningen van de eerste provincialesynode, die, na de sluiting van de dordrechtschekerk vergadering, te Utrecht gehouden werd en waarinveel moest worden ten uitvoer gelegd van hetgeende nationale synode had voorgeschreven. , Vooral

verdient, ten aanzien van de hier medege- deelde Handelingen, de Geschiedenis der nederl. herv.kerk door A. Ypey en J. J. Dermout, 2,257 volgg. UTK. TIJDS. IV. 14







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 212 Hagestein. Zeist. Veenendaal. Mijdrecht. Nichtevecht. Ankeveen. Westbroek. Nederlangbroek. Kudelstaart. Kortenhoef. Wilnis. Amerongen. Jacobus Huygens,Jeremias Wilhelm!,Gerardus Helmichius,Joannes Aucopius,Egbertus Ottonis,Wernerus Henrici,Joannes Zegermanus,Christiaan ab Oyen,Absalom Helmont,Rumoldus Joannis,Henricus ter Brinck,Henricus Raesfelt, g- Bij de synode nationaal speciaal gecommitteerd enbij expresse missive van de Ed. mo. heeren Statendezer provincie verzocht om op deze synode te com- pareren en in alle voorvallende zwarigheden te adsis-teren, zijn verschenen deze navolgende: D. Joan. Bogermanus,D. Eillerdus a Meheri,D. Sebastianus Damman,D. Joan. Dibbetius,D. Jacobus

Triglandius,D. Godefridus Udemans, Leeuwarden. Harderwijk. Zutphen. Dordrecht. Amsterdam. Zierikzee. o p-vf CD Dewelke bij de gezamentlijke broederen met liefdeen eerbiedinge ontvangen zijn, om benevens de ande- ren als ledematen dezer vergadering tot de navol- gende ambten te mogen verkoren worden en totuitvoering van alle handeling hunne vrije keurstemmente hebben.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 215 dragen, en nu na eenige onderrigting verklaard heb- ben volkomenlijk gerust te zijn in de leer der gere- formeerde kerk, alzoo die in de synode nationaal isverklaard, hebbende ook goed getuigenis van een god- zalig en stil leven, zijn na voorgegane onderteekeningvan het formulier, in de synode nationaal geconcipi- eerd, als lidmaten van deze vergadering met vreugdeopgenomen. Anselmus van Blommerweert, predikant tot Doorn,hebbende de kerk aldaar, zoo in 't pausdom als inden tijd van de reformatie, bediend omtrent de vijftigjaren, is van wege zijnen hoogen ouderdom (als zijndebij de tachtig jaren oud) en van wege de zwakheidzijner memorie en andere consideratien van zijne dienstgelicentieerd. En

heeft de Vergadering aangenomenbij de Ed. Mo. heeren Staten te verzoeken, gelijk ookde Ed. heeren gecommitteerden beloofd hebben degoede hand daar aan te houden, dat de voornoemdeAnselmus, om redenen voorzegd, en voornamelijk tenaanzien van zijne langdurige dienst, met een eerlijken extraordinaris tractement mag worden voorzien,na dat hij de confessie, katechismus en decreta syno-dalia onderteekend zal hebben, waar toe hem gegundis den tijd van eene maand, om dezelve naarstelijk tedoorlezen. Regnerus ab Oosterzee, predikant tot Bunnik, al- hoewel hij in de voorgaande synode zich zelven neutraalheeft gehouden en nu bereid was het formulier te onder-teekenen, nogthans, daar hij zich in al zijne bediening,gelijk uit verscheidene beschuldigingen, depositien en









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 219 zijn oustichtelijk leven; mede gehoord hebbende zijneverantwoording en eigene bekentenis, mitsgaders in devreeze des Heeren gelet hebbende op alles, waarop indeze te letten stond, heeft geoordeeld en verklaarddat de voorschreven Joannes Kommius niet stichte- lijk in der kerken dienst kan worden geleden, maardat hij daarvan zal worden gedeporteerd, gelijk zijhem deporteert mits dezen, belastende en bevelendehem, noch te Odijk, noch elders, met eenige kerke- lijke diensten zich te bemoeijen, maar dat de kerkte Odijk wederom met een ander bekwaam dienaarzal worden voorzien. Aldus gedaan in de synodalevergadering den 18 Augustus 1619.&quot; Joannes Porcelius, predikant ter Aa, mede

willigzijnde om het formulier te onderteekenen, is voor dentijd van drie maanden, om zekere consideratien enmerkelijke redenen, gesuspendeerd van zijne dienst,om daarentusschen beproefd en daarna tot zijne voor- gaande bediening wederom toegelaten te worden,nadat hij de kerk satisfactie zal hebben gedaan. CAP. II. Sententien over de predikanten, die te vorenaan de zijde der Remonstranten zich gehou- den hebben. Joannes Assueri Bodecherus, predikant te Koten,nadat hij door eenige gecommitteerden uit de verga- dering was onderwezen en het formulier had onder-teekend, is als een lidmaat der synode opgenomen,



















