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Beroeping van predikanten in de kerk van Odijk
Raymond Upp elschoten*
Waar mensen worden benoemd in publieke
functies ontstaat nogal eens rumoer. Dat was
vroeger niet anders. Een zoektocht in het
arch ief van de Gereformeerde cl ass is RhenenWij k toont al snel dat de benoeming van kerkmeesters of diakenen en de beroeping van predikanten voor de nodi ge perikelen ko nden zorgen. En zoals vaak het geval is, lijdt de alledaagse ru stige werkelijkheid onder de anekdotes van eindeloze stemrondes, wederzijdse
beschuldigingen en vriendjespolitiek. In de
dorpsarchieven van het Kromme-Rijngebied
zijn vele voorbeelden te vinden van (in onze
moderne ogen) rechtlij nige dominees en koppige lidmaten. De beroepingen van Odijkse
dominees zijn daartussen dus niet uitzonderlij k. De meeste beroepingen in de kleine kerkgemeenschap verliepen natuurlijk rusti g, maar
dam·van is dan ook maar weinig te melden.
Daarom maken we van de nood een deugd: in
dit artikel geef ik een overzicht van enkele verwikkelingen bij de beroeping van predikanten
in de kerk van Odijk. Het geeft een beeld van
de di verse problemen die de kleine gemeente
had om predikanten te beroepen en te behouden.

Beroeping en bekrachtiging
Tot de installatie van een kerkenraad in 1844
werden aile Odijkse predikanten beroepen door
de classis Rhenen-Wijk , waarin aile dominees
van dat gebied vergaderd waren. In de notulen
van de classis lezen we in 162 1 voor het eerst

Johannes Porcelius, wiens vertrek in 1647 de eerste gedocumenteerde aanvaring tu ssen Odij kse Jidmaten en dominees van de class is Rhenen- Wijk veroorzaakte
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uitvoerig van een Odijkse beroeping als Jan
Hermansz. van Mijnden of Mindenus de ontslagen Johannes Rommius opvolgt. Bij deze en
elke volgende beroeping speelden twee officiele rechten een ro l: het ' coll atierecht' of recht
van beroeping en het 'approbatierecht ' of recht
van bekrachtiging. Normaal gesproken behoorde het collatierecht aan de ambachtsheer van
een heerlijkheid, in het geval van Odijk de
heer van Beverweerd. In 1593 bezit echter de
abdij van Sint Servaas het coll atierecht , zo
blijkt uit een groat vi sitatierapport van de kerkelijke omstandigheden in de provincie
Utrecht. In 162 1 bezit de classis het collatierecht , aangezien zij dominee Mindenus
beroept. Ergens tussen 1593 en 162 1 moet dat
collatierecht dus zijn toegevallen aan de class is
Rhenen-Wij k, waarschijnlijk gedurende de
organisatie van de Protestante kerk in Nederland in die periode . Pas na de install atie van de
kerkenraad in 1844 bez it Odijk zelf het collatierecht'.
De heer van Beverweerd bezat weliswaar niet
het recht van collatie , maar nog wel het approbatierecht. Zo blijkt in 1632, als de toenmali ge
schout Bernard van Leeuwen schrijft dat ' den
weledele heer Van der Leek en Beverweert
Ambachtsheer tot Odijck, eenichsins soude
mogen toecomen het recht soo niet van collatie
ten minste van approbatie' . Ook in 1850 is er
nog sprake van een approbatierecht , als door
de kerkenraad melding wordt gemaakt dat de
approbatie ontvangen is voor de beroeping van
kandidaat Ko1ff, maar het is onduidelijk wie
dat recht dan bezit2 •

1648: verzoek van een paap
In november 1647 horen we voor de eerste
keer van enig rumoer bij de beroeping van een
nieuwe predikant' . Op dat moment vertrekt
dominee Porcelius naar Lin schoten. Dominee
Vordenus uit Werkhoven vertegenwoordigt de
classis bij de keuze van een nieuwe predikant
en drukt de lidmaten van Odijk op het hart
zich niet te bemoeien met de procedure. Dat is
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Rudolph van Noordijk , in 1648 aangesteld al s vervanger
van Johannes Porcelius, zeer tegen de zin van de lidmaten,
die diens broer Cornel is Porcelius wilden Iaten beroepen

de verantwoordelijkheid van de classis , die
optreedt als kerkenraad van het kleine Odijk.
Diezelfde classis heeft besloten de beroepingsprocedure strikt te volgen. Waarschijnlijk heeft
men in het verleden slechte ervaringen gehad
met de bemoeienissen van dorpelingen bij het
beroepen van dominees. Enkele lidmaten verzekeren Vordenus dat hij zich rustig kan houden , want ze zijn niet van plan zich met de
beroeping te bemoeien en hebben daartoe hun
woord gegeven aan de schout. Vordenus waarschuwt vervolgens schout David de Cars (een
Werkhovenaar) om toe te zien op de afspraken.
De classisvergadering loopt echter niet zo hard
voor de kleine Odijkse kerk en dat zien we
helaas vaker gebeuren. Odijk behoorde tot de
kleinste kerkgemeenschappen en daarom vond
de classis een vacante predikantsplaats waarschijnlijk niet zo dringend. De classis heeft wel
een verzoek gericht aan de gedeputeerde staten
van Utrecht om uit te zien naar een geschikte
kandidaat , maar enkele maanden na het vertrek
van dominee Johannes Porcelius is er nog
steeds geen nieuwe dominee . Wei heeft ene
Rudolf van Noordijk zich gemeld, met het verzoek of de class is aan hem wil denken als zij
de vacature gaat vervullen . Hij heeft immers al
goede diensten bewezen binnen de provincie
en de class is Rhenen-Wijk , zo stelt hij zelf.
Maar het wachten duurt de dorpelingen te lang.
Na drie maanden ondememen ze zelf actie,
tegen hun eerdere belofte in. Op 6 februari
regelen enkele lidmaten dat in Zeist Cornelis
Porcelius preekt, de broer van de vertrekkende
Johannes Porcelius en domjnee in Ommeren.
Als de classis hiervan hoort , worden lidmaat
Gerrit Hermensz. en koster en secretaris Claas
Petersz. van Velpen op het matje geroepen.
Aan hen wordt gevraagd of ze op de hoogte
zijn van het feit dat ze de predikant moeten
Het Kromme-Rijngebied , 42-3 (2008)

aanvaarden , die de heer van Beverweerd voor
hen accepteert. Jawel, daar zijn ze van op de
hoogte . De vraag is dan waarom ze toch
Porcelius verzocht hebben in Zeist te preken
om hem daar te ontmoeten. Porcelius kwam in
Zeist om daar de dominee te vervangen , stelt
Gerrit Hermensz. vervolgens. Maar de classis
weet beter: de Odijkers hebben zelfs enkele
dominees van de classis gevraagd mee te gaan
naar Zeist, maar die zijn daar niet op in
gegaan. Kennen de Odijkers dan niet de brieven van de heer van Beverweerd waarin hen
ook wordt gesommeerd af te wachten? Jawel ,
zeggen de beide mannen , maar die brieven
berusten bij de vertrokken dominee Johannes
Porcelius en niet bij hen ... Dan rest de classis
niets anders dan de beide Odijkers terug naar
het dorp te sturen met de ernstige waarschuwing geen verdere acties te ondernemen.
Een kleine maand later melden zich bij de
classis de schout David de Cars , kerkmeester
Aert Willemsz. Voorn en Gerrit Hermensz.
Meerland , die we nog kennen van het vorige
bezoek. Zij overhandigen een verzoekschrift
waarin de Odijkse lidmaten de classis vragen
om Corneljs Porcelius te beroepen. Ze hebben
hierover overlegd met de heer van Beverweerd, zo schrijven de Odijkers, met aile lidmaten en enkele dominees uit het gebied van
de classis, waaronder dominee Vordenus van
Werkhoven. De brief is ondertekend door
twaalf lidmaten en schout David de Cars. De
classis is woest. Terstond worden de drie heren
binnengeroepen . Ze krijgen nogmaals te horen
dat ze zich niet dienen te bemoeien met de
beroepingsprocedure, maar ook dat ze het deze
keer te bont hebben gemaakt: hun bewering
dat ze de voordracht hebben besproken met
Vordenus is onzin . Vordenus heeft tijdens een
preekbeurt in Odijk zelfs gezegd dat hij niet
kwam om te overleggen over de beroeping ,
maar alleen om de kerkdienst waar te nemen.

