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Flehite gO CARINA KAPTEYN TE AMEHSTO0E.T76. Zegels van de Sint-Joriskerk (Museum Flehite,resp. Td 50,1921-004 en Ib 21). teit te Herborn. Van Lieburg noemt hem een'voorbeeld van versterking van het Duitse ele-ment in ons predikantenkorps'.11 Na 1630 houdtZaunschliferzich zoals gemeld bezig met het ver-talen van de Anatomie de la Messe, uit de hoek vande gereformeerde orthodoxie. In 1646 vertrekt hijnaar Groningen, beroepen vanwege 'zijn leeftijd,geleerdheid en ware remonstrantse religie'.12Hierbij moeten we niet denken aan een remon-strant, maar aan iemand die voor zijn ware gerefor-meerde geloof staat, aan een contra-remonstrant.Hij is, gestorven op 3 oktober 1678,83 jaar oud. Ouderlingen en diakenen Op de vergadering van de classis van 10 juli 1645 isde Amersfoortse predikant Casparus Carpentiervoor het eerst aanwezig. Hij krijgt de laatste plaatsaangewezen. Ouderlingjohan Karreman voeltzich bezwaard om op een hogere plaats dan depredikant te zitten en maakt hier bezwaar tegen.Hij wil zijn plaats wel

afstaan. Dit wordt echter door de andere leden van de classis afwezen.13Amersfoort is dus naast predikanten ook verte-genwoordigd dooreen ouderling. Ook de classika-le gewoonte om mensen een bepaalde plaats toete wijzen op grond van hun zittingsduur is her-kenbaar. Het bezwaar van Karreman is een opval-lende uitzondering in Amersfoort. Over mogelijkestandsverschillen tussen de predikant en de restvan de stadsgenoten horen wij verder niets. Blijk-baar leveren de besluiten van Dordrecht over degelijkwaardigheid van de ambten in het algemeenin Amersfoort geen problemen op. Karreman is vermoedelijk geboren in Glad-bach,14 al is er al eerder een Amersfoortse regen-tenfamilie van die naam. Ook immigrant CarelChaudron komt in de kerkenraad, een vluchtelinguit Sint-Winoksbergen en meester-slotenmaker. 11 Van Lieburg, Profeten, 227. 12 HUA, Archief van declassis Amersfoort, inv.nr. 1,19 jan 1646. 13 Ibidem,10 juli 1645. 14 Smit, 'Reformatie', 246.



Flehite NADERE REFORMATIE IN AMERSFOORT? Q1 Net als de predikant Zaunschlifer. Een buitenland-se afkomst is de kerkenraad van Amersfoort bijnaeen aanbeveling: dit zijn religieuze vluchtelingenvan behoorlijke komaf. Veel ouderlingen en diakenen worden herko-zen, in hetzelfde of het andere ambt. Chaudron iseen uitzondering. Niet alleen wat betreft zijn veleambtstermijnen,15 maar ook door zijn benoemingtot ziekentrooster (op 31 maart 1634). Verschillende ambtsdragers zitten zoalsgemeld ook in de magistraat. Dat verloopt meest-al via het vervullen van een ambten niet door deaanwezigheid van commissarissen-politiek.Burgemeester Steven Cotenberg is zo'n voor-beeld. Hij is al in 1621 lid van de gereformeerdekerk en woont in de wijk Breul (rond de Bree-straat; de stad bestond uit drie wijken). Ook sche-penen Willem van Duverden en Hendrik Both zijnleden van de kerkenraad. Beiden gaan in 1623 nogmaar soms ter kerke en doen pas in 1625 en 1630belijdenis. Negen jaar later worden zij respectie-velijk diaken en ouderling.