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 228 dragen dat hij van de geruchten mogte vrij worden,zoo is 't dat de eerw. Synode, rijpelijk gelet heb- bende op het voorzegde verzoek en redenen van dien,verklaard heeft en verklaart mits dezen dat de sen- tentie, over den voorzegden persoon bij deze Verga- dering gewezen, eigenlijk en voornamenlijk gefundeerdis op het stuk van de leer en zijne weigering vanonderteekening te doen van de canones van de sy- node nationaal, maar dat zij van deze geruchten inde sententie heeft willen gewag maken, om ex officioden voorzegden Bornius te wijzen tot zijne conscien-tie, ten einde dat hij dezelve te regt examinere enin toekomenden tijd voorzigtelijk wandele, 't welkdoende, de voorzegde clausule denzelven persoonvoor deze

synode niet zal bezwaren. Actum den 24Augustus 1619.&quot; Petrus Valck, predikant tot Langerak over Lek,alhoewel hij gezind was de decreten der synode teonderteekenen, is om redenen van zijne dienst ont- slagen voor den tijd van drie maanden, om middeler- tijd beproefd te worden, en daar na in alle leerstuk- ken van de gereformeerde religie regtzinnig bevondenzijnde, in eene andere plaats tot de kerkedienst gepro- moveerd te worden, 'twelk hem door den praeses isaangezegd. Joannes Monachius, Bartholomeus Provostius, Chris-tophorus Langeraeck, Franciscus Taurinus, PaulusLyndenius, Egbertus Stedium, Joannes Nederlagius,en Agidius Seistius, respective predikanten tot Bun- schoten 3 de Vaart, Harmelen, Maarsen, Soest, Ab-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 230 resolutie der nationale synode en de bevelen derhooge overigheid te voldoen, heeft voor haar geciteerdN. predikant te N., welke gevraagd zijnde waarvoorhij de decreta der voorzegde synode hield en of hijook geresolveerd zoude zijn dezelve te onderteekenenen te achtervolgen, heeft rondelijk in deze synodeverklaard dezelve decreta te houden voor onschrift-matig en ze niet te kunnen onderteekenen en achter- volgen, en daarenboven kennelijk is dat hij het ge- voelen der Remonstranten doorgaands tot ondienstvan Gods kerk en ontrusting der gemoederen zeerheftig en partijdig heeft gedreven en het contrariegevoelen van de gereformeerde kerk tegengestaan,waarom de voorzegde Synode, volgende de order

enlast in synodo nationali gegeven en de goede inten- tie van de Ho. Mo. heeren Staten generaal, heeftverklaard, gelijk zij verklaart bij deze dat de voor- zegde N. van nu af zal worden gedeporteerd vanalle kerkelijke diensten en bedieninge, gelijk hemde Synode deporteert mits dezen, ter tijd toe dat hijdoor betere onderrigting en bedenking hem zelven metde gereformeerde kerk, zoo in deze als alle andereleerpunten, zal conformeren en de kerk behoorlijkesatisfactie zal hebben gedaan en met dezelve waar- lijk en ten volle wezen verzoend, belastende endebevelende hem, noch tot N., noch elders, zich meteenige kerkelijke diensten te bemoeijen en dat daar-entusschen de plaats van N. met een bekwaam leer-aar zal worden voorzien. Aldus gedaan den 19 Au- gustus, in de synodale vergadering anno

1619.&quot;









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 234 concientie onderteekenen, als niet kunnende verstaan >dat zij de H. schriftuur conform was; dat hij ookhadde bekend schuldig te zijn aan 't uitgeven vanzeker boekje, tot Franeker gedrukt, de officio hominisChrisliani, alhoewel hij verklaarde onschuldig te zijnaan 't maken van de voorrede die daar voor stond,zoo is 't, dat die van de synode, om te volgende order en last in de synode nationaal gegevenen de goede intentie van de Ho. Mo. heeren Statengeneraal, heeft verklaard, gelijk zij verklaart mitsdeze, dat de voorzegde Welsingius van nu af zalworden gedeporteerd van alle kerkelijke diensten enbedieninge, gelijk hem de Synode deporteert mitsdeze, ter tijd toe dat hij door betere bedenking enonderrigting hem zei ven