Hendrik van den Berg, in 1726 beroepen met het werpen
van het lot en lang gewaardeerd predikant tot hij in 1741
werd afge zet
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Maar het ergste is volgens de classis dat het
verzoekschrift is ondertekend door 'd' een en
d'andere papist' ofwel enkele katholieken. Als
we de lijst van lidmaten uit 1648 echter vergelijken met de ondertekenaars van het verzoekschrift, lijkt deze volledig overeen te komen en
is het onduidelijk wie de papisten zijn die de
classis meent te herkennen. De kerkrneester
Aert Willemsz. Voorn (aanbieder van het verzoekschrift) is overigens vrijwel zeker een
katholiek , maar geen ondertekenaar. Hoe het
ook zij: de classis oordeelt anders dan de
Odijkers wensen. De drie vertegenwoordigers
zijn nog niet naar buiten gestuurd, of de jonge
Rudolf van Noordijk wordt beroepen . Hij
accepteert de beroeping en zal een dienst van
ruim 45 jaar volmaken , tot zijn dood in 16944 •
1726: het lot beslist
Minder uitgesproken , maar niet minder opvallend , is na enige tijd de beroeping van dominee
Hendrik van den Berg . Hij volgt in 1726 dominee Van Baren op , die op 9 juli 1725 na ruim
30 jaar trouwe dienst te Odijk is overleden . Bij
deze beroeping zijn de Odijkers nog daadkrachtiger dan bij die in 1648 . Opnieuw laat de
classis het lange tijd afweten. In november sturen de Odijkers een verzoek om eens voort te
maken met de beroeping. Ze krijgen slechts als
antwoord dat een gedeputeerde van de classis
zich daarmee zal bezighouden als de tijd rijp
is. Een herhaald verzoek in maart mag ook niet
baten. Dam·om nemen de lidmaten opnieuw het
heft in eigen handen: ze richten een verzoek
aan de Staten van Utrecht om zelf hun dominee te mogen selecteren en krijgen die toestemming op 30 april. Tien lidmaten komen
daartoe op 7 mei 1726 bij elkaar en nomineren
vier dominees als hun mogelijke nieuwe predikant. Uiteindelijk krijgen Jan Hendrik
Varenholz en Hendrik van den Berg evenveel
stemmen en worden zij voorgesteld aan de
classis om hieruit een keuze te maken. De
heren van de classis worden ook door de
Staten van Utrecht gemaand de procedure snel
af te ronden , maar ook daar staken de stemmen . De classis kiest namelijk opnieuw uit het
hele viertal. Willem Versteeg en Hendrik van
den Berg krijgen heiden veertien stemmen. Om
nu te voorkomen dat de ' reeds ontstane
onlusten' nog verder uit de hand !open, wordt
Het Kromme-Rijngebied , 42-3 (2008)

aan de provinciale synode hulp gevraagd: mag
de stem van de voorzitter de doorslag geven of
moet het lot beslissen? Na ruim een maand is
er nog geen uitsluitsel en de Odijkers sturen
maar weer eens een brief waarin zij 'verklaren
en betuijgen dat wij niets anders wensen en
versoeken van dat Dominee Van den Berg tot
ons ordinaris leeraar en predikant wort aangestelt'. Eind augustus lijkt dan eindelijk de
kogel door de kerk en wordt 'op ordre van de
Edel Moogende gedeputeerden Heren Staten
dezer provincie ende na aanroeping van Godts
heiligen naam het lot geworpen ' . Dat lot is
dominee Van den Berg gunstig gezind: hij
wordt geloot. Hij zal zijn dienst tot groot
genoegen uitvoeren , tot hij in 1741 wordt ontslagen , omdat bij een kerkvisitatie ernstige
misstanden zijn geconstateerd, die niet nader
omschreven zijn 5 •
1844: installatie kerkenraad
De voorgaande zeventiende- en achtttiendeeeuwse anekdotes geven een beeld van het
belangrijkste euvel bij Odijkse beroepingen:
het verschil van mening tussen de lidmaten en
de classis over de meest geschikte predikant.
In andere gemeenten waren in de voorgaande
eeuwen al kerkenraden ingesteld , die zelf hun
predikanten mochten beroepen. In Odijk was
dat tot 1844 niet het geval. Omdat het aantal
mannelijke (en dus stemgerechtigde) lidmaten
eeuwenlang vrij constant schommelde rond de
10-15 en de meeste lidmaten niet bij machte
waren bijvoorbeeld de financiele of kerkbestuurlijke zaken te behartigen, waren er zelden
voldoende mannen om de verschillende tuncties om en om te vervullen . Dat was ook precies de reden dat we ten minste tot eind achttiende eeuw jarenlang dezelfde kerkrneesters
(later kerkvoogden) of diakenen tegenkomen .
Maar in 1843 lijken er toch voldoende lidmaten van enig niveau te zijn om behalve kerkmeesters of kerkvoogden en diakenen , ook
twee ouderlingen te kunnen benoemen . Odijk
is daarmee het laatste dorp in het KrommeRijngebied dat een kerkenraad mag installeren.
Na enige discussie zijn de aanwezige lidmaten
het erover eens dat er voldoende lidmaten vrij
zijn van 'de geest van De Vriend ', daarmee
waarschijnlijk bedoelend dater voldoende fatsoenlijke lidmaten te vinden waren om ouder-
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Johannes Kolff, beroepen door de nieuwe kerkenraad in
1851 , een van de vele jonge dominees die Odijk kende
vanaf de negentiende eeu w

ling te kunnen zijn. De Langbroekse koopman
Herman de Vriend was de toenmalige burgemeester van Odijk en zeker geen persoon van
onbesproken gedrag: hij werd door een rechtbank veroordeeld en zat een straf uit in de
Utrechtse gevangenis.
Op 14 november 1843 richt de kerkvergadering van predikant, kerkvoogden en diakenen
zich tot de classis met het verzoek een kerkenraad te mogen installeren. Het verzoek is
ondertekend door de kerkvoogden , diakenen
en de twee beoogde ouderlingen: Genit de
Kruif, een van de grootste boeren van het
dorp en klompenmaker Klaas van der Vlist. In
de vergadering van 15 december wordt
bekend gemaakt dat de classis heeft toegestemd en op 18 januari 1844 verschijnen de
predikanten van Amerongen en Leersum als
vertegenwoordigers van de classis om de
beide ouderlingen te installeren. De kerkenraad kan onmiddellijk aan de slag: predikant
Van de Yen is beroepen tot Noordschermer en
de kerkenraad kan de taak overnemen van de
classis om een keuze te maken uit de kandidaten. Op 29 januari 1844 is het dan zover. De
kerkenraad ontslaat de classis van aile verplichtingen met de zogenaamde akte van
decharge en voert voortaan zelf het bewind
over de kerk en haar functionarissen 6 .

1850: rebellerende ouderlingen
We zouden verwachten dat met de installatie
van de kerkenraad beroepingen voortaan
rustig zouden verlopen. Immers: de lidmaten
kunnen nu hun eigen predikant beroepen en
zijn niet meer afhankelijk van de voorkeuren
van de verzamelde dominees in de classisvergadering. Helaas blijkt al na zes jaar het
tegendeel.
Bij het vertrek van dominee Trautman in 1850
zijn er zes mogelijke kandidaten om als nieuwe predikant van Odijk te worden beroepen.
De dominees Kolff uit Rotterdam en
Muiboom uit Haarlem worden in de kerkenHet Kromme-Rijngebied , 42-3 (2008)

raad allebei met twee stemmen gekozen. De
dominee die namens de classis de nieuwe
beroepingsprocedure begeieidt (de zogenaamde consulent, een rol die de classis wei
behield) deelt de kerkenraad mede dater nu
moet worden geloot. De kerkenraadleden zien
dat echter niet zitten en de vergadering wordt
gesloten zonder een keuze te maken .
Twee weken later zien we de reden hiervan:
ouderling Hendrik van Nes , de dorpssmid,
brengt een brief ter tafel waarin aile 33 stemgerechtigde lidmaten zich verklaren voor
dominee Mulboom. De consulent maakt echter duidelijk dat hij wettelijk verplicht is te
loten. Sinds de beslissing in i726 iijkt de
ioting bij een ex aequo uitsiag dus wetteiijk
vastgelegd te zijn. Maar de ouderlingen Van
Nes en Cornelis Verweij gaan niet akkoord en
eisen dat hun weigering wordt vastgelegd in
de notulen. Ze willen ook geen lot trekken.
Ten slotte doet de oudste diaken Hendrik
Verhaar dat en valt de keuze op Johannes
Marin us Kolff uit Rotterdam. De kerkenraadleden tekenen wei allemaal de beroepingsbrief
aan Kolff, waarin ook wordt gesteld dat de
weigering van de ouderlingen niet persoonlijk
tegen de dominee is gericht.
Een maand later, bij de volgende vergadering ,
ondertekenen de ouderlingen de notulen van
de vorige vergadering niet. Sterker nog:
opnieuw komt er een brief ter tafel die verstuurd is aan de classis na de beroeping van
Kolff, waarin aile lidmaten verzoeken de
beroeping terug te draaien. De classis antwoordt schriftelijk dat ze van dergelijke verzoeken niet is gediend en de beroeping blijft
zoals hij is . De ouderlingen blijven op hun
beurt bij hun bezwaren tegen Kolff, maar het
mag niet baten . Op 29 juni , na vijf maanden
heibel in de kerkenraad onder Ieiding van de
ouderlingen, wordt de nieuwe dorninee ingeleid en keert de kerkeiijke rust terug in het
dorp' .

