
Maandblad Oud-Utrecht 1989. - Dl.62 ANTONIS HERMANS VAN BEMMEL - KOSTER ENSCHOOLMEESTER TE NEDERUVNGBROEK Het Is zondagochtend 21 juni 1646^). De predikatie iszojuist afgelopen. De kerkeraad van de Gereformeer-de Gemeente in Nederlangbroek is, zoals gebruikelijk,in vergadering gegaan. Als wij ons oor te luisterenkonden leggen, zouden wij ontdekken dat de koster,tevens schoolmeester, Antonis van Bemmel, weereens het lijdend voorwerp is. Predikant Andreas Esse-nius notuleert nauwgezet de klachten^): 1.   dat hij seer continueert in gewonelicke droncken-schap, selfs op den dage des Meeren: waer doorhij meenigmael sijnen dienst in 't voorlesen vanGodes H. Woort niet na behooren kan waerne-men. 2.   dat hij den tijt van ter Kercke te luijden meestentijtniet wel waer en neemt, maer veel te laet luijdet. 3.   dat sijne huijsvrouwe ende soon continueren in 'tgeduerige af blijven van 't gehoor des goddelickenwoorts. 4.   dat hij oock selve nu

ende dan wel uijtblijft sondervoorgaende verlof van den Predicant te versoec-ken, ofte ijemant in sijne plaetse te versoecken. 5.   dat hij de bueren dickwils oorsake gegeven heeftom te klagen over sijn school houden. 6.   ende nu in 't besonder dat hij onlanx een specifica-tie soude hebben overgelevert aen Jonckheer Egi-dius de Ridder, daer schandelicke valscheijt ingestelt soude sijn, omtrent het maken van denKelder ter begravinge in dese Kercke voor denJonckheer. Bladerend in het notulenboek blijkt dat sedert de in-stelling van de kerkeraad op 28 juni 1642 de kosterin 33 van de 75 gehouden vergaderingen in meer ofmindere mate ter sprake is geweest. Zo'n veelbesproken man vraagt om een verhaal. Bredero had ereen ,,Klucht van de Coster&quot; van kunnen maken . . . Antonis Hermans van Bemmel stamt wellicht af vaneen geslacht van notabelen maar zijn afkomst staatniet precies vast'). Hij zal rond 1 590 zijn geboren enrond 1615 zijn getrouwd. Antonis wordt

volgens DeBooy in 1620 schoolmeester te Nederlangbroek en isdat - ,,oud en onbequaem&quot; - in 1654 nog''). Antonis was naast schoolmeester niet alleen voorzin-ger en voorlezer in de kerk, maar ook doodgraver enkoster. Uit dit laatste ambt verkreeg hij het merendeelvan zijn inkomsten. Als koster zorgde hij voor het on-derhoud van de kerk, luidde de klok, hield de admini- stratie bij - hij kon immers schrijven - en beheerde de kerksleutel. Ook met die sleutel verdiende hij enig geld en wel door het openmaken van de kerk voor mensen die daar doordeweeks naar binnen wilden, bijvoorbeeld om een graf te bezoeken. Op een gegeven moment ontstaat er een hooglopen-de ruzie tussen de koster en Hendrik Barends van Wa-veren, lid van de kerkeraad. Van Waveren wordt doorde koster verdacht stiekem een sleutel van de kerk tehebben laten bijmaken, waarmee hij dan vervolgenszelf geld opstrijkt voor het openmaken ervan. Ook be-schuldigt hij Van Waveren ervan dat die

zijn kosters-baantje wil inpikken. Onze koster kan dit alles echter niet aantonen al leertde geschiedenis dat hij gelijk had . . .! Hij moet toege-ven dat ,,andere dien aengaende veel hadde gespro-ken weicke dan onder het drincken schijnt breeder ge-trocken ende geduydet te zijn&quot;! Men kan geen twee heren dienen (naar Mattheus6:24)! Antonis en met hem zijn collega-schoolhou-dende kosters, moesten dat blijkbaar wel, met alle ge-volgen van dien. Als koster is hij verantwoording ver-schuldigd aan de kerkeraad en uiteindelijk aan declassis Rhenen-Wijk. Als schoolmeester is hij verant-woording verschuldigd aan het gerecht en uiteindelijk- in het geval van Nederlangbroek - aan de domproostte Utrecht. Omdat de koster in zijn functie van schoolmeesterverantwoording verschuldigd is aan het gerecht,heeft de kerkeraad weinig vat op hem. Zij probeertdat te veranderen door een schriftelijke overeen-komst met hem af te sluiten over het schoolhouden.Daartoe worden