met de gereformeerde kerk,zoo in deze als alle andere leerpunten, zal conforme- ren en de kerk behoorlijke satisfactie hebben gedaanen met dezelve waarlijk en ten volle zal wezen ver- zoend, belastende en bevelende hem, noch tot Maar- tensdijk , noch elders, zich met eenige kerkelijkediensten te bemoeijen en dat daarentusschen de plaatsvan Maartensdijk met een ander bekwaam leeraarzal worden voorzien. En overmits de voorzegde Wel- singius niet tegenwoordig was om redenen voorzegd,zoo is bij de vergadering verstaan dat hem dezesententie in forma bij een expresse zal toegezondenworden, ten einde hij wete, waarnaar hij zich hebbete reguleren. Actum in de synodale vergadering,den 26 Augustus 1619.&quot; Didericus Camphusius, predikant te Vleuten, an-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 dat daarentusschen de plaats van Vleuten met eenander bekwaam leeraar zal worden voorzien. Enovermits de voorzegde Camphusius niet tegenwoordigwas , om redenen voorzegd , zoo is bij de Vergade- ring verstaan dat hem deze sententie in forma bijeen expresse zal toegezonden worden , ten einde hijwete waarnaar hij zich hebbe te reguleren. Actum inde synodale vergadering, den 16 Augustus 1619.&quot; CAP. III. Aanneming van de kerkeordening, in de synodenationaal gesteld. Is gelezen de gansclie kerkeordening, alzoo zij in ,de synode nationaal is geconcipieerd en bij de Ed.Mo. heeren Staten dezer provincie was geapprobeerd,en zijn de tegenwoordige broeders gevraagd, of eriets was in deze order, dat zij

niet verstonden, ofwaarin zij eenige zwarigheden vonden, maar alzoozij gezamenlijk hebben verklaard van harte verblijdte zijn, dat God almagtig de kerk in deze provinciezoo genadelijk had aangezien, dat dezelve, niet alleenin de leer, maar ook in de order, eenigheid metandere gemeene kerken van onze unie mogte onder- houden, zoo zijn zij bij den praeses en assessor vrien- delijk vermaand en gebeden, dat ieder in zijne kerkalle devoir zoude aanwenden om dezelve order bekwa-melijk in te voeren en getrouwelijk te onderhouden. Alzoo de Edele heeren gedeputeerden van wegede Ed. Mo. heeren Staten van deze provincie last



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 237 hadden te eischen verklaring van deze synode overeenige punten, in de gemelde kerkeordening gesteld,aangaande voornamelijk de verkiezing van predikan- ten en ouderlingen, om alzoo in toekomende tijdenalle misverstanden en inconvenienten voor te komen,zoo hebben de eerwaarde gedeputeerden der synodenationaal, als die de meening der nationale synodebest verstonden, eene eenvoudige verklaring daaropgedaan, die ook niet alleen bij de eerw. broederendezer synode, maar ook bij de Ed. heeren Gedepu- teerden met goedvinden is aangehoord, belovendedaarvan rapport te doen aan hunne principalen en isdeze verklaring tot eene eeuwige memorie hierbij ge- voegd, in maniere

navolgende, ten einde alle kerkenin deze provincie weten, waarnaar zij zich hebben te reguleren. Extract.Veneris 6 Augusti 1619. Volgens de resolutie op den 21 der verledene maandJulij genomen, doen de heeren gecommitteerden totde nadere examinatie van de kerkeordening, in ditartikel gementionneerd, rapport, met opening van ver- scheidene bedenkingen en consideratien, die daar val- len, beroerende de interpretatie van eenige artikelen,in de voorzegde kerkeordening vervat. En is goedgevonden, dat de heeren, bij deze vergadering tecommitteren, met de aanstaande synode provinciaalzullen komen in nadere communicatie, om op de na- volgende punten eene nadere verklaring ingesteld ofberaamd te mogen worden.