Grootte
Was Odijk uniek met deze problemen rond de
beroeping van predikanten? Ailerminst. Zoals
ik al in het begin van dit artikel schreef, staan
de kerkenraadsnotulen van aile dorpen in het
Kromme-Rijngebied vol van dit soort voorbeelden. Odijk was in zoveiTe wei uniek
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omdat tot in de negentiende eeuw de classis
nog als kerkenraad functioneerde. Om even
speciaal naar de twee nabijgelegen dorpen te
kijken: Werkhoven kreeg in 1726 al een kerkenraad en Bunnik in 1795. Andere dorpen
hadden zelfs al in de zeventiende eeuw ouderlingen en dus een kerkenraad , zoals
Schalkwijk in 1667. Daarmee is het geringe
aantallidmaten een belangrijke factor voor de
moeizame beroeping en benoeming van domjnees. De lidmaten hebben zich immers bijna
tweeeneenhalve eeuw moeten schikken naar
de classis , terwijl de kerkenraden in ornringende gemeenten dat niet meer hoefden.
In 1807 Iijkt de geringe grootte van de
gemeente de kerk even definitief de das om te
doen. In de classis wordt een bericht van de
Minister van Binnenlandse Zaken bezorgd.
Deze heeft na het vertrek van de Odijkse
dominee Le Sage ten Broek besloten dat de
classis geen nieuwe dominee mag beroepen .
Odijk moet kerkelijk bij een van de ornliggende gemeenten worden gevoegd. Het bezwaar
van de classis tegen samenvoeging is in onze
moderne ogen opmerkelijk: de wegen van
Odijk naar de andere dorpen zijn 's winters zo
slecht dat het niet verantwoord is de dorpelingen daarover ter kerke te Iaten gaan.
Overigens erkent de classis wei dat de
Roomsen diezelfde slechte weg moeten gaan
naar hun kerk in Bunnik, maar dat wordt door
hen waarschijnlijk niet bezwaarlijk gevonden.
Uiteindelijk krijgt de classis toch toestemming
om een predikant te beroepen voor Odijk en
verschijnt kandidaat Himmelman in 1808 op
de kanseJS.
Enkele keren is actie ondernomen om het aantal Odijkse lidmaten kunstmatig te Iaten groeien. In 1856 richt de kerkenraad bijvoorbeeld
het verzoek aan de gemeente van Zeist om de
gezinnen van Gerrit van Zoest en Evris
Nijkerk als Iidmaten bij Odijk te mogen voegen. De kerkenraad van Zeist stemt toe en
prompt wordt Evris Nijkerk gekozen tot
ouderling. Hij weigert, maar beiden zijn (met
hun gezinnen en personeel) wei voor vier jaar
verbonden aan de kerk van Odijk9 , terwijl ze
vee! dichter bij Zeist wonen.
In 1875 besluit de kerkenraad vanwege het
gebrek aan lidmaten dat er ieder jaar maar een
lid aftreedt: het ene jaar een ouderling en het
Het Kromme-Rijngebied , 42-3 (2008)

andere jaar een diaken . Daarmee zijn de !eden
van de kerkenraad na hun benoeming 'veroordeeld ' tot drie jaar zitting' 0 .
In 1876 ontstaat vervolgens het plan om een
dee! van Bunnik te annexeren. Men wil aile
lidmaten ten zuidoosten van de lijn boerderij
Rijsbrug (Achterdijk) en de Katholieke kerk
van Bunnik (Schoudermantel) bij Odijk voegen om te voorkomen dat de gemeente Odijk
wordt opgeheven". Het plan gaat niet door,
maar zo zullen er nog verschillende initiatieven volgen .

Financien
Nu heeft het geringe aantallidmaten ervoor
gezorgd dat Odijk als laatste dorp in het
Kromme-Rijngebied een kerkenraad kreeg en
zelf haar dominee mocht beroepen, maar had
het ook invloed op de dominees die werden
beroepen? Als we namelijk naar de beroepingen in de negentiende eeuw kijken , zien we in
Odijk vooral proponenten of kandidaten , dus
jonge, onervaren dominees verschijnen. Ze
verlaten het dorp ook al na enkele jaren om
elders, vaak in een grotere gemeente, te gaan
preken. In 1879 en 1880 moet de kerkenraad
zelfs zes maal een domjnee beroepen voor
Caro uit Zundert eindelijk accepteert' 2 • Men
zou verwachten dat het inkomen hier een rol
speelt. Immers: een kleine gemeente die
moeite heeft zelf de broek op te houden , zal
ook een domjnee maar weinig kunnen betalen. Er is zelfs gesproken over een negentiende- eeuwse marktwerking in het domineesambt, waardoor jonge dominees van gemeente naar gemeente trokken om steeds meer
betaald te krijgen '3 .
Daarom kijken we eens naar de financie!e
kant van het domineesambt. Het traktement of
de predikantswedde in Odijk bedroeg in 1857
800 gulden (360 euro). Het bestond uit 700
gulden loon van de staat en 100 gulden bijdrage van de kerk. Daarbij had de predikant
gratis inwoning in de pastorie en vrijstelling
van enkele belastingen. De kerkbijdrage in
Odijk vormde voor de kleine gemeente vrijwel jaarlijks een probleem. De stijging van 25
gulden kerkbijdrage in 1857 (van 75 naar 100
gulden) is bijvoorbeeld 'wegens de weinig
gegoeden in de gemeente aan groote moeijelijkheden onderhevig'. De kerkenraad besluit
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' in den boezem der gemeente en daarbuiten zoo
mogelijk eenige geld in te zamelen en het overige uit de kerkenfondsen aan te vullen ' 14 • In de
opgave van het traktement in 1858 blijkt hoe
men dit toch voor elkaar heeft weten te krijgen:
de dominee ontvangt 700 gulden staatsinkomen , uit rente van een uitstaande lening 57 gulden en aan bijdrage van de gemeente 43 gu lden . Daarbij geniet de dominee 'een zeer
bewoonbare pastorij met daaraan gelegen ruimen tuin' . In 1896 is zelfs sprake van een
'grooten fraaien tuin ' 15 • Oat een dominee daarover anders kan denken, lezen we in de autobiografie van mevrouw De Vrijer-Struijs, die in
1906 als vrouw van de jonge dominee De Vrijer
de pastorie betrekt. De dominee ontvangt 900
gulden (410 euro) per jaar en als zijn vrouw aan

BNK/
VTN 18

Jaar

1854/55
1857/58
1866/67
1870-76
1879
1883
1888
1893-1908
1919/20
1922-27
1929/30

800
800

800
850
900
900

WHV 19

800
800
900

een ouderling vraagt of men in het dorp werkelijk van zo'n gering bedrag kan Ieven , antwoordt hij verbaast dat ze het waarschijnlijk
niet eens op zal kunnen krijgen! Het bedrag
was waarschijnlijk een kapitaal voor een eenvoudige dorpeling , maar voor een dominee die
collega's moest ontvangen , reizen , studeren,
personeel betalen en een gezin onderhouden
was dat toch anders, zo lezen we in de autobiografie van mevrouw De Vrijer 16 •
Was dat bedrag van 800 of 900 gulden nu zo
laag dat predikanten daarom een beroeping uit
Odijk niet accepteerden of het dorp snel verIieten ? Om die vraag te beantwoorden zetten
we de jaarweddes van een aantal dorpen in het
Kromme- Rijngebied op een rijtje:

CTH20
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780

617

800
800

850

800
800
850

900
950
1600

1150

1000
1040

800/900

1800
2500

1200

1200

In dit overzicht zien we dater tot ongeveer
1890 weinig verschil is in de inkomens van de
verschillende dominees . Sterker nog: de
details van de verschillende bedragen tonen
dat iedere dominee van de staat een gelijk
bedrag ontvangt (meestal 700 gulden), onafhankelijk van de grootte van de gemeente. De
rest wordt aangevuld met een gemeentelijke
bijdrage , die wei fors kan varieren , zeker
vanaf 1879 (zie de stijging in
Nederlangbroek). Rekening houdend met het
geringe aantal lidmaten in Odijk ten opzichte
van ornringende dorpen , had de Odijkse dominee het dus eigen lijk vrij gemakkelijk . Voor
hetzelfde jaarinkomen als bijvoorbeeld zijn
Het Kromme-Rijngebied , 42-3 (2008)

1500

1500

2200
2500

2508

Werkhovense en Bunnikse collega bediende hij
een gemeente die veel minder lidmaten telde!
Jonge dominees
Ligt de oorzaak voor de Odijkse doorstroom
wellicht in het feit dat Odijk zoveel jonge
dominees of kandidaten trok ? Zouden zij snel
vertrekken naar andere , grotere gemeenten,
waar zij zich meer zouden kunnen ontplooien?
Om dat te beoordelen Ieggen we de gegevens
van beroepingen in Bunnik, Odijk en Werkhoven eens naast elkaar. En dan blijkt dat het
aantrekken van kandidaten in de negentiende
eeuw zeker niet aileen een Odijkse aangelegenheid is 24 :
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Aantal dominees
Waarvan aantal kandidaten
Percentage kandidaten
Grootste aantal jaren in dorp
Kleinste aantal jaren in dorp
Gemiddeld aantal jaren
' Gecorrigeerd ' gemiddelde

Bunnik

Odijk

14

20
15
75%
8

13

93%
15
2

1

5,8
5,3

3,9
4

Er blijkt in deze drie dorpen geen rel atie te
bestaan tussen de ervaring van dominees en de
tijd dat zij dienen in het dorp. Bunnik heeft
namelijk in de negentiende eeuw het grootste
percentage kand idaten , maar zij blijven wei het
langste predikant in dat dorp. De predikanten
in Odijk zijn weli swaar meer ervaren (o ngeveer gelijk aan Werkhoven) , maar ze vertrekken sneller.
Moeten we dan concluderen dat de dorpen in
Het Kromme-Rijngebied allemaal onder
deze lfde toestand !eden als Odijk? Dat ze allemaal moeite hadden om dominees te werven
en te behouden voor de dienst? Voor Bunnik ,
Odijk en Werkhoven zouden we die vraag
voorzichtig met 'ja' kunnen beantwoorden.
Een mogelijke verklaring zou kunnen liggen in
het feit dat de drie dorpen (en wellicht het hele
Kromme-Rijngebied) werden gezien a ls een
goede leerschool voor jonge dominees. In een
kleine gemeente heeft een dominee meer gelegenheid he bben om het vak te leren en tijd te
besteden aan het maken van goede preken . De
kleine gemeenschap doet immers een minder
groot beroep op de pastorale werkzaamheden
dan een gemeente van meer dan 100 lidmaten25 . Dejonge dominees uit Bunnik , Odijk
en Werkhoven vertrokken meestal naar dorpen
of steden buiten het Kromme-Rijngebied en
vaak ook buiten de provincie Utrecht. Het zijn
vooral Noord- en Zuid-Holland, Friesland,
Zeeland en Gelderland waar de Odijkse,

Werkhoven
13

10
77%
42
2
7,3
4,7

Bunnikse en Werkhovense dominees gaan prediken: overwegend protestante streken dus . En
a! vaker is aangehaald dat deze dorpen overwegend katholiek waren, wat de protestante
gemeenten relatief klein maakte , vooral in landelijk perspectief. Wellicht golden ze in de landelijke ' domineegemeenschap' als kleine en
dus goede startgemeentes . Het zou de verklaring kunnen zijn voor het feit dat de ook Odijk
zich moest redden met jonge, onervaren dominees die na een paar jaar vertrokken naar meer
protestantgezinde streken. Of de dominees uit
Odijk daarbij ooit nog hebben teruggedacht
aan het moment waarop zij hun werk begonnen in het dorp? Wie zal het zeggen. Mevrouw
Struijs , de vrouw van dominee De Vrijer, was
zo gaan houden van de kleine gemeente en
haar lidmaten , dat ze er vol Iiefde over schreef
in haar autobiografie. Maar ik twijfel of dat
voor aile domineesvrouwen gold , die in de
negentiende eeuw met hun jonge mannen uit
Odijk vertrokken naar e lders.

