
Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 1 24 een 'modem' paartje kwam dat in het Nederlands wilde trouwen of laten dopen,dan organiseerde men met alle plezier een 'moderne' trouwerij, waarbij een mixwerd gemaakt van een preek en formulier in het Nederlands, desgewenst een be-sprenkeling met wijwater en het branden van een kaars bij het Maria-altaar.Tenslotte waren de pastoors in de dorpen kleine zelfstandigen, die geen vast loonkregen maar betaald werden per verrichting en die dus liever geen 'omzet'verloren lieten gaan. Zo nodig deden ze gaarne wat hervormd water bij dekatholieke wijn, maar een keuze tussen het nieuwe en het oude geloof maaktenze nog niet. De derde partij was het Utrechtse consistorie, dat de lauwe houding van deStaten en de rekkelijkheid van de plaatselijke geestelijken met lede ogen aanzag.In 1593 slaagden ze erin om van de

Staten van Utrecht toestemming te krijgenom een onderzoek in te stellen naar de naleving van het verbod op het katholi-cisme van 1580. De leiding van het onderzoek kwam te liggen bij de fanatiekeds. Gerobulus die wel eens even de dorpspastoortjes de oren zou gaan wassen.Wat hij er aantrof was vanuit calvinistisch oogpunt diep treurig. Vrijwel overalstonden in de kerken nog altaren en beelden en vrijwel nergens voldeden devooi^angers aan de zeer minimale eisen die de reformatie aan hen stelde. Enkele markante zaken uit de visitatie van 1593 Er werd vooral gelet op de toestand van de kerkgebouwen en de houding van devoorgangers. Verschillende kerken waren er goed aan toe, maar de toestand vande meeste was belabberd. In Zeist, Woudenberg, Capelle en Tienhoven was dekerk &quot;woest&quot;, in Leersum, Tuil en 't Waal en 't Goy &quot;gansch

desolaet&quot; en inAmerongen &quot;noch gansch verwoest, wtgenomen dat se wederomme dack-dichtgemaeckt is&quot;. De kerken van Harmeien, Zegveld, Linschoten, de Vaart, Ter Aaen Eemnes-buitendijks waren &quot;verbrant&quot; en die van Kockengen was &quot;gerampo-neerd&quot; (beschadigd). Kudelstaart, dat destijds aan het eind van de wereld lag, hadde commissie niet kunnen vinden. Maar waar het toch eigenlijk om ging was om de houding van de pastoors.Om het niet te lang te maken, zal ik alleen het Kromme Rijngebied behandelen. De Bunnikse pastoor Jan Gerritsz. van Gouda had absoluut niet in de gatenwaarom de visitatie precies werd gehouden. Hij dacht dat de commissie kwam,omdat de schout van Zeist venklikt had dat hij met Pasen 1592 nog het paassa-crament had uitgedeeld en met wijwater langs de deuren was gegaan.

Blijkbaarwas hij dus wel op de hoogte van het verbod op deze zaken. Van theologie bleekhij weinig kaas te hebben gegeten en hij moest er nog eens goed over nadenkenof hij wel predikantenexamen wilde afleggen. Dat examen was in de ogen van dehervormden nodig omdat de opleiding van pastoors destijds nauwelijks een J



Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 25 middelbare beroepsopleiding kon worden genoemd, terwijl van predikantenenige jaren universiteit werd verlangd. Bovendien wilde men toezicht houden opde opvattingen. Het domineesexamen zal hij waarschijnlijk niet hebben afgelegd,want later horen we dat &quot;heer Jan&quot; de mis leest op het huis Groenewou (NieuwAmelisweerd). Nog vele jaren later zal de nieuwe predikant over hem klagen. In Odijk had pastoor Evert Aalbertsz. van Amerongen diverse theologischeboeken van reformatorische snit gelezen en was bereid domineesexamen te doen.Hij had een &quot;keuzepakket&quot; waarin voor elk wat wils zat en hoopte zo van zowelkatholieke als protestantse wal te kunnen eten. Helaas bleek de boekjeskennisniet voldoende voor het predikantsexamen en wie zich voor dit examen gemeldhad, hoefde daarna niet meer bij zijn vroegere parochianen terug te

komen. Bijzijn overleden huishoudster had hij diverse kinderen en hij werd daaromomschreven als een &quot;eerbaer man, hebbende kynderkens&quot;. Kort daarvoor zoudenkatholieke visitatoren de kinderen juist als reden hebben gezien om hem nieteerbaar te vinden. Misschien heeft men hem aan een baan als schoolmeestergeholpen als beloning voor zijn bereidwilligheid. In Werkhoven was pastoor Gillis Petersz. van Heumen &quot;alsnoch weynich gerefor-meert, edocht eenigen schijn hebbende van habiliteyt, omme voor 't examan(daer onder hij hem belooft te stellen) tot de rechte bedieninge te conen gebrachtworden&quot;. Hij zou later voor het examen zakken. Meestal kregen deze oud-pas-toors een kleine uitkering op voorwaarde dat ze niet meer als pastoor zoudenwerken. Veel pastoors namen op deze manier hel zekere voor het onzekere enlieten zich &quot;wegsaneren&quot;; zo ook pastoor van