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 243 Maartensdijk, Westbroek , Kortenhoef, Ankeveen,Nichtevecht, Nederhorst, Zeist. Classis van Wijk. Rhenen, Wijk bij Duurstede, Veenendaal, Ameron-gen, Doorn, Overlangbroek, Nederlangbroek, Koten,Werkhoven , Odijk, Bunnik , Houten en 't Gooi,Schalkwijk en Honswijk, Tul en 't Waal, Hagesteiu. Is voorgesteld bij den praeses van wege D. Du-glassius, predikant van de engelsche kerk der stadUtrecht, alzoo de engelsche kerken in de VereenigdeNederlanden geen synode hebben, nogthans dienen testaan onder iemands opzigt, dat het de eerw. synodegelieve dezelve kerk mede te kennen als een lid harervergadering, dat tot eene van de drie classes mogt ge- voegd worden, volgens het exempel dat

gepractiseerdwordt te Amsterdam, waarop de Synode in de vreezedes Heeren gelet hebbende, vindt geen reden omhet verzoek af te slaan, maar is te vrede, dat zij devoorzegde kerkeordening onderworpen zij, gelijk alde leden dezer synode. Is voorgelezen een brief van de deputaten der sy- node van Zuidholland, geteekend bij Hugo Beijerus,als praeses, en Abrahamus Minscholius, als scriba,waarbij zij verzoeken, uit den naam hunner synode,ten einde het deze Vergadering gelieve met hen te hou- den broederlijke correspondentie, in der voege en ma- niere als die van Gelderland doen, om verscheideneredenen in hunne missive gesteld, dewelke bij dezeeerwaarde Vergadering rijpelijk overwogen zijnde, is 16*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 245 scholen, onder hare classis behoorende, ten einde datde zuiverheid der leer, christelijke discipline, goedeorde, vrede en eenheid in God mogen onderhoudenworden, tot welken einde twee bekwame personen iniedere classis moeten gesteld worden, die voor eenheel of half jaar de respective kerken en scholen, metvoorgaand advies van hunnen praeses, naarstiglijk be- zoeken en in elke ordinaria classe daarvan rapportdoen. Zijn ook gelezen verscheiden rekesten en gehoordmondelinge verzoeken van verscheidene particulierekerken, onder deze synode behoorende, namelijkBreukelen, Maareen, Abcoude, Harmelen, Thamen,de Vaart, Vleuten, Vreeland, etc., daarmede zij ver- zoeken van ordinare

predikanten voorzien te worden,in plaats van diegenen, die gestorven of nu gedepor- teerd zijn; maar alzoo deze vergadering nu lang bij- een geweest en met verscheidene andere besognesbelast was, dat ook de beroeping der predikantenmeer classikaal dan synodaal was, zoo is goedgevon- den de respective classen met deze zorgen te belas- ten, om op deze verzoeken te doen naar behooren,alleen overmits de parochie van Vreeland lang hadgevaceerd en te voren met zeer onzuivere personenwas bediend geweest, zoo is goedgevonden in dezevergadering op haar verzoek te disponeren en haartoe te staan het beroep, dat zij gedaan had op denpersoon van Wernerus Henrici, predikant tot Anke- veen, en dat hier in synodo een beroep in formazal ingesteld worden.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 247 verscheidene kerken hadden moeten dragen, van dezeVergadering ook hartelijk bedankt geworden. GAP. V. Van de reformatie gedaan in de scholen. Alzoo in de sententie synodi nationalis, achter decanones gedrukt, de particuliere synoden en classesbelast wordt, niet alleen te letten op de kerken enkerkeclienaren, maar ook op de scholen en collegien,mitsgaders de rectoren en andere meesters die daar- over gesteld zijn, zoo is bij de gedeputeerden dernationale synode nadere opening gedaan van zekerformulier, dat in de synode nationaal geconcipieerdis en bij de H. Mo. heeren Staten generaal geappro-beerd, om van al de rectoren en schoolmeesters, zoolatijnsche, fransche als

duitsche, onderteekend te wor- den, en, na dat het zelve formulier voorgelezen was,is goedgevonden dat men vooreerst zal handelen metden rector, conrector en de andere lectores in descholen van St. Hieronymus, als ook met den regentvan 't collegium van St. Paulus, om te zien, hoe dat zijin 't stuk van de leere gesteld zijn, daar benevens,dat men eenige gedeputeerden zal zenden naar Amers- foort, met namen Ds. Udeinanius en Ds. Buschovius,met behoorlijke credentie, om uit den naam van dezevergadering eerst te communiceren de intentie dersynode nationaal met de regeerders der stad Amers- foort en met hun consent te handelen met den rector,conrector en de andere lectores van de latijnsche





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 249 sommige wel verstaat, in sommige zwarigheid vindten acht niet goed te zijn. Verzoekt daarom een halfjaar zijn beraad, om hem zelven nader te bedenken. De conrector geeft voor antwoord, dat hij over deconfessie en den katechismus zoude moeten beraden,inzonderheid over het stuk van de regtvaardigmaking,dewijl hij niet kan verstaan dat de mensch voorGod regtvaardig wordt alleen door het geloof, zonderde werken, maar dat hij gelooft dat de werken zijncausa sine qua non. En aangaande de canones synodinationalis, dat hij maar vijf of zes artikelen van depraedestinatie gelezen had, verzoekt daarom als voreneene half jaar zijn beraad. Simon Gulielmi, regens seminarii