* Raymond Uppelschoten is zelfstandig
historisch onderzoeker onder de naam Historij
(www.historij.nl). Hi} doet al jaren onderzoek
in het Kromme-Rijngebied, met name naar
Odijk en Beverweerd.
No ten:
Het Utrechts Archief (HUA) , Financiele instellingen,
608 , fo . 13 (3 juni 1593). Zie voor een mogelijke ver-

klaring van dit collatierecht: Raymond Uppelschoten ,
'Leien, steen en een schip met kalk: Onderhoud aan het
Odijkse Witte kerkje tussen 1600 en 1800', in: Her
Dominee De Vrijer, als jonge dominee beroepen in 1906,
wiens vrouw in haar autobiografie vol liefde schreef over
het dorp
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Kromme-Rijngebied, 39-4 (2005) , 69-8 1.
2 HUA , Classis Rhenen-Wijk , I, fo. 186 (20 maart 1632)
en Hervormde Gemeente Odijk , 66 ( 16 mei 185 1).
3

Dit is niet helemaal juist: het is de eerste beroeping die
voor een werkelijk conflict zorgt. De eerste beroeping
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4

5

6
7
8

9
10
II

12

van de predikant waarvan we gegevens uit de classisvergadering hebben, die van dominee Jan Hermansz .
Mindenu s (Van Mijnden) in 1622 , zorgt name lijk
gelijk voor en ige onrust, maar die leidt niet tot acti e .
Enkele maanden na zijn bevestiging in de dienst doen
er geruchten over zijn persoon de ronde, d ie zouden
verhinderen dat hij in Odijk mag werken. Dit loopt
echter met een sisser af (we weten niet eens wat de
inhoud van de geruchte n is) , zodat de dom inee tot zijn
dood in 1632 kan preken in Odijk . Zie HUA , Classis
Rhenen- Wijk , I , fo. 37 (20 maart 162 1).
Correspondenti e en notulen van de class is over deze
kwestie: Zie HUA , C lassis Rhenen-Wijk , 141 (verschillende documenten uit 1648), 2, fo. 386 (8 februari
1648) en fo. 347 (2 1 maart 1648); Beroeping van
Rudolph van Noortdijck: HUA, Class is Rhenen-Wijk ,
2, fo. 366 ( 16 novem ber 1647) en fo . 38 1 (27/28jun i
1648).
HUA , Classis Rhenen-Wijk , 141 (verschillende documenten uit 1726) , 2 (26 maart 1726, 18 juni 1726 , 27
augustus 1726, 16 september 1726 en 12 november
1726).
HUA, Hervormde Gemeente Od ij k, 66 (verschille nde
data tussen 14 november 1843 en 29 januari 1844).
HUA , Hervormde Gemeente Od ij k, 66 (verschillende
data tussen 18 december 1850 en 30 juni 185 1).
HUA , Classis Rhenen-Wijk , 14 1 (29 september 1807
en 7 oktober 1807). Van 1819 tot 1821 vormt Odijk
overigens met het vertrek van ds . Van de Velde naar
Werkhove n alsnog een comb inatie met Bunnik en
Werkhoven.
HUA, Hervormde Gemeente Odijk , 66 ( 12 december
1856) .
HUA , idem (30 november 1875) .
HUA , idem (5 j anuari 1876) .
Z ie bijvoorbeeld de reeks dominees in de bij lage bij
het boekje van drs. Gerrit Vermeer, De Sint Heribert

of het Witte kerkje te Odijk, Utrecht: C lav is 1987.
HUA, Hervonnde Gemee nte Od ijk , 66 , verschillende
data in 1879 en 1880.
13 G. He itink, Biografie van de Dominee, Baarn , 200 1,
128 .
14 HUA , Hervormde Gemeente Odijk, 66 ( 10 oktober
1857) .
15 HUA, Cl asis Rhenen-Wijk , 172 (I maart 1858, 15
augustus 1858 en 4 maart 1896).
16 M.J. de Vrijer-Struys , 30 jaren Domineese, 'sGravenhage , 1950 , 17.
17 HUA, C lassis Rhenen-Wijk, 172 . In 1930 is er ook
sprake van een traktement van fl . 1.400 en is er een
onduide lijke melding van een bedrag van fl . 1.200
waarvoor de Raad van Beheer (?) vrijstelling verleent.
18 HUA, idem, 163.
19 HUA , idem , 179 .
20 HUA, idem, 164.
2 1 HUA , idem , 168. In 1855 krijgt Houten helemaal niets
van de gemeente uitgekeerd
22 HUA, idem , 176.
23 HUA , idem , 171. De sterke stijg ing rand 1878 komt
vooral door de gestegen bijdrage van de Gereformeerde
gemeente zelf. Opmerke lijk is wei dat in hetzelfde jaar
het bed rag van fl. I .400 en fl . I .600 wordt genoe md.
24 Gebaseerd op een telling van dominees die in de
negentiende eeuw werden beroepen in de drie dorpen,
genoemd in de toe gang van het Archief van de
Hervonnde gemeenten Bunnik , Odijk en Werkhoven,
HUA , toegangsnr. 4. Het gemiddeld aantal j aren van
Werkhoven wordt sterk be'invloed door dominee De
Leu die als grate uitzondering 42 j aar diende . Het
' gecorrigeerde gemiddelde' is daarom een herberekening waarbij van e lk dorp het grootste en kleinste aantal jaren dat een dominee diende, buiten beschouw ing
is gelaten.
25 Met dank aan dhr. C. van Schaik voor zijn vriendelij ke
suggestie.
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'Van geboorte een Zwitser'
Samuel Estoppey (1711-1798)
Rob Estoppey*
Drukbezochte begrafenis
Het was een drukbezochte begrafenis op
6 december 1798. Ondanks de politieke tegenstellingen van die tijd tussen patriotten en
prinsgezinden , waren aile rangen en standen
aanwezig. Ambachtsheren, schout en schepenen , dominee en pastoor, de herbergier en de
smid. De overledene, Samuel Estoppey, was
dan ook een bekende figuur in het Utrechtse
dorp Houten. Zeventig jaar daarvoor kwam
hij uit Zwitserland , vestigde zich in het dorp
en ginger nooit meer weg. Hij kreeg er vee)
aanzien en invloed. Het verhaal van een succesvolle immigrant.
Een oud geslacht
Hoewel het geslacht Estoppey zeer oud is
- in de Zwitserse archieven wordt er al in 1354
melding van gemaakt- was er tot zo ' n tien
jaar gel eden ( 1997) eigenlijk niets bekend over
de komst van Samuel Estoppey naar Holland ,
zijn huwelijken en de geboorte van zijn kinderen. Zo zijn er in de nog bestaande doop- ,
trouw- en begraafboeken van Utrecht en
Houten nauwelijks gegevens hierover te vinden. Alles was een groot vraagteken tot door
een ongelooflijk toeval ineens vee! informatie
boven water kwam toen in december 1997 bij
boekhandel en antiquariaat J .L. Beijers te
Utrecht een doos familiepapieren werd geveild
van ' Estoppey des Granges ' bevattende
huwelijkscontracten, testamenten , inventarissen, afrekeningen en brieven van circa 1587
tot 1846.

Betekenis van de naam Estoppey
De naam komt van het oud-franse woord
estoupier, fabrikant of koopman in vias of
linnen (in het Latijn stupa). Een naam dus
die uit een beroep voortkomt.
Estoupier- Marchand d'etoupe
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Hieruit werd duidelijk dat Samuel Estoppey,
vooraf gegaan door zijn oom Pierre die in 1727
als soldaat in dienst tract van de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC), de eerste
was die zich definitief in dit land vestigde.
Met deze gegevens en vee! aanvullend onderzoek in de archieven van onder andere Utrecht,
Houten en Wijk bij Duurstede is een vrij duidelijk beeld ontstaan van de stamvader van het
geslacht Estoppey in Nederland.