Een steekje laten vallen... Dat ambtsdragers ook maar gewone mensen zijn,blijkt uit de zaak van oud-diaken Jan Rijksz en zijnvrouw Crietgen Jans (ik kom daar nog op terug).De kerkenraad besluit in septemben636 het echt-paar van het avondmaal af te houden. De zaakloopt hoog open komt zelfs voor de classis.Wanneer deze najaren uit de boeken verdwijntlijkt een oplossing nog niet gevonden. Jan Rijkszwordt nooit meer ambtsdrager. Ook meervoudig ouderling Dirk Camp is nietaltijd even correct. In 1637 wordt hij meermaalstervergadering geroepen, maar komt niet opdagen.Mede door zijn gedrag besluit de kerkenraad daar-na een boete in te stellen voor laatkomers en weg-blijvers zonder goede redenen.16 Afgezien van eenboete heeft zijn gedrag geen gevolgen. Hij wordtin de volgende jaren meermalen afgevaardigd naarde classis. Tafel en stoelen afkomstig uit de chirurgijnskamervan de Sint-Joriskerk (Museum Flehite Td 25) Diakonessen In Amersfoort zijn naast de ouderlingen en diake-nen ook diakonessen actief, ook wel

sieckmoedersgenoemd. Officieel zijn zij geen ambtsdragers.Voor het eerst wordt hun aanwezigheid vermeldin de rekeningen van de diakonie in de periode1610-1617. Ze bieden soms hulp bij kraamvrouwen,maar meestal aan zieken. Ook helpen zij bij de uit-delingaan de armen. Voor de functie van diakonesworden niet de minste dames verkozen. Vaak zijnhun echtgenoten actiefin de magistraat, kerken-raad of andere belangrijke besturen. Ook aanzien-lijke weduwen wordt zo de mogelijkheid gebodeneen zinvolle levensvervullingte vinden. Op 8 mei1634 wordt een diakones uit haar werk ontslagenvanwege haar hoge ouderdom; mogelijk zit er duseen leeftijdsgrens of mobiliteitsgrens aan defunc- 15 Diaken in de periode 1613-15; ouderling in 1620/21,1623/4,1627/8 en 1631/3. 16 AHG, inv.nr. 1,5 en 9novi639.













Flehite Rijk Rutgersz van Oort (in plaats van rent-meester Rijk van Oldenbarnevelt wiensfamilie nog in ongenade was; beiden warenook diaken), Joost Bijls, Gijsbert vanRuitenbeek (ouderling-kerkvoogd). Hetdoek hangt in de Sint-Joriskerk (foto GerardRaven). Gerrit van Stellingwerff, De regenten vande Sint-Joriskerk, 1657 Afgebeeld zijn vlnr:Nicasius Bor, Jacques 1'Hermite, JohanPoth, Wolter de Wijs, Gijsbert van Hoorn(secretaris van het gerecht), jhrBartholomeus van Panhuys (schout), drHendrik Schut (rector Latijnse school), Onderwijs Voor de kerk is het onderwijs erg belangrijk. Hetdient als basis voor het verdere geloofsleven vande kinderen. Onderwijzer(e)s(sen) leren de kin-deren de Bijbel te lezen, de Heidelbergse Cate-chismus, het Onze Vader en de Geloofsbelijdenisop te zeggen. In Amersfoort is er lange tijd enigereden tot zorg: drie van de zeven schoolmeestersondertekenen de hun voorgelegde akte over deleerstellingen van de Synode van Dordt niet, ove-rigens zonder enige sanctie.31 De twee scholarchen (opzieners van deLatijnse

school) zijn gereformeerde predikanten.De katholieke rector Gesselius/Van Gessel is al in1619 ontslagen. Pas op 12 november 1627 wordt zijnopvolger benoemd: Theodorus Schut. Hij onder-tekent de akten in 1630. Daarna neemt de kerkenraad zich voor omzich met hernieuwde ijver te concentreren op descholen. Die moeten meermalen bezocht worden.Daarbij moet gelet worden op de gang van zaken tijdens de les, het gebruikte leermateriaal en degeloofsovertuigingen van de leerkracht. Indiennodig moet de magistraat verzocht worden omactie. Zo gaan op 5 februari 1631 twee ouderlingenvan de gereformeerde kerk op onderzoek uit in destad. Ze treffen de volgende scholen met hun leer-meesters aan:32 Wijk Bloemendal (rond deBloemendalsestraat) Dirk Hendriksz in de Muurhuizen ondermeester Jan Dirksz 'een nette heer op de jongste' [klas?] dogterjan de Riddert.Wijk Kamp (rond de Kamp; nog in de jaren 1930 heetde hervormde centrumwijk Kamp)meester Ariaan, aan de KampWillem Jansz, aan de Langestraat'naast De Zalm'Aaltges zwager,

matresse [lerares] aan de StovestraatAriaan, de oude meester. 31 Smit, 'Reformatie', 253. 32 ahg, inv.nr. 1,5 febr. 1631.