Heumen. De oude Cothense pastoor, Johan Gerritse van Hoogblokland, had na 1580 geenzin meer om te veranderen. Toch kwam hij er niet zo .slecht vanaf. In tegenstel-ling tot de pastoors van Schalkwijk, Bunnik en Houten bleek hij wel verstandvan theologie te hebben en de commissie was alleszins tevreden over het hogeniveau van het gesprek. Natuurlijk mocht hij niet blijven, maar vanwegeverzachtende omstandigheiden (leeftijd, het goede gesprek en zijn grote steunonder de bevolking) mocht hij zijn volledige pastoorsinkomen (100 gulden perjaar) als saneringsuitkering houden! In Dwarsdijk, een klein gehucht ten zuiden van Cothen, dat bij Werkhovenhoorde, bleek een &quot;paep&quot; te wonen in een vervallen kapelletje, &quot;gansch ongesontin lere ende quaet van leven, daertoe bitter ende quaetspreeckende&quot;. Hij heette





Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 27 Over Tuil en 't Waal was het oordeel van de commissie vernietigend. Niet alleenlag de kerk er &quot;gansch desolaet&quot; bij en had niet eens een klok, maar de pastoorwerd omschreven als een &quot;out, miserabel ende in 't stuck van de religie geheelonervaren man&quot;. Zelfs de pastorie was vervallen. Als enig lichtpuntje vond meneen propere hof. Conclusie Het zag er in de ogen van ds. Gerobulus nog niet best uit. Op veel plaatsen wasmet de reformatie nog geen enkele vooruitgang geboekt en geen van de pastoorsin het Kromme Rijngebied kon zonder meer dominee worden. Het zou nogei^er worden, want de pastoors van Odijk en Werkhoven, waar Ds. Gerobuluszijn hoop op had gevestigd, zakten beiden voor him domineesexamen en depastoor van Schalkwijk werd voorwaardelijk aangenomen, maar bleek later decommissie te hebben misleid en toch

stiekum als pastoor werkzaam te zijngebleven. Bovendien duurde de opleiding van predikanten zo lang, dat men paslang na 1600 over voldoende kandidaten kon beschikken. Het gevolg was dat ervoorlopig geen eigen predikanten naar de dorpen konden worden gestuurd. Depredikant van Zeist zou dienst doen in Bunnik en die van Wijk in Cothen, maardoor het zakken van de predikanten van Odijk en Werkhoven was er voorlopigvoor die plaatsen niets geregeld. Voor 't Goy en Houten regelde de commissiewel de samenvoeging, maar niet dat er een voorganger zou komen. Weliswaarhad de commissie alle gebouwen aan de katholieke eredienst onttrokken en ookde meeste pastoors &quot;onschadelijk&quot; gemaakt, maar deze maatregelen waren nietafdoende. Apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer kreeg de kans om weer een netvan katholieke zielzoi^ers op te bouwen. Op diverse kastelen in de

streekwerden nog in de loop van 1593 schuilkerken ingericht waar de verdrevenpastoors van Bimnik, Wijk en Schalkwijk terecht konden. Zij wapenden hunparochianen tegen het nieuwe geloof en toen er lang na 1600 overal predikantenwaren aangesteld, kregen dezen weinig voet aan de grond en vonden er eengesloten blok van weerbare katholieken tegenover zich. De Kromme Rijnstreekis sindsdien overwegend katholiek gebleven. Verslag bijna vernietigd Dit belangrijke visitatieverslag, basis voor onze kennis over toestand in de eerstejaren na de reformatie, werd destijds door ds. Gerobulus bij de Suten ingeleverden in de archieven opgeslagen. Daar lag het ruim twee eeuwen, tot 1816. In datjaar besloten de Staten dat het tijd was om wat &quot;oude rommel&quot; die zich op depapierzolders van de Staten bevond op te ruimen. Slechts de perkamentenchaners werden bewaard, veel stukken die minder

kostbaar leken moesten maarweg want het archief nam teveel ruimte in. Zeer veel kostbare stukken zijn toen



Tussen Rijn en Lek 1991 2. - Dl.25 2 28 in rook opgegaan. De meeste mensen hadden weinig belangstelling voor geschie-denis. Gelukkig waren er ook enkele mensen die tegen deze stroom inroeiden enhet verleden wel op zijn juiste waarde wisten te schatten. Een ervan wasprofessor Heringa, een Utrechtse hoogleraar uit het begin van de vorige eeuw,die het erg jammer vond dat de archieven weggingen, en vroeg of hij enkelestukken voor zijn verzameling mocht uitzoeken. Weliswaar begreep niemandwat hij met die oude rommel moest, maar hij mocht toch wat snuffelen in deten dode opgeschreven, stukken. Gelukkig voor ons haalde hij ook het verslagvan de visitatie van 1593 eruit! Bimnik,H. Reinders. * De tekst van de visitatie werd onbewerkt gepubliceerd in de Bijdragen enMededelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht (1884), p. 186-268. //