Geboren
Samuel werd geboren in 1711 te Granges sous
Trey (Zwitserland) in het canton Vaud als zoon
van Jaques Estoppey en Esther Jaquier. Hij had
nog drie broers en drie zusters. Over de eerste
twintig jaren van zijn Ieven is niets bekend en
ook de reden van zijn komst naar Holland is
duister. Er was geen familie hier en het was
ook geen vlucht uit armoede want de familie
was niet geheel onbemiddeld. Het kan gewoon
de hang naar avontuur geweest zijn. Wanneer
hij precies hier is aankwam is onbekend, maar
van zijn verblijf wordt voor het eerst melding
gemaakt in een brief die zijn vader in 1737 aan
hem schrijft: 'Jk heb met genoegenje brief
ontvangen, gedateerd 20 september 1736
waardoor ik in grote lijnen weet hoe j e toestand is waar ik zeer verlangde dat te weten
omdat ik sedert je vertrek hier geen enkele
brief van j e heb ontvangen, met uitzondering
van enkele jaren geleden toen je nog bij monsieur Petit Jean was, wat mij ook aanleiding
gaf om je broer Abram te schrijven. om hem
verwijten te maken dat hi} mij geen. en.kel
bericht over jou heeft gegeven.''
Samuel was dus al enkele jaren van huis. Uit
bovenstaande brief zouden we kunnen afleiden
dat Abraham toen ook in Holland verbleef.
Mogelijk zijn ze samen hier naartoe gekomen
en dat zou rond 1730 kunnen zijn geweest. Een
uittreksel uit het doopregi ster van Granges
so us Trey is gedateerd 4 januari 1728. Een dergelijk uittreksel werd in die tijd wei gebruikt
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Links een uittreksel van 4 j anuari 1728 uit het doopregi ster va n Samuel Estoppey en zijn broers in het doopboek van
Granges sous Trey (Zwi tserland) 3 1 mei 1711 (Archief R. Estoppey) . Rechts de inschrij ving in het doopboek van Granges
sous Trey uit 1711 (Zw itserland , Archives Cantonales de Vaud)

als legitimatie voor het aanvragen van burgerrechten , bij huwelijken en dergelijke.

Werk en inkomen
Uit deze brief blijkt ook dat hij eerst bij een
zekere monsieur Petit Jean heeft gewerkt en
later bij het koopmanshuis ' Simeon Elin en
Zoonen ' in Utrecht. De heren Elin hadden
nauwe contacten met de VOC. Jean Simeon
Elin , overleden omstreeks 1745 , was onderkoopman bij de compagnie in Batavia. Dit zal
ook de reden zijn geweest dat Samuel bij zijn
vader informeerde naar meer gegevens over
zijn oom Pierre die immers als soldaat bij de
VOC naar In die was vertrokken 2 • In 1747
schrijft Samuel onderaan een brief aan zijn
ouders: 'Mon adresse est toujours chez les
Messieurs Elin , marchand a Utrecht ' .
Maar hij was rond die tijd ook in dienst van
Esaije Gillot , heer van het gerecht Heemstede
bij Houten . Behartigde hij diens eventuele
zakelijke belangen daar? In dezelfde brief
meldt hij dat hij voor monsieur Gillot voor
werkzaamheden twee a drie maanden naar de
koelkelders in Maastricht gaat en daar een
halve dukaat per dag voor ontvangt en dat zijn
'petit trafic ' , kleine winkel goed loopt. Uit
notariele aktes blijkt dat hij tussen 1745 en
1780 nogal wat onroerend goed koopt ,
verkoopt en verhuurt. Ook heeft hij vee,
een boomgaard en een heesterkwekerij.
Huwelijken
In 1745 trouwt hij met Clasina (Claasje of
Het Kromme-Rijngebied , 42-3 (2008)

Claatje) de Wit. Tot dit huwelijk wonen zij ,
volgens de akte van huwelijkse voorwaarden
'beijden als Domestiecquen bij den Heer
Esaije Gillot, Heer van Heemstede' 3 • Ook
blijkt dat zij een eigen huis bezitten : 'Huis en
Erff staande en gelegen tot Houten bij haar
tesamen ten huwelijk aangebragt'.
Zij trouwen in volledige gemeenschap van
goederen. Geheel daarbuiten blijft een obligatie van achthonderd gulden aan Samuels vader
in Zwitserland.
Het genoemde huis koopt Samuel in 1745 van
de weduwe van de bekende Houtense 'bedienaer des Goddelijken woords ', dominee
Nicolaes Comelis Crollius die in 1743 te
Houten overleed (zie kader onroerendgoedtransacties). Het gaat hier om: ' ... zeekere huijsinghe met erve en hoff daer aen behorende en verder getimmerte daer op staende, gelegen in
den dorpe en onder den gerechte van Houten
voornoemt; naest de pastorije aldaer met aile
't geene daer inne en op, aerdt en nagelvast
is ' .
Uit het huwelijk met Clasina worden twee kinderen geboren: Esa ye ( 1746) en Ester ( 17 49).
In de doopboeken is hierover niets terug te
vinden maar in een brief uit 1747 aan zijn
vader, schrijft Samuel dat op 29 maart van het
jaar daarvoor zijn vrouw is bevallen van een
jongen die de naam Esaye draagt en dat Esaye
Gillot , heer van Heemstede, zijn peetvader is 4 •
Dochter Ester, geboren in 1749 , is vernoemd
naar haar grootmoeder in Zwitserland. Clasina
komt voor 1753 te overlijden.
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Eind 1753 hertrouwt hij met de veertien jaar
jongere 'Geertruijd Meesse, meerderjarige
dogter woonende onder Heemsteede'. In de
akte van huwelijkse voorwaarden worden de
gebruikelijke zaken als een lijftocht en het
voogdijschap over achterblijvende kinderen
geregeW. Uit dit huwelijk worden drie dochters geboren: Jacoba, Bernadine en
Wilhelmina.

De reis van George
Op 5 juni 1754 komt Samuels broer George
aan in Houten en hij geeft in een brief aan zij n
vader een beeldende beschrijving van de rei s
en ontvangst in Holland 6 • Aile correspondentie
met Zwitserland was vanzelfsprekend in het
Frans en is zo nauwkeurig mogelijk vertaald.
De reis over de Rijn vanuit Yverdon in
Zwitserland nam zo ' n vier weken in beslag. Er
waren ongeveer dertig passagiers aan boord ,
zowel mannen als vrouwen uit verschillende
plaatsen: 'Het merendeel heeft klasse en is van
Het Huis Heemstede (Foto R. Estoppey)

Gezinssituatie Samuel Estoppey
Samuel Estoppey, zoon van Jaques L'Aine Estoppey (Asseseur Consistorial te Marnand) en
Esther Jacquies , geboren te Granges sous Trey op 23 mei 1711, gereformeerd gedoopt op
31 mei 1711 , koopman, grondeigenaar, schepen te Houten , over! eden (ongeveer 87 jaar oud)
te Houten circa 1 december 1798 , be graven te Houten op 6 december 1798 in de Nederlands
Hervormde Kerk Houten . Grafnummer 80. Huwt tweemaal:

Je huwelijk
Samuel trouwt (ongeveer 33 jaar oud) te Houten in 1745 met Clasina (Claatje) de Wit.
Zij overlijdt voor 1753 . Uit dit huwelijk 2 kinderen:
Esaye, ook Esaias genoemd, geboren te Houten op 29 maart 1746, timmerman, grondeigenaar, (president)schepen/assessor, overleden (78 jaar oud) te Houten op 19 februari 1825;
Ester, geboren te Houten in 1749, overleden (ongeveer 69 jaar oud) te Houten op
17 april1818 .
2e huwelijk
Samuel hertrouwt (resp. 42 en ongeveer 28 jaar oud) in oktober 1753 met Geertruyda Meesse,
geboren circa 1725 , overleden (ongeveer 80 jaar oud) te Houten op 27 december 1805 ,
begraven te Houten op 2 januari 1806. Uit dit huwelijk 3 kinderen:
Jacoba , geboren te Houten circa 1756, plaatsbewaardster Eilandskerk Amsterdam,
overleden (ongeveer 65 jaar oud) te Amsterdam op 13 mei 1821;
Bernadina (Barendina), geboren te Houten circa februari 1759, grondeigenares/winkelierster, overleden (ongeveer 65 jaar oud) te Houten op 30 januari 1825;
Wilhelmina (Willemijntje) , geboren te Houten circa 1761, winkelierster, overleden
(ongeveer 76 jaar oud) te Houten op 5 september 1837.
Het Kromme-Rijngebied , 42-3 (2008)
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stand. lk heb veel mooie dingen gezien in
plaatsen waar we van board gingen om te
overnachten. Als er tol betaald moest worden
konden de passagiers van board gaan om de
stad te bekijken '.
Hij praat vee! met zijn medereizigers en leest
vee!. Bij aankomst in Holland gaat hij verder:
'lk ben in Tiel van board gegaan. Ik heb een
uur gelopen maar omdat er zoveel verschillende wegen waren, heb ik mij aangesloten bij een
gezelschap van twee dames en een jongeheer.
Met hen ben ik meegelopen tot Buren, daar
zijn zij weer alleen verder gegaan maar voor
we uit elkaar gingen, we konden elkaar niet
verstaan want het waren Hollanders en ze
spraken geen Frans, waren ze zo vriendelijk
om me naar een groat huis te brengen waar
een charmante dame van stand woonde die
perfect Frans sprak. Zij heeft mij de weg naar
Houten tot in detail uitgetekend op een stuk
papier.
In Houten ben ik gastvrij ontvangen door mijn
broer. Hij heeft een ruim huis dat mooi gemeubileerd is en er is een mooie winkel bij met
verschillende soorten goederen. Aangrenzend
heeft hij eenfraaie, grate tuin met, op tien passen afstand van de keuken, een drinkwaterput.
Er is een magnifieke boomgaard met goede
fruitbomen die een grate hoeveelheidfruit van
allerlei soorten opleveren wat hij weer verkoopt.
Op een groat weiland niet ver van het dorp , in
de richting van Heemstede, grazen vijftien
koeien die hij mest voor de verkoop en een
voor eigen gebruik.
Wat me echt ontzettend veel plezier deed was
om de twee kinderen uit zijn eerste huwelijk te
zien. De oudste heet Esaye en is acht jaar. Hij
is knap en heeft een goecl karakter, hij heeft
talenten die vee! van hem doen verwachten.
Zijn dochter is vijf jaar en draagt de naam van
haar grootmoeder, Ester. Ze is vriendelijk,
mooi, levendig en haar zachte bescheiden
voorkomen heeft me werkelijk verrukt.
Mijn broer is ongeveer acht maanden geleden
hertrouwd. lk weet niet waarom hij dit verborgen heeft gehouden maar ik was aangenaam
verrast. Zij is erg mooi, vriendelijk en
Hollands. Bij mijn aankomst ben ik door haar
liefdevol en gastvrij ontvangen.'
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In deze brief wordt ook melding gemaakt van
twee neven , George en Daniel Estoppey in
Den Haag, die daar ook getrouwd zijn. Een
doopboek vermeldt de geboorte van een zoon
en een dochter uit het huwelijk van Daniel. Het
schijnt dat zij later naar Zwitserland zijn teruggekeerd . De brief is een van de kostbaarste
bewaarde stukken omdat hierin wordt
bevestigd en verteld over de geboorte van de
kinderen en het tweede huwelijk van Samuel
en in welke omstandigheden hij leefde . Over
deze zaken is in de bestaande archieven nauwelijks meer iets terug te vinden.
Hoe het George verder is vergaan is niet
bekend , maar het heeft hem waarschijnlijk niet
meegezeten . Bij de afwikkeling van het testament van zijn vader Jaques ' I ' Aine' , in 1759,
blijkt dat hij blijkbaar in behoeftige omstandigheden verkeert. Hij woont in Zwitserland bij
zijn vader die wordt verzorgd door de nichten
Susanne Esther en Jeanne Elisabeth.
In een brief doet Samuel in Nederland, in de
verwachting dat zijn nichtjes ook goed voor
zijn broer blijven zorgen, afstand van zijn dee!
van de erfenis. Zowel dat van zijn ouders als
van zijn oom Pierre. Dit op voorwaarde dat hij
zo spoedig mogelijk het geld terug krijgt dat
hij zijn vader in het jaar 1740 heeft geleend , te
weten vierhonderd ecu. Vanuit Londen doet
zijn broer Abraham ook afstand van zijn elfdee!.
Enige tijd later ontstond er blijkbaar toch onenigheid want in juni 1759 schrijft Abraham uit
Londen dat het vervelend is dat de zaken zo
snel in zijn nadeel veranderd zijn ten gunste
van zijn nichten . Hoe een en ander uiteindelijk
is opgelost is niet duidelijk.
Op 22 december 1760 wordt in Amsterdam
een wissel uitgeschreven van tweehonderd ecu
in opdracht van Esaije Gillot en getekend door
Samuel. Deze is ten gunste van Susanne en
Jeanne Ettoppij. Vermoedelijk heeft dit ook
nog met de afwikkeling te maken .