Flehite NADERE REFORMATIE IN AMERSFOORT? 101 op dit gebied is echter vereist voor definitieveconclusies getrokken kunnen worden. Is het na1650 anders geworden? Specialistische stadsstudies en overkoepelen-de onderzoeken zijn hulpmiddelen om degeschiedenis meer en meer in haar werkelijkheidte benaderen. Geschiedkundig onderzoek blijfteen benadering, maar wel een die de moeitewaard blijft om uit te voeren. Keer op keer op keer beperkt. Magistraat en kerk lijken eikaars werkter-rein zoveel mogelijk te vrijwaren; er zijn dusonuitgesproken regels wie over welke onderwer-pen besluit. In het onderwijs kent de kerk zich eenrol toe bij het bewaren van een gereformeerdeinhoud. Zij is de zedenmeester van de jeugd. In veel plaatsen heeft de Nadere Reformatie indeze jaren al redelijke vormen aan genomen, zoalsin Utrecht. Dat blijkt in Amerfoort nog niet hetgeval; dit is in de Nederlandse reformatiegeschie-denis dus een uitzondering. Verdere detailstudie (Arnoldus Crijn, uit Zutphen). Werkzaamheden: predikant te Angerlo 1637,

Ede 1639, Nijkerk, 1645, Amersfoort (1651-1677). Gehuwd met: Geertruyt van Ginckel. Hun zoon Theodorus (Amersfoort 1653- Hagestein? 1720) werd ook predikant. ENSCHEDE, WERNERUS VAN(1646-1651) Geb. Utrecht, ovl. Alkmaar? 1664Werkzaamheden: predikant teLopikerkapel (1638-1646), Amersfoort,Alkmaar (1651-1664). Zijn vrouw wasdiakones. HARINGHOEK, ANTONIUS VAN(1628-1633) Geb. Amsterdam ca 1597, ovl. Amsterdam? 25 feb. 1636. Opleiding: student Leiden 28 okt. 1621. Werkzaamheden: predikant te De Rijp 1622, Amersfoort (okt. 1628-1633) en Amsterdam (1633-1636). Gehuwd met: Maria Valckeniers. HOLLEBEEK,JACOBUS (1632-1636) Geb. Leiden ca 1592, ovl. Amsterdam?30 nov. 1650. Werkzaamheden: predikant teSchermerhorn (1623-1632), Amersfoort(1632-1636), Amsterdam (1636-1650)Gehuwd met: Suzanna Huelen. KARSKIS, JOANNES (1633-1644) Werkzaamheden: predikant te Kockengen(1629-1633), Amersfoort. Overlijdt inactieve dienst op 5 maart 1644. CARPENTIER,

CASPARUS(1645-1650) geh. Dordrecht 9 oktober1613, ovl. Amster-dam 12 mei 1667 Zoon van: Roeland Carpentier en MariaHellincx. De familie woonde pas sinds 1601in Dordrecht. Voor die tijd zwierven ze doorEuropa. Moeder kwam uit Sandwich inEngeland; ze trouwden in Luik en woondente Aken, Middelburgen uiteindelijkDordrecht. Vader Roeland verdiende zijngeld als ijzerkoopman engingfalliet toenhij betrapt werd op het verkopen van ver-guld zilverdraad. Hij wordt beschreven alseen geleerd man, met name in de wiskunde.Opleiding: theologie te Leiden.Werkzaamheden:predikant te Sliedrecht(1636-1643), Amersfoort (1643-1630),Amsterdam 1650-2667).Publicaties: geschreven vers in Dansfeestder dochteren te Silo door PetrusWassenburgh, 1641, Meditatie over deHemelvaert Eliae bij den dood van PetrusWassenburgh. Is in de Westerkerk begraven. Stond alsgeleerde en theoloog hoog aangeschreven.Gehuwd met: Hester WassenburghPetrusdochter, dochter van Amersfoortsepredikant Petrus Wassenburgh. Elf kinde-ren,