Paulini et lectorquartae classis, zegt zijne vocatie politiek te zijn,als aangenomen zijnde van de Ed. Mo. heeren Statendezer provincie, om de jonge jeugd bonas artes etliteras in te planten , en alhoewel hij in de confessieen den katechismus zoo zeer niet bezwaard was, dathij evenwel in de vijf artikelen zich zelven niet kondeexpedieren; verzocht daarom dat hij in zijne beroepingongemoeid mogt voortgaan, dewijl de institutie inzaken van religie een bijzonder werk is, daartoe extra-ordinarie iemand plagt gegageerd te worden, als metD. Hontio geschied is. Eodolphus Mudenus, lector quintae classis, ver- klaart dat hij niet weet op den katechismus te zeg- gen, dat hem dunkt; dat hij die confessie gelezenheeft, dat hij ook de canones obiter gelezen heeft,maar dat hij ze niet dan met

onverstand zoude kunnen



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 onderteekenen; in alle gevallen, dat hij anders niet kanverstaan, dan dat God alle menschen lief heeft, gelijkeen vader zijne kinderen, en dat de menschen, naarzijn gevoelen, van nature niet zijn kinderen des toorns. Jacobus Rijn, lector sextae classis, Adrianus Bil-sius, lector septimae classis, et regens collegii Wille-brordiani, Bartllolomeus Christiani, lector octavae classis,verklaren zamen bereid te zijn tot onderteekening,hetwelk zij daarna gedaan hebben. De Synode, gehoord en in de vreeze des Heerenoverlegd hebbende hetgene bij den voorzegden rector,conrector en lectores in deze vergadering verklaardis, en ook bij name, dat de rector, conrector enlector quintae classis, sedert het redres van de

kerkbinnen deze stad, zich zelven ten eenenmale hebbengesepareerd van de gemeente Gods, niet alleen in't nalaten des H. avondmaals, maar ook de predikatiedes goddelijken woords, gevende voor reden, dat zijhet daarvoor houden, dat zij te voren, uit den mondvan de Remonstranten, de waarheid gehoord hebbenen nu meenden niet te zullen hooren, en alzoo moed- willig verzuimd hebben de middelen die God ver-ordineerd heeft om in de waarheid onderrigt te wor- den, oordeelt, dat het verzoek van beraad voor dentijd van zes maanden, bij de voorzegde personen ge- daan, ongegrond is en dat men de Ed. vroedschapder stad Utrecht zal bekend maken dat de gemeldepersonen, naar het oordeel dezer synode, zijn ver- vallen in de censure der synode nationaal, gesteldtegen alzulke predikanten en

schoolmeesters, die het



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 251 voorzegde formulier weigeren te onderteekenen, datis, dat zij vervallen zijn van hun ambt en bediening.Dat derhalve hun Ed. gelieve de voorzegde personenvan hunne diensten te ontslaan tegen Victoris [10October] toekomende, en in hunne plaats te beroepenalzulke personen die niet alleen geleerd, maar ookin geloof en leven gezond zijn, om de jonge jeugdniet alleen in bonis literis, maar ook vooral in deware kennisse en vreeze Gods op te trekken; datook haar Ed. gelieve benevens de politieke scholar-chen eenige predikanten te voegen, ten einde datvoortaan de zuiverheid der leer, zoo wel in de scholenals in de kerken, mag onderhouden worden. En zooveel aangaat

Simon Gulielmi, dewijl hij eenige hoopheeft van leerzaamheid, dat hem, als lector quartaeclassis, zijn beraad tot Victoris toe mogt gegundworden, mits zoo hij hem als dan niet nader ver- klaart, dat hij mede, gelijk als de andere, zal wordengelicentieerd; maar nopende zijn regentschap is ver- staan dat men de Ed. Mog. heeren Staten zal advi- seren, dat hij daarvan behoort ontslagen te worden,alzoo de alumni van de Ed. Mo. heeren Staten opeene zonderlinge manier in de fundamenten der religiemoeten onderwezen worden; om welke commissie uitte voeren zijn gedeputeerd Ds. Triglandius, assessor,Ds. Dibbezius, Ds. Oirtcampius en Ds. Helmichius.Zijn = daarna binnen gestaan de vier schoolmeestersvan de parochiekerken, Cornelis Aelberts van Vel-sen, schoolmeester