Het testament van Abraham
Hoewel Abraham , broer van Samuel , voor
zover bekend niet in Nederland gewoond heeft,
is zijn testament van belang omdat zijn nalatenschap uiteindelijk voor een belangrijk deel
bij de Nederlandse familie terecht komt.
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Samuel in de Houtense samenleving

Hij maakt in 1784 bij notaris Briod in
Zwitserland een testament waarbij hij de
beide eerder genoemde nichten tot zijn volle
etfgenamen benoemt, maar daar zij beiden
boven de leeftijd zijn om kinderen te krijgen,
bepaalt hij dat na hun overlijden zijn bezittingen naar de oudste zoon (Esaye) van zijn
broer Samuel in Holland gaan. Hoewel
Abraham nog meer verre familie in
Zwitserland had , is het duidelijk dat hij zijn
bezittingen in de eigen familie wilde houden
en blijkbaar zelf geen kinderen had. Abraham
over) ijdt in 1789.
Of Samuel van dit testament op de hoogte
was is niet duidelijk maar na zijn dood was
het wei bekend bij de familie en het heeft nog
heel wat touwtrekkerij gekost om de erfenis
uiteindelijk in Houten te krijgen. Maar dat is
een verhaal apart.

Hoewel de reden waarom Samuel zich in
Houten vestigde dus niet geheel duidelijk is ,
blijft het wei boeiend dat deze man , toch een
vreemdeling, al snel inburgerde in de dorpssamenleving van Houten en er nooit meer weg
ging .
Geheel onbemiddeld was hij zeker niet want er
is sprake van een lening van achthonderd gulden bij zijn vader. Een bedrag waar je in die
tijd wei even mee vooruit kon. Met zijn werk
en zijn kleine winkel verdiende hij blijkbaar
goed want , zoals we gezien hebben , verwierf
hij de nodige bezittingen in en rond Houten.
Het contact met de familie in Zwitserland bleef
via brieven altijd bestaan. Zijn kleinzoons zijn
later nog voor langere tijd in Zwitserland
geweest voor de afhandeling van de eerder
genoemde e1fenis.

1793 Resolutie van stadhouder Willem V en het Hof van Utrecht ten behoeve van Samuel Estoppey e n Geertruyd Meesen
over de e igendom van al de (heerlijke) goederen en rechten die in hun bezit zijn (SAKRUH , Collectie Handschriften
Houten, 1674-1934 , CI 2)
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Onroerendgoedtransacties in en om Houten
• In 1745 koopt Samuel het al eerder genoemde huis naast de pastorie van de weduwe Crollius
naast de pastorie. 7
• In 1749 koopt hij van dominee Hermanus Altius een 'huijsinge tot twee wooningen gesepareert met erve en grand en een boomgaartien daaragter geleegen' aan de Kerckenbrink in
Houten. 8
• Op 3 januari 1750 huur voor zes jaren tegen f. 110,- per jaar van '10 mergen wey- en hayland in 5 kampen' aan de Houtense Wetering en de naast gelegen percelen achter de Hoin.9
• November 1750. Verhuur aan Peter Kemp van 'seekere huijsinge, wey en les mitsgaders de
vrugten vant verkens boogaartien gelegen achter deze huijsinge(n) in de dorpe van Houten
aanden Brink' .' 0
• April 1755 aankoop van 'twee hand lands en de ajbraak van een Daghuurders Huijsinge aan
de Houtense Wetering'. "
• In 1756 breidt hij zijn bezit uit met 2 percelen, groot 'tezamen 10 mergen soo wey als hooylandt, met een paardewatermolentje ' in het gerecht Wulven. 12
• 1769. Huurovereenkomst met Arien Ellisze van Schaick van 'Een hand bouwland gelegen
bij des verhuurders hofstede genaamt St. Huberts , geregt van Wulven, aan de Lobbendijk
agter de kerke aldaar' voor twee maal vijf aanvolgende jaren. Huur drie gulden en zeven
stuivers. Te gebruiken voor aanplant van heesters en bomen. 13
• Op 18 februari 1776 verkoopt hij aan Wijnand van der Wei , mr. Schoenmaker, 'zekere huizinge tot twee woningen geapproprieerd met zijn erve en grand benevens een schuurtje en
tuin daaragter' met de volgende belendingen: 'Zuidwaarts van de Heereweg tot agter aan de
Fliersteeg Noordwaerds, alwaer Oostwaerds Arie van Rumsst en Westwaerds de Pastorije
van Houten naest gehuist ende gelegen zijn '. De prijs is f. 950,- waarvan f. 450 ,- bij overdracht en de overige f. 500 ,- als een hypotheek met een looptijd van tien jaar. 14 Het gaat hier
waarschijnlijk om het huis dat hij in 1749 van dominee Altius kocht.
• 1753. Na het overlijden van zijn vrouw Clasina in 1753 wordt een akte van uitkoop opgemaakt waarin de voogdij en het erfdeel voor de kinderen bepaald wordt.' 5 Hierdoor krijgen
we nog wat meer informatie over Samuels bezittingen:
- 'Inboedel, huijs-, cieraad, winkelwaren' e.d . f. 1950,-;
- De 'Huijsinge bij mij bewoond' wordt gewaardeerd voor aankoopwaarde f. 300;
- Alsmede 'de Huijsinge en Boomgaart groat omtrent een Mergen geleegen meede tot
Houten. Gekogt voor'f. 800,-.
Dit betreft dus ongetwijfeld de panden die in 1745 en 1749 zijn gekocht.

Actief in de politiek
Het gebied van het huidi ge Houten was opgedeeld in tien gerechten of ambachtsheerlijkheden . Het gerecht Houten en ' t Goy was het
grootste met een kleine zevenhonderd inwoners waarvan ruim zeventig procent katholiek
was en de rest gereformeerd. De ambachtsheer
van zo'n gebied bezat het recht de schout en

schepenen te benoemen maar de genomineerden werden door de zittende schepenen voorgedragen. De schepenbank van Houten en 't
Goy werd bezet door zeven (grotere) boeren en
ambachtslieden die jaarlijks een voordracht
maakten van genomineerden, vier voor Houten
en drie voor 't Goy.
Samuel maakte gedurende meerdere jaren dee!
uit van de schepenbank samen met onder andere Van Hulsteijn en Van der Puijl die door
Ondertekening van een brief door Samuel Estoppey
(Archief R. Estoppey)
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huwelijken met de familie verbonden raakten .
Zijn eerste nominatie is in 1777 maar hij wordt
niet benoemd. In 1780 volgt weer een voordracht gevolgd door zijn benoeming als schepen.
Hoe lang hij deel uitmaakte van het college is
niet duidelijk want de notulen uit die tijd zijn
erg summier en presentielijsten werden ook
niet altijd gemaakt. In 1784 vinden we bij de
genomineerden voor het eerst zijn zoon Esaye
die niet wordt benoemd , en een jaar later, in
1785 , staat Samuel weer op de lijst van genomineerden . Drie jaar later zien we vader en
zoon weer terug maar ook dan volgt geen
benoeming.
Toch is Samuel wei zijdelings bij het bestuur
betrokken, bijvoorbeeld bij de 'omslagh van
dorpslasten en consumtive middelen'. Zijn
laatste jaar als regerend schepen, hij was een
gematigd patriot, was 1792.
Naast zijn functie als schepen was hij volgens
de 'Lijst der Leedematen' ouderling van de
Hervormde Gemeente van Houten en komen
we zijn naam regelmatig tegen bij dopen en
belijden is sen.
In hoeverre zijn vertrek uit het bestuur verband
hield met de politieke ontwikkelingen in
Houten is niet geheel duidelijk. Zijn eigen
voorkeur maar vooral ook zijn leeftijd, hij was
tenslotte al 81 jaar, zullen wei een belangrijke
rol hebben gespeeld.
Toch blijft hij bij de ontwikkelingen betrokken .

