






Oud-Utrecht 1998. - Dl.71 zocht werd. Gedeputeerde Statenstemde hiermee in en zegde toedat na die 20 weken een nieuwepredikant zou worden benoemd.Op 23 augustus werd besloten dezaak door te sturen naar de pro-vinciale synode. Deze synode vond plaats van 3 toten met 7 september te Utrecht.&quot;Dominee Huyges werd ontbodenom bij de bespreking van zijn zaakaanwezig te zijn. Hij verklaardeonschuldig te zijn en bracht op-nieuw getuigenverklaringen tengunste van hemzelf mee. Tevenswaren 23 inwoners van Westbroeken Achttienhoven aanwezig dieverzochten om Huyges alspredikant te mogen behouden. Zijverklaarden dat slechts vier a vijfpersonen tegen Huyges partij ge-kozen hadden. De synode beslootom de volgende dag zowel deoude als de nieuwe kerkenraad tehoren, alsook Neeltgen Theunis enhaar man Cornelis Jansz. Laatstge-noemden bleven bij hun eerderebeschuldiging en verklaarden hiertoe niet aangezet te zijn dooranderen. Ook de baas van Corne-lis, Jan Gijsberts, werd gehoord. Hijzei achter zijn knecht te staan enna zijn verhaal gehoord te hebbende kerkenraad en schout te heb-ben verwittigd. Vervolgens wer-den de oude en nieuwe kerkenraadgehoord. Zij verklaarden onder-meer dat de 23 inwoners die de dagdaarvoor waren gehoord niet allenlidmaat waren van de

hervormdekerk. Onder hen bevonden zich ookkatholieken, lutheranen en drieherbergiers. Naar mening van dekerkenraad kon Huyges niet ge-handhaafd worden in zijn ambt.Eigenlijk kwam het erop neer datalle getuigen in deze zaak bij huneerdere standpunten bleven. Ookdominee Huyges werd weer bin-nengeroepen en gevraagd of hijnog iets ter verdediging had in tebrengen. De synode had het nietgemakkelijk. Zelfs confrontatievan Neeltgen Theunis en HillitgenCornelis hielp niet. Beide vrouwenbleven bij hun eigen verklaring. Deze zaak besloeg het merendeelvan de vergaderdagen van desynode. In de voorlaatste sessiewerd geconcludeerd dat de classisvan Amersfoort naar behoren hadgeprocedeerd en de sententiewerd overgenomen. DomineeH uyges werd nog eens ernstig ver-maand. Hierop verklaarde hij inberoep te zullen gaan bij denationale synode. Van dit beroepheb ik geen gegevens kunnen vin-den.' Op 6 november 1639ordonneerde Gedeputeerde Sta-ten van Utrecht dat domineeHuyges binnen veertig dagen depastoriewoning diende te verlaten. Hoe het Huyges verder verging Tijdens de vergadering van declassis van 20 augustus 1639 hadHuyges een aanbeveling gevraagdom op een vacante plaats predi-kant te worden. Dit werd hem ge-weigerd. De volgende twee jaarkwam zijn verzoek

vrijwel iederevergadering ter sprake. Op de ver-gadering van 9 maart 1641 ver- R.A.U.Topografische Atlas,inv.nr. 1051. Ge-zicht op het dorpWestbroek, 1637.Tekening in o.i. inktdoor LP. Serrurier(c 1730). n vereniging Oud'Utrecht januari/februari 1998