van St. Jacob, Herman van Riems- dijk, schoolmeester van de Buurkerk, Jan Ghijsbertsz.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 252 Segerman, schoolmeester van St. Nicolaas en StevenLambertsz, schoolmeester van St. Geerte, dewelke tezamen verklaarden tegen de confessie en katechismusniet te hebben, gelijk ook de drie eersten, die decanones gelezen hadden, verklaarden daarin wel ge- rust te zijn en bereid te onderteekenen, gelijk ze ookgedaan hebben, de laatste verklaarde de decreta welobiter gelezen te hebben, maar verzocht nog wat tijdsom dezelve nader te overlezen, 't welk hem gegundis, die ook naderhand, in de vergadering verschenenzijnde, geteekend heeft. Is daarenboven verzocht bijdezelve schoolmeesters dat er mogt opzigt genomenworden op de bijscholen, in dewelke veel paapsche enandere boeken geleerd

worden, daartoe overleverendezekere ordonnantie, bij de vroedschap van Dordrechtop het stuk van de scholen gemaakt, welk verzoekde synode neemt in recommandatie om onder anderegravamina aan de Ed. heeren van de stad te remon-streren, gelijk ook de voorzegde gedeputeerden gedaanhebben. Ds. Triglandius, met andere broeders hier vorengenoemd, hebben rapport gedaan, dat de Ed. vroed- schap der stad Utrecht zich conformeerde met hetadvies en de verklaring van de synode, hiervoren ge- steld, en wat aangaat de Ed. Mo. heeren Staten, dat dietegenwoordig bezig waren om het collegium Paulinumop eene andere plaats te transporteren en dat haar Ed.Mo. naderhand ook order op het regentschap zoudenstellen, dan dat het/elve wat tijds van doen had. Ds. Udemannus en Ds.

Buschovius hebben rapport





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 254 ping, of dat hij ten minste commensales privatim inzijn eigen huis mogt houden. De conrector verklaart het voorzegde formulier voorals nog niet te kunnen teekenen, maar verzocht tijdvan beraad tot paasschen toe. Adrianus Mollius,lector quintanorum, verklaart, dat hij zijne dienstheeft geresigneerd en dat hij derhalve niet behoeftte teekenen. Joannes Joannesz, lector sextanorumet septanorum en Henricus Theodori, lector nulle-norum verzoeken tijd van beraad als de conrectorvoorzegd, zoo ook een Gerard Hermansz vanGoten, Jan Dirksz en Willem Jansz, alle driemeesters van de duitsehe bijscholen. &quot;Waarop de gedeputeerde broeders hebben geant- woord, eerst aan den rector, dat hij de sententie

dersynode niet wel verstond, dewelke geenszins ver- schoont alzulke rectores of schoolmeesters, die paus-gezind zijn of anderzins van de gereformeerde religiegeheel vervreemd zijn, maar alleen diegenen, die uitzwakheid en door verdorvenheid der tijden zijn ge- vallen of verrukt, en mogelijk in zaken van mindergewigt twijfelen of ook anders gevoelen ; alzoo nog-thans, dat niemand in eenige kerkelijke bedieningmag behouden of toegelaten worden, die de leer, indeze synodale besluiten verklaard, weigert te onder-teekenen en te leeren, en door wiens merkelijk ver- schil of dissentie de leer, in deze synode met zoogroote eenstemmigheid bevestigd, mogt gekrenkt ende rust der kerk wederom verstoord worden, gelijkde tekst van de sententie wel duidelijk medebrengt.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 256 rector, Timannus Gesselius, conrector, Joannes Jo-annisz., Gerrit Hermanus van Goten, Jan Dircksz.en Willem Jansz., gequalificeerd als voren, persisterenbij hunne weigering en alsnog zwarigheid maken omhet formulier te onderteekenen, en aangaande AdrianusMollius, dat hij meent zijnenthalve de teekening nietnoodig te zijn, overmits hij zijne dienst heeft geresi-gneerd, blijkende uit zekere missive daarbij gevoegden bij hem geteekend. En nopens Henricus Theodori,dat hij zich in persoon naar Utrecht had vervoegd,gelijk hij ook gedaan heeft, bekennende zijne onvve-tenheid in 't stuk van de leer en verzoekende eenigentijd om den katechismus en confessie als ook de actasynodalia nader te overlezen en te overwegen.