Het oude bestuur is in 1795 door het Comite
Revolutionair afgezet en organiseert daarna een
verkiezingsbijeenkomst waarop Samuel zich
als kiesgerechtigde laat registreren door het
ondertekenen van een patriottische intentieverklaring.

De dingen van de dag
Men denkt wellicht dat de politieke ontwikkelingen het dagelijks Ieven geheel beheersten
maar uit notulen van de schepenraad blijkt dat
meer alledaagse zaken het Ieven voor een
belangrijk dee! bepaalden , zoals de belastingen ,
het waterbeheer, inkomende en uitgaande burgers en de rechtspraak 16 • Iedere keer weer lezen
we over de diverse schouwen , het verdiepen
van vaarten en sloten, repareren en vernieuwen
van beschoeiingen , uitgraven van greppels en
dergelijke .
Zo krijgt Samuel een waarschuwing voor een
paar palen in de wetering: 'In de Houtense
Wetering is geconstateerd dat bij den dam van
Samuel Estoppey, door hem nu geschoeid, drie
paten stonden in de Weeteringe ' . Hem zal worden aangezegd deze 'daar uit te ligten ' . En op
een open rechtdag in 1783 wordt door Samuel
'klagte gedaan' wegens de verhoging van
ongelden op twee hond land , wat volgens hem
niet terecht is. Hij bezit dit land a! sinds 1755
en heeft volgens hem altijd teveel betaald. Hoe
het precies in elkaar zit, is niet helemaal duidelijk maar het gerecht komt hem tegemoet met
een schikking van vijftig gulden.
Zo werd er heel wat afgepraat, vergaderd en
beslist. Er moesten belastingen worden vastgesteld en ge·ind , er werd gecontroleerd of de
kannen en gewichten bij de winkelierster in
orde waren en bij de bakker werd het brood
gewogen om te zien of hij de boel niet beduvelde.
Vijf kinderen
Zoal s we gezien hebben kreeg Samuel vijf kinderen , een zoon en een dochter uit zijn eerste
huwelijk en drie dochters uit zijn tweede huweHuidige Restaurant de Hofnar (Plein 22 te Houten) was de
'Huisinge tot twee wooningen gesepareert ' dat Samuel in
1749 kocht en later in bezit was van zijn dochter
Bernadine die het (gedeeltelijk) verhuurde aan Willem
Takke, de smid (Foto R. Estoppey)
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lijk met Geertruyda Meesse.
Drie van zijn kinderen , Esaye, Ester en
Bernadine (meestal genoemd Barendina)
wonen hun hele Ieven in Houten . Wilhelmina
verblijft tot haar huwelijk in Amsterdam maar
keert later ook terug naar het dorp. Jacoba
trouwt twee keer en woont tot haar overlijden
in Amsterdam.
Zoon Esaye , een bekende persoon in het
Houten van die dagen , was timmerman/aannemer en heeft jarenlang , tot zijn dood in 1825 ,
dee! uitgemaakt van de schepenbank en het
latere gemeentebestuur. Zijn zuster Barendina
was winkelierster in het dorp. Er was een
hechte familieband tussen ouders en kinderen.
Samuel reisde met zijn echtgenote zelfs nog
enkele keren op zeer hoge leeftijd, hij was
toen al in de tachtig , naar Amsterdam om bij
de doop van zijn kleinkinderen aanwezig te
zijn.

Als 'dragers en vriend'
Begin december 1798 overlijdt Samuel , 88
jaar oud , en wordt op 6 december in de kerk
van Houten 'met 3 pooze geluy' begraven . Het
is een drukke uitvaart waarvan een lijst met
genodigden bewaard is gebleven 17 • De lijst

lnschrijving van Samuel Estoppey in het begraafboek van
de NH-kerk Houten op 6 december 1798 (HUA ,
Studiezaal genealog ie , DTB )

toont aan dat hij een bekende en geziene man
was die in veel kringen gezag en respect
genoot en ondanks de woelige politieke tijden
die ook aan Houten en omliggende gerechten
niet voorbij gingen, waren ambachtsheren,
patriotten , oranjegezi nden , hervormden,
katholieken , de dominee en de pastoor op de
begrafenis aanwezig. De kist werd gedragen
door acht mannen die , als ' dragers en vriend'
hiervoor waren gevraagd.
Hij wordt begraven in een eigen graf, nummer
80 , dat hij volgens het grafstedeboek van
Houten al meer dan tien jaar voor zij n dood
had gekocht. Zijn echtgenote, Geertruijda
Meese(n) , met wie hij 44 jaar getrouwd is
geweest, overlijdt zeven jaar later op
tachtigjarige leeftijd en wordt ook in Houten
be graven.

Tot den Uijtvaart van den Burger Samuel Estoppey in Houten den 6 December 1798 worden
versogt den volgende Vrienden en hunne Vrouwen
Esaye Estoppey
Pieter van Hulsteyn
Willem Verweegen
Jan van Raven
Samuel Estoppey
Adrianus Estopey
Samuel van Hulsteyn
Hendrik van Hulsteyn
Gerard Estoppey
Jacob van Raven
Adrianus van de Puyl
Jan Rensing (Rensen)
Den Hoog.Ed. Geb. Heer Van de Capellen
Den We!Ed. Heer Jan Holl
Den WelEd . Heer Van Toulon
Den We!Ed. Heer Testa(s)
Hendrik de Man
Gijsbert van Dijk
Hendrik Wemmers
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zoon
schoonzoon, getrouwd met Ester Estoppey
schoonzoon, getrouwd met Jacoba Estoppey
schoonzoon, getrouwd met Wilhelmina Estoppey
kleinzoon , zoon van Esaye
kleinzoon, zoon van Esaye
kleinzoon , zoon van Pieter van Hulsteyn
kleinzoon, zoon van Pieter van Hulsteyn
kleinzoon , zoon van Esaye
kleinzoon, zoon van Jan van Raven
schoonvader van Esaye , (oud-)schepen
predikant
Heer van Schonauwen, Houten en ' t Goy
onbekend
Heer van Wulven
Heer van Oud-Wulven
herbergier
onbekend
onbekend
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Hendrik van der Wiele
Hannes van Wigge
Bastiaan de Bont
Gerrit Weerdenburg
Ernst van Bemmel
Anthony van Rossen
Dirk de Goeij
Jan van Schaik
Wouter Hoveling
Jan van Rijn
Rayer Holl
De juffrouwen van der Sluys
De Meester met de juffrouw
De weduwe van Hulsteyn
De gezusters van Hulsteyn

onbekend
mogelijk Klaas C. van Wiggen, schepen
bouwman
onbekend
onbekend
roomskatholiek pastoor
bouwman, (oud-)schepen
bouwman , (oud-)schepen
bouwman
bouwman , (oud-)schepen
onbekend
onbekend
J .J. van der Poelen en zijn vrouw
moeder van Pieter van Hulsteyn

Als 'dragers en vriend' waren gevraagd:
Anthony Lagerwey
Ocker van Batenburg
Willem Takke
Jan Schimmel
Dirk van de Kemp
Willem van Schaik
Willem de Jong
Jan van Boekhorst

Het blijft boeiend dat deze man uit een ander
land , Franstalig , zo inburgerde in de dorpssamenleving van Houten. De Franse taal is hij
door conespondentie met de Zwitserse familie
altijd blijven gebru iken , wellicht ook thuis
want zijn zoon e n kleinzoons spraken en schreven de taal moeiteloos.
Hij was van goede komaf uit een familie van
bestuurders , notarissen , een dominee e n dergelijk zodat hij waarsc hijnlijk wei e nige opleiding heeft genote n . Hij heeft in ieder geval zijn
stempel gedrukt op de geschiedenis van
Overlijdensadvertentie van Geertruyda Meese(n),
27 december 1805 overleden te Houten (C BG Den Haag)
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gerechtsbode, bouwman
(oud-pres ident)schepen, chirurgijn
srnid
bouwman
bouwman, (oud-)schepen
onbekend
diaken
onbekend

Houten . En wie weet, was hij door zijn buitenlandse afkomst e n gewoontes toch wei eens
een beetje anders dan de Houten se bevolking .
Mi sschien was dat ook wei de reden dat de
doodgraver over hem in zijn begraafboek vermeldde dat hij 'van geboorte een Zwitser ' was .