soortgelijke overeenkomsten vanUtrecht en Blauwkapel bestudeerd, maar het komtniet zover. De koster is, terecht, wantrouwend! Volgens de notulen van 19 november 1643 is hij bijhet aanvangen van zijn kostersambt - waarschijnlijkin 1620 - door het gerecht tot gerechtsbode be-noemd. (Als gerechtsbode houdt hij ondermeer de ad-ministratie van het gerecht bij.lVolgens diezelfde notulen heeft hij bij die benoemingbeloofd 's winters school te houden. Omdat de clas-sis in 1642 alle gemeenten heeft gesommeerd meeraandacht aan de school te besteden, is de kerkeraader op gebrand dat er goed school wordt gehouden. Declassis stuurt immers, ondermeer ter controle op hetschoolhouden, regelmatig visitatiecommissies uit.Een slecht visitatierapport komt de kerkeraad op eenschrobbering te staan. De kerkeraad vraagt de koster meer en beter schoolte houden. Hij is daartoe bereid als zijn ,,tractement&quot;





Maandblad Oud-Utrecht 1989. - Dl.62 Noten: 1.   Indien niet anders aangegeven, is de bron: RAU, ArchiefNH Gemeente Nederlangbroek, nr. 1: Notulen Kerkeraad(1642-1654, 1673-17431. Omdat het verhaal in hoofd-zaak is gebaseerd op materiaal uit een korte periode, teweten 1642-1654 is er, behoudens enkele uitzonderin-gen, van afgezien daarbinnen een nadere precisering tegeven. Het accent ligt op het schoolmeesterschap en min-der op het kosterschap, met name omdat dit ook in de no-tuien het geval is. Voor achtergrondmateriaal is gebruikgemaakt van het werk van E. P. de Booy (1977), De Wel-daet der Scholen - Hef plattelandsonderwijs in de provin-cie Utrecht van 1580 tot het begin van de 19de eeuw.Utrecht, Stichtse Historische Reeks 3. 2.   Dankzij de uitgebreide notulen van Andreas Essenius, pre-dikant te Nederlangbroek van 1 640-1651, is het mogelijkgeweest dit artikel te schrijven. Hij is dan ook later nietvoor niets hoogleraar in de godgeleerdheid te

Utrecht ge-worden. De periode 1651 -1 654 is door zijn opvolger Jo-hannes Thus (1651-1673) opgetekend. 3.   Zie onder genealogie nr. 38 in de tabel van mijn artikel,, Tussenstand onderzoek Van Bemmel&quot; in Tussen Rijn enLek (1987, nr. 1). Hij is niet de eerste Van Bemmel waarde gemeente mee van doen heeft. De eerste predikant al-daar was immers Johannes Antoni van Bemmel die alspastoor met zijn gemeente in de tweede helft van de 1 6eeeuw overging naar het protestantisme en tot zijn dood in1 596 predikant in Nederlangbroek is gebleven. 4.   De door E. P. de Booy in 1972 in Gens Nostra gepubliceer-de ,,Lijst van Utrechtse Dorpsschoolmeesters&quot; lp.231-237. 267-271, 310-311) behoeft wat Nederlang-broek betreft (p. 269) correctie. De door E. J. Demoed(1974) in zijn ,,ln een lieflijk landschap&quot; (Zaltbommel:Europese Bibliotheek) op p. 81 gepresenteerde overeen-komstige lijst, behoeft naar het verleden toe uitbreiding: 1   Aelbert Claeszn:

voor 1593-1619 (sterft begin1619); 2  Thomas Hindrinks (tijdelijke vervanger): 1619-1620; 3  AntoniusAelberts (zoon van Aelbert Claeszn): 1620; 4  Antonis Hermans van Bemmel: 1620 - na 1654; 5   Hendrik Berends van Waveren: na 1654-1 674 (sterftpim. 20-1-1674); 6  Jelis van Waveren (zoon van Hendrik): 1674-1676; 7  Anthoni van Saleveld (van Leersum): 1676-1681; 8  Willem Taets: 1681-1682; 9   Hubert van Alshem (van Utrecht): 1682-1685;10 Jan van Velpen: 1685-1719. Voor vervolg zie Demoed. In welk jaar Antonis Hermans van Bemmel door Hendrikvan Waveren is opgevolgd, is niet precies te traceren.Tussen 1654-1673 ontbreken de notulen van de kerke-raad. Ook de desbetreffende acta van de Classis Rhenen-Wijk (RAU CRW, nr. 1) over die jaren delen hier, zover be-kend, niets over mee. 5.   Uit de notulen van 28 juni 1645 valt op te maken dat Wil-lem de Ridder voor 10 juli 1645 moet zijn gestorven. Hijwordt bijgezet in de grafkelder van de De Ridders

(vanGroenestein), Dit is waarschijnlijk de kelder geweestwaarvan Demoed meldt (p. 83) dat de met het wapen vande De Ridders versierde deksteen ervan zich onder in detorenruimte van de kerk bevindt. Ook de familie van Anto-nis Hermans van Bemmel had in dezelfde kerk een eigengrafkelder (zijn vader is daar begraven). Om het besluit van de kerkeraad te verdedigen, gaatvervolgens de predikant naar het Domkapittel enkrijgt aldaar gelijk. De koster moet ,,sich voortaen soodragen als een eerlick Coster toestaet&quot;. Daarna be-werkt de predikant de schout van Doorn die terug-krabbelt, maar zegt met de koster mee te willen naarjonkheer De Ridder. Bovendien verzoekt de schouthet woord valsheid in de bekentenis door een anderte vervangen. Hij stelt het woord ,,leugens&quot; voor. Depredikant geeft toe maar wordt teruggefloten door dekerkeraad. De kerkeraad vindt dat de waarheid geenonrecht mag worden aangedaan en juist dient te wor-den opgeschreven

want ,,dat onse schriften oock welsoo bewaert wierden, dat niemant hem (de koster)daer uijt suice soude komen te verwijten&quot;! Voorwaar,wat een historisch besef. Heeft de kerkeraad dit arti-kel soms voorzien? Uiteindelijk komt alles op z'n pootjes terecht. Dekoster vraagt vergiffenis, die hij krijgt, en wordt weertot het Avondmaal toegelaten. Ook geeft men hem deschriftelijke &quot;bekentenis terug. Het is inmiddels 13september 1646 geworden. Met name 's winters houdt Antonis Hermans vanBemmel school in de kosterij op De Brink. Een taak diehij niet goed vervult ,,waer door de jeucht in onwe-tendheid gehouden wordt, of de ouders genoodsaektworden hare kinderen tot Doorn of elders ter scholete bestellen&quot;. Hij zegt, zoals we al hadden vermoed,dat dit komt omdat hij te weinig verdient. Zo nu endan laat hij zien dat hij desondanks van goede wil is:. . . ,,dat den Coster de kinderen nu al tamelick oef-fent in 't van buijten leeren des Catechismi, ende ee-nige

toebrengt tot de Kerkelicke Catechizatie&quot;. Hetbelangrijkste doel van de school was toentertijd im-mers catechisatie; andere zaken waren van minderbelang. Begin 1649 vraagt de kerkeraad zich af of het, nu dekoster al zo veel jaren slecht school houdt, nietdienstig zou zijn een ander aan te stellen. Men vindtoverigens wel dat de koster in beginsel zijn inkomstenuit de school moet behouden, een vorm van ,,pen-sioen&quot;. Het gerecht heeft echter geen geld over vooreen andere schoolmeester. In 1650 biedt Peter Ger-ritssen, lid van de gemeente, een school te gaan hou-den. Hij wordt bij het gerecht voorgedragen maar ditblijft zonder resultaat. In 1652 verklaart de classismee te zullen helpen een andere schoolmeester aan testellen en de huidige zijn tractement te laten behou-den. Dit herhaalt zij in 1653 en 1654. Of Antonis Hermans van Bemmel inderdaad zijn pen-sioen heeft gekregen, dan wel tot zijn dood de kerke-raad heeft moeten horen klagen over zijn wijze

vanschoolhouden, vermeldt de historie helaas niet. . . A. A. B. van Bemmel LeidenPieterskerkhof 20c