De Synode, gehoord hebbende het voorzegde rap- port en gezien de missive van de Ed. heeren vanAmersfoort, daarop gevolgd, en op alles in de vreezedes Heeren gelet hebbende waarop te letten stond,heeft geresolveerd te schrijven aan de Ed. heeren deregeerders van Amersfoort, dat ze verstaat en ver- klaart mits deze dat de rector Gesselius, de conrector,en voorts alle de lectores en schoolmeesters der stadAmersfoort, die bij hunne weigering persisteren, ver- vallen zijn in de censure der synode nationaal bovengemeld, dat is, dat ze vervallen zijn van hunnediensten, dat derhalve hun Ed. gelieve, volgens hetgoede exempel der Ed. heeren regeerders der stadUtrecht, dezelve personen tegens Victoris toekomendete licentieren en hunne scholen van bekwame perso- nen te voorzien, waardoor de jonge jeugd niet

alleen



















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 265 dikatie doe van de ambten der overigheid en deronderzaten respective? Antwoord. Fiat. Of een predikant openbaar school mag houden ofandere lasten aannemen, die zijne dienst verhinderen? Antwoord. Het betaamt noch behoort niet te ge- schieden. Of de kosterijen ten platten lande niet dienen ge- combineerd met de schooldiensten en gesepareerd vande schout en^secretaris ampten? Antwoord. Het is in alle manieren geraden. Te verzoeken aan zijne Genade van Kuilenburg enzijne Ed. van Brederode ten einde dat hunne Gen.en Ed. gelieve elk in den hunne orde te stellentegen de licentie van de pauselijke superstitie, totmerkelijke ergernisse van de kerken in het Sticht.Dit

verzoek zal men doen aan de E. Mo. heerenStaten van deze provincie, om door hunne intercessiedit voorzeide beter te verwerven. Of het niet goed ware dat de rekening van dekerkmeesters en armmeesters gedaan worde, nietin de herberg, maar in de kerk, in presentie vanden schout en predikant, zonder onnutte onkostendaarbij te doen? Antwoord. Het is gansch behoorlijk. Of het niet goed ware dat men in de gasthuizenen diergelijke somtijds eene vermaning dede of anderediensten ? Antwoord. Het is geraden als het bekwamelijkgeschieden kan.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 268 kerk van Wijk, mitsgaders de goede ingezetenen, ingoeden vrede, liefde en eenighuid tot nog toe onder- houden zijn. Gelijk hij hetzelve niet alleen met menigvuldigegetuigenissen van alle de ingezetenen in het gemeen,waarvan eenige dezen annex zijn, [kan bewijzen],maar dat hij hem dienaangaande refereert tot hetrapport van xijnen confrater Laurentius ftlodaeus zel-ven, alhier tegenwoordig. Staat ook aan te merken dat door de liefde en af- fectie, die hij zijne gemeente en zijne gemeente hemtoedraagt, mitsgaders de groote genegendheid, die hijheeft, om haar te doen continueren in dezelfde eenig-heid, hij hem wil laten bewegen zoo te voegen naarde resolutien der synode, als met goede conscientiezal kunnen

geschieden, en had verhoopt, volgens desententie der nationale synode zelve, dat diegenen, dienog twijfelen of anders van gevoelen zijn, doch stil,zedig, onstraffelijk van leven, zich leerzaam stellenen waarvan het niet te vreezen is, dat in navolgendetijden de kerk zoude kunnen worden ontroerd, nietzoo verpligt zouden zijn tot onderteekening der voorz.synode als wel diegenen, die nieuwelijks tot de dienstzullen bevorderd worden. Welke onderteekening, ten naauwste genomen, bijhem niet kan worden gedaan, zonder laesie van zijneconscientie, doordien hij eenige zwarigheden heeft,waarin hij zich ten volste niet kan voldoen, tenzijalvorens hij nader zij onderrigt en God de Heere hemeen ander verstand geve, waartoe hij hein leerzaam



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 269 wil stellen, en God den Heere vurig bidden, dat Hijhem wil begaven met zijnen Heiligen Geest, opdat*hij tot nader verstand van deze goddelijke geheime-nisse mag komen. Zonder dat hij hem wil stellen tegen liet oordeelder nationale synode, en 't geen zoo veel geleerdemannen, wier verstand, godzaligheid en geleerdheidhij hoog acht, besloten hebben, die wel kunnen heb- ben waarheid welke hij voor alsnog, omdat heteene onbegrijpelijke zaak is, ten volste niet kanbegrijpen. Dan, bij zoo verre de E. heeren en broeders eenigeteekenirig van hem begeeren, is hij wel te vrede tebeteekenen, gelijk hij dit onderteekent mits deze, dathij tegen de decreten der synode in zijne dienst,