* Rob Estoppey is in rechte lijn afstammeling
van Samuel Estoppey. Hi} doet al jaren onderzoek naar de geschiedenis van zijnfamilie,
waarbij hi} zich vooral toelegt op de Hollandse
tak van het geslacht Estoppey. Het archiej~
onderzoek in Zwitserland geschiedde door
Philippe-Andre Estoppey, in Houten e .o. door
de auteur en Hans van Aken.
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Archief R. Estoppey.
Scheepssoldijboek van het VOC schip Elisabeth . Pierre
vertrok met dit schip in mei 1727 naar Indie . Hij overleed in 1744 in Couchin (Indi a) (Het Nationaal Archief,
VOC archief 1727/406, 587 1, p. 185) .
Archief R. Estoppey en Het Utrechts Archief (HUA),
Notarieel Archief (NA) , U 139a28, no. 15 .
Archief R. Estoppey.
Akte hu welijkse voorwaarden in HUA , NA , U196a !O,
no . 79 , 23-10-175 3.
Archief R. Estoppey.
Transport van hui s te Houten in HUA , NA , U 197a2 ,
no. 125.
Transport hui s te Houten 28-7- 1749 in HUA , NA ,
U l96a7 , no. 38 .
3- l-1 750 inHU A, NA , U184al6 , no. l .
3- 11 - 1750 in HU A, NA , U196a8 , no. 55 .
22-4- 1755 Transportakte in Streekarchief KrommeRijngebied - Utrechtse Heuvelrug (SAKRUH):
Dorpsgerechten, 1590- 18 11 (64), 795, no . 8 1.
10-1 - 1756 in HUA , NA , U l84a22 , no. 2.
7- 10-1 769 in HUA , NA , Ul 96a 18, no. 40.
18-2- 1776 in HU A, NA , U278cl , no. 13.
1753 Akte van uitkoop in SAKRUH , Dorpsgerechten ,
1590- 18 11 (64) , 795, no. 67.
Geoevens ontleend aan de notulen van het gerecht
Ho~ten en 't Goy van 1666-1 810 (SAKRUH ,
Gerechtsbestuur Houten en 't Goy, 1666-1 8 10 ( 103).
SAKRUH, Collectie Handschriften Houten , 1674- 1934
( 13 1), C l3, Collectie S. van Raven en Gerechtsbestuur
Houten en ' t Goy, 1666-1 8 10 ( 103).
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Bijlage
Enkele Iosse aantekeningen met betrekking
tot Samuel Estoppey en familie
Lijst der Ledenwten van de Hervormde Kerk te Houten
zoals zij op het voorige boek tot het Eijnde van het Jaar
1774 nog stonden en vervolgens zijn bijgekomen:
Samuel Estoppey, Geertruyda Meesen, Petru s van
Hullesteyn, Gij sbertje van der Puy l, Essaye Essopeye ,
Hester Essopeye.
Houten 5 augustus 1777 Esaye Estoppey, schepen,
ondertekend samen met A. Lagerwe ij een doopakte .
Wi lle mijntje Estoppey, vertrokken met alternati e na
Amsterdam 22 mam·t 1799.
Den 20' Maart 1780 zijn op belijdenis des Geloof in
tegenwoord igheid van de oude rling Samuel Essoppeije
tot Ledematen aangenomen: volgen de namen.
Archie! Nederlands Hervormde kerk Houten:
I 786 . De n I october hebben Esa ije Estoppey en
Gij sbertje van der Puil Echte-lieden een kind laaten
doopen 't welk genaamd is Maria en wierd ten doop
ge-heft door Dina Estoppey.
I 787 . De I julij hebben Petru s Hulsteyn en Hester
Estoppey, Echtelieden, een kind laaten doopen hetwelk
genaamd is Geertru y en werd ten doop geheft door
Geertruy Meesen.
1789. Den 6 december hebben Esaije Estoppey e n
Gijsbertje van der Puyl een kind Jaaten doopen ' t welk
genaamd wierdt Abraham en is ten doop geheven door
Geertruyda Estoppey.
1802 . Genomineerd als ouderling: A. Lagerwe ij , E.
Estoppey en Willem de Jong. Genomineerd als di aken:
Wil lem Takke, Jan .. .. EnS. Estoppey (dit is de kleinwon van Samuel).
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Boeken
De Wijkse toren
De laatgotische toren van de Grote Kerk in
Wijk bij Duurstede dornineert het silhouet van
het stadje aan de Rijn en Lek. Hoewel een
goede bekende in de Nederlandse architectuurgeschiedenis , is de kolos nooit grondig onderzocht. Naar aanleiding van de recente restauratie is nu voor het eerst een volledige beschrijving en analyse van het bouwwerk gegeven .
Achtereenvolgens worden de historische en
kunsthistorische context (P.C. van der Eerden) ,
de bouwgeschiedenis (G. Berends) , de reparatie- en restauratiegeschiedenis (M .A. van der
Eerden-Vonk) , het beeldhouwwerk (E. den
Hartog) en de klokken en het uurwerk (F.L.
Gaasbeek en H. Veldman) behandeld.
Talrijke nieuwe gegevens zijn aan het Iicht
gekomen en allerlei nieuwe inzichten worden
door de auteurs aangedragen . Het boek is overvloedig ge"illustreerd , ondermeer met vele tientallen recent vervaardigde foto's . Het zal worden gepresenteerd tijdens de besloten, feestelijke opening van de gerestaureerde toren op
vrijdagavond 12 september a.s . Vanaf Open
Monumentendag, zaterdag 13 september, is het
boek voor iedereen verkrijgbaar. In en rond de
Grote Kerk op de Wijkse Markt vinden die
zaterdag tussen 10.00 en 17.00 vele activiteiten
plaats die verband houden met de restauratie
van de toren en kerk in 2007-2008.
P.C. van der Eerden en M.A. van der EerdenVonk (red.) , De Wijkse toren.
Geschiedenis van de toren van de Grote Kerk
in Wijk bij Duurstede ( 1486-2008).
Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2008 (ISBN
978-90-8704-055-0 , € 15 ,-, 190 blz., gebonden , ge"illustreerd , verschijnt 13 september
2008)

Overlangbroek op de kaart gezet
Op dondermiddag 13 november a.s. wordt op
een publieke, feestelijke bijeenkomst in de
Kerk van Overlangbroek dee! acht van de
Historische Reeks Het Kromme-Rijngebied ten
doop gehouden . U ontvangt hierover later nog
bericht. Door velen in en buiten de vereniging
is lang uitgekeken naar dit boek van Kees van
Het Kromme-Rijngebied , 42-3 (2008)

Schaik over Overlangbroek en in het bijzonder
over de farni lie De Cruijff. De omvangrijke
bronnenpublicatie, waarvoor meer dan 35 jaar
archiefonderzoek is verricht, vertelt over 500
jaar wel en wee van de kleine Utrechtse plattelandsgemeenschap Overlangbroek. Het eerste
deel gaat over de rechterlijke en bestuurlijke
organisatie, het kerkelijk Ieven , het onderwij s,
de land- en bosbouw, de bevolkingssamenstelling en het boerenbestaan vanaf de 14de eeuw
tot ca. 1800. In het tweede deel volgt een reeks
levensbeschrijvingen van !eden van de farnilie
De Cruijff in en rond Overlangbroek en een
toelichting op hun naam, wapen en herkomst.
Dee! drie is een repertorium van alle eigenaren
en gebruikers van de grond tot aan de invoering van het Kadaster in 1832 en wordt voorafgegaan door een analyse van de historische
ontwikkeling van het grondbezit en -gebruik
en een beschrijving van twaalf bijzondere hofsteden en riddermatige huizen. Het vierde en
laatste deel van het boek bestaat uit een uitgebreide genealogie van de familie De Cruijff,
waarvan de leden tussen 1500 en 1800 als
boer, schoolmeester, koster, secretaris , schepen , diaken of ouderling van generatie op
generatie betrokken waren bij vrijwel iedere
gebeurtenis in Overlangbroek. Ook een drietal
takken buiten het dorp komt aan de orde.
Het repertorium uit hoofdstuk drie vormt de
basis voor een aantal speciaal vervaardigde
kaarten van Overlangbroek met aile eigenaren
en gebruikers in dejaren 1536, 1600, 1667,
1685 , 1765 en 1832. Dankzij een bijgevoegde
CD-rom is de schat aan gegevens uit het boek
volledig doorzoekbaar.
C. van Schaik, Overlangbroek op de kaart
gezet. Dorp, landschap en bewoners, waaronder een familie De Cruijff.
Uitgeverij Verloren , Hilversum, 2008 (ISBN
978-90-8704-076-5, ca. 500 biz. , ± € 25,- ,
gebonden, ge"ill ustreerd, met kaarten en CDRom , verschijnt 15 november 2008)

Ria van der Eerden
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Het interieur van de Kerk van Overlangbroek met Kees van Schaik bladerend in het manuscript van zijn boek. Op Open
Monumentendag is de kerk opengesteld . Er zal een fototentoon stelling te zien zijn en het gerestaureerde orgel wordt
bespeeld (Foto Winfried Leeman , 2008)

Heb jij wei roeping?
In dit jaar van het religieus erfgoed verdienen
ook de religieuzen zelf aandacht. Vooral na
1960 voelden steeds minder mensen zich tot
een kerkelijk ambt geroepen. Die zich wei
geroepen voelden , hebben daar vaak enorm
mee geworsteld. In Heb }U wel roeping? blikt
Cothenaar Theo van Amerongen (1942) terug
op zijn Ieven. Rode draad is zijn kritische verhouding met het geloof. De katholieke jongen
die priester wilde worden , laat zich niet wijden , rondt zijn studie theologie in Nijmegen af
en wordt de eerste ongewijde pastor in de
geschiedenis van de katholieke kerk. In het
eerste dee! van zijn boek komt het katholieke
Ieven in Cothen aan bod. Het is de bakermat
voor een zoektocht die hem over de hele
wereld voert en hem tot de bevrijdingstheologie brengt. Zijn terugblik is een welkome aanvulling op het enkele jaren geleden verschenen
werk Acht eeuwen katholiek Cothen en honderdjaar H .H . Petrus en Pauluskerk.
Het Kromme-Rijngebied , 42-3 (2008)

Theo van Amerongen , Heb jij wel roeping?
Terugblik van een theoloog. Valkhof Pers,
N ijmegen , 2008, (ISBN 978 90 5625 274 8,
€ l7 ,50 ,237blz .)
Ad van Bemmel
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