waarvan Johannes (gehuwd met dich-teres Elisabeth van den Heuvel) enRoeland predikant werden. Roeland werddit op het schip de Engel van MichielAdriaanszoon de Ruyter. CRINIUS, ARNOLDUS (165I-1677) Geb. Zutphen, ovl. Amersfoort? okt. 1677Opleiding: student te Franeker 7 aug. 1632 BIJLAGE IPREDIKANTEN 1630-1653 Hierbij is dankbaar gemaakt van het onderzoek van Hans Smit en Dirk Steenbeek.3 1594-1632 Arnoldus Oortcampius 1628/9-1633 Antonius van Haringhoek 1630-1646 Otto Zaunschlifer 1632-1636 Jacobus Hollebeek '633-1644 Johannes Karskis 1636-1653 Godefridus de Pauw 1645-1650 Casparus de Carpentier 1646-1651 Warnerus van Enschede 1650-1651 Johannes Valkius 1651-1677 Arnoldus Crinius/Grijn 1652-1658 Jacobus Bergmannus/Bergman achtergronden39bergman(nus), jacobus (1652-1658) Werkzaamheden: Schalkwijk (1632-1636),Veenendaal (1636-1632), Amersfoort.Gehuwd met: Aeltge Vreemt. Lidmaten teAmersfoort ij april 1632. Hun zoonEgbertus (Amersfoort 1633-Schoorl?

1688)werd ook predikant en staat vermeld in VanLieburg, Jacobus zelf niet.



Flehite 102 CARINA KAPTEYN In 1633 kwam het gezin samen met eendienstmaagd, genaamd ElisabethBoudewijns, naar Amersfoort.Gehuwd met: Maria van den Bogaert. OORTCAMPIUS (VAN OORTCAMP),ARNOLDUS (1594-1632) Geb. Culemborg ca 1563, ovl. Amersfoort? 1632. Opleiding: student Leiden 1 juni 1592 (Arnoldus Aemilii, zonder achternaam). Werkzaamheden: huisleraar van Floris van Pallandt, heer van Culemborg (1592-1594), predikant te Amersfoort (1594-1632). Aandeelhouder van de Verenigde Oostindische Compagnie bij de oprichting in 1602. Op 30 jan. 1597 gehuwd met Grietgen, dochter van Evert Ram uit Amersfoort. PAUW, GODEFRIDUS DE(1636-1653) Geb. Utrecht, ovl. Amersfoort? 1653.Opleiding: als alumnus van Baarn theolo-gie te Leiden. In ambt van predikant bevestigd doorschoonvader Oortcampius. Na diens emeri-taat hebben Godefridus en Wijmtjen hemin hun huis te Bunschoten opgenomen.Helaas overleed hij al een halfjaar later.Werkzaamheden: predikant te Baarn enEembrugge 1620,

Bunschoten (1621-1636),Amersfoort (1636-1653).In Amersfoort liet de Pauw zich met zijnvrouw in schrijven op 15 oktober 1636 enging wonen in de Muurhuizen, wijkKamp. Tegenover hem woonde de familieWillems, passanten uit Amsterdam, enschuin tegenover hem Geurt Bos, die van 7juli 1633 tot 30 mei 1635 als ouderling deeluitmaakte van de kerkenraad.Gehuwd (6 november 1621) met: Wijm-tjen van Oortcamp, dochtervanAmersfoortse predikant Oortcamp(ius). VALKIUS, JOHANNES (1650-1651) geb. Langerak (over Lek) 1606, ovl. Gouda? i673- Werkzaamheden: predikant te Kockengen1633, Oudewater (1648-1650),Amersfoort, Gouda (1651-1673). Zijn vaderwas ds Petrus Valkius (eerst beroepen1600, emeritaat 1638). ZAUNSCHLIFER, OTTO(1630- APRIL 1646) Geb. Braunfels (Solms) 1594, ovl.Groningen 3 oktober 1678Opleiding: pedagogium te Marburg enHerbron, hogeschool Herborn, academieHeidelberg, stipendium Solmense.Mogelijk enige maanden aan universiteitte Leiden gestudeerd.Werkterreinen: subregent van