nochin 't gemeen, noch in 't particulier zal komen te han- delen, noch iemand door zijne leer aanstoot geven,zijne predikatien daarnaar dirigeren en, gelijk hij altijdgedaan heeft, tot rust, vrede en eenigheid in deleer arbeiden. Ja, dat meer is, otn zijne ge- meente te voldoen, is bereid deze acte der synodete onderteekenen, behoudens alleen dat hij daardoorniet zal genooddrukt zijn te gevoelen wat hij nietvatten kan. Waarmede hij Bosschius vastelijk vertrouwt, datde E. heeren en broeders, lettende op het verlangen,wenschen, bidden en smeeken van zijn gemeente, ophet verzoek dergenen, die in gevoelen van hemzouden schijnen te dissentieren, op de rust en vredevan zijne kerk, op zijne gevoeligheid en opregtig-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 270 heid, op de goede intentie van de regeerders, ker-'keraad en ingezetenen van Wijk, zullen van zijnpersoon, met deze billijke presentatie, in deze zijngecontenteerd, en hem continuerende in zijne dienst,verhoeden alle onheil, oneenigheid en scheuring, dieanderzins ligtelijk en zonder twijfel in dezelve staden kerk zal komen te verrijzen. P. Bosschius. Wij schout, burgemeesters en regeerders der stedeWijk bij Duurstede, certificeren mits deze dat Pe- trus Bosschius den tijd van zes jaren het predikambtbinnen onze stad bediend, en hem daarin zulks tenaanzien van leer en leven gecomporteerd heeft alseen getrouw dienaar Jesu Christi betaamt, onder- wijzende niet zijnen mededienaar (met welken hij al- tijd

zonderlinge goede correspondentie gehouden heeft)de gemeente alhier zoo stichtelijk, dat dezelve mer- kelijk heeft toegenomen, en nog tegenwoordig in dezedroevige tijden met verwondering van velen in eenig-heid floreert, als dewelke altijd vermeden heeft ennog tegenwoordig vermijdt de controverse disputen,die over het stuk van de goddelijke praedestinatieverrezen waren, zulks dat niet te vreezen staat, datdoor zijne predikatie de gemeente zoude kunnenworden ontroerd, maar veeleer te hoopen is, en wijook voor vast en zeker houden, dat door zijne dienstde voorzegde gemeente in vrede en eenigheid zalcontinueren tot rust der kerke, welstand der politieen onderlinge eendragtigheid der goede ingezetenen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 271 En want men gehouden is getuigenis der waarheidte geven, des verzocht zijnde, zoo hebben wij schout,burgemeesters en regeerders voornoemd, voorzegdenPetrus Bosschius deze willen mededeelen, en inteeken der waarheid des stads cachet op Let spatiumvan deze doen drukken, nevens de subscriptie van dentegenvvoordigen secretaris, op den 19 JuJij 1600 ne- gentien, en was gecachetteerd met het stads zegelop het spatium van dien, in groene wasch, onder-teekend A. Hornhoven. Gecollationneerd tegen zijn origineel, bezegeld enonderteekend als voren, is daarmede bevonden teaccorderen, A. Hornhoven. De kerkeraad, zoo oude als nieuwe, der stede vanWijk bij

Duurstede attesteert en verklaart mits dezedat D. Petrus Bosschius, tegenwoordige hedienaardes goddelijken woords, zich den tijd van zes jarenherwaards in zijne bediening alzoo gedragen heeft,dat hij in het stuk van de vijf controverse artikelenonze gemeente nooit oorzaak van oproerigheid ofoneenigheicl gegeven heeft en dat hij zich voorts inleven stichtelijk en in andere leerstukken van dechristelijke religie (zoo men uit zijne mondelingeconferentien als openbare predikatien heeft kunnenoordeelen), naar den regel van Gods heilig woorden de formulieren van eenigheid, regtzinnig en -inden geloove gezond heeft bewezen. En want mengehouden is de waarheid getuigenis te geven,voornamelijk daartoe verzocht zijnde, zoo heeft de



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 272 Kerkeraad voornoemd op zijn verzoek hem deze at- testatie medegedeeld. Actum Wijk bij Duurstede,den 8 Augustus 1619. Lager stond. Uit last vanden kerkeraad. Onderteekend. Laurentius Modaeus. Gecollationneerd tegen zijn principaal, onderteekendals voren, is daarmede bevonden te acccorderen.In kennisse van mij onderschreven secretaris. A. Horn-hoven.