CollegiumCasimirianum te Heidelberg (sept. 1617-jan. 1620), diakonaat van Hollandse kerk teFrankenthal (jan. 1620-1630), predikant teAmersfoort, in 1635 legerpredikant, predi-kant te Groningen (1646-1678). Hij werdnaar Groningen beroepen vanwege zijn'leeftijd, geleerdheid en ware remonst-rantse religie . Publicaties: liber amoricum met veelnamen van voorname Duitse mannen,Afscheyd-predikatie gedaen tot Amersfoortop Paesch-maendagh den 30 Meert 1646.Een vertaling van tractaat van P. duMoulin, Anatomie des misse, volgens declassicale akten 'een stichtelijck tractaat'.'*'Er zijn verschillende schrijfwijzen van zijnnaam: Zaunschlifer, Zaunslipfer,Zaunschliefer en Zaunsliffer, Regulus,Solmensis of Braunfelsius. Hij hield zelfdeeerste schrijfwijze aan, maar ondertekendezijn brieven ook wel met Otto Regulus,Solmensis of Braunfelsius. De laatste tweenamen verwijzen naar zijn afkomst: omst-reeks 1594 is hij geboren te Braunfels inhet graafschap Solms (huidige Duitsland).Zijn vader was grafelijk raad en secretaris.Gehuwd met:

Johanna Keuchen/Keughen, dochtervan een ex-kanselarijdi-recteur te Hanau, op 10 oktober 1623.Kinderen: Otto Zaunschlifer de jongere(1628), ds Johannes Albertus (Amersfoort1634-Oostzaan? 1678) en Fredericus(1638). Petekind: Otto PhilippZaunschlifer. BIJLAGE IIOUDERLINGEN 1630-1653 De functies van raad, secretaris, kameraar,schepen, burgemeester en weesmeesterbehoorden tot het stadsbestuur. Arisz, Ot (04-07-1650 tot xx-06-1652) Bemmel, Gosen Jansz van (1647 tot ?, 18-06-1651 tot ?). Mag in 1648 in ambtblijven door overlijden van GerritMartensz. Koekenbakker en kramer.Diaken 07-06-1633 tot 30-05-1635.Weesmeester 1640-1642; raad 1643-1644,1656-1660; overleden 18-04-1660. Bladel, Otto van (07-06-1632 tot 05-06-1634), immigrant uit 's-Hertogenbosch; lakenkoper. Raad1619-1624; 1626-1629; schepen 1625,1629-1634; weesmeester 1635-1642. Both, Hendrik (13-06-1639 tot ?, 14-06-1648-? en xx-06-1652 tot ?), belijdenis1630; kapitein van de burgerwacht;raad 1618,1630-1634,1638-1640,1651;kameraar

1627,1629-1632, weesmees-ter 1635,1637; schepen 1641-1642,1645,1653-1654,1657-1659,1662-1666; burgemeester 1644,1655-1656,1660-1661; regent van hetBurgerweeshuis 1648; overleden1666. Camp, Dirk (06-06-1631 tot 07-06-1633,30-05-1635 tot ?), 06-02-1634 m ker-kenraad ontboden bij onderzoekennaar Naeranus en Oortcampius; 1637komt hij niet naar de kerkenraad (zietekst); raad 1619-1625; 1627-1632.Goudsmid. Chaudron, mr Carel (1620-1621,1623-1624,1627-1628, 06-06-1631 tot 07-06-1633). Slotenmaker. Immigrant uitSint-Winoksbergen. Verkreeg op 10november 1591 het burgerschap. Hijwordt via het ambt van diaken (1613-1615) en ouderling uiteindelijkbenoemd tot ziekentrooster (31 maart1634). 06-02-1634 in kerkenraad ont-boden bij onderzoeken naar Naeranusen Oortcampius. OndertrouwdeAmersfoort 27 juli 1589 met een meis-je uit Eekloo. Colenberg, Hendrik(van) (06-06-1631 tot 07-06-1632,05-06-1634 tot ?, 31-05-1638 tot ?,04-07-1650 tot 06-1652), schepen








