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INLEIDING 

De uitoefening van de zielzorg in het uitgestrekte kerspel 
, Lopik (ongeveer 20 KM lang) geschiedde aanvankelijk vanuit 

de op een vrij centraal punt gestichte kerk, die eerst aan St. 
0 Salvator gewijd schijnt te zijn geweest doch later onder be

scherming werd gesteld van de H. Barbara. 1) De toestand 
van de middeleeuwse wegen alsmede de vervoersmogelijkhe
den in die tijd maakten het voor de parochianen evenwel niet 
gemakkelijk om met de gewenste regelmaat ter kerke te gaan, 
waardoor het op de duur wenselijk werd aan beide uiteinden 
van de parochie een kapel te stichten. 2) 

Aan het Oosteinde geschiedde dit wellicht nog in de 13e 
eeuw, want in 1327 blijkt de „Lopiker kapel" vacant te zijn 
door de dood van Lambertus Goetmanskint. 3) Omstreeks het 
midden van de 15e eeuw werd ze verplaatst naar het naburige 
gerecht Sevenhoven en in de eeuw daarop volgde de verhef
fing tot parochiekerk. Tot de nieuwe parochie ging het Bo-
venkwartier van Lopik en het gerecht Sevenhoven behoren, 
terwijl het Benedenkwartier van Lopik alsmede Cabauw en 
Zevender de kleiner geworden parochie Lopik vormden. 4) 

De stichting van een kapel aan het Westeinde (te Ca
bauw) vond plaats in de H e of 15e. eeuw. Na de Reformatie 
voldeed ze echter nog maar nauwelijks aan een behoefte, hoe-

1) W . F. J. den Uyl, De Lopikerwaard, I, Utrecht 1960, p. 81. 
2) S. van der Linde, Het licht schijnt in de duisternis, Utrecht 1940, 

p. 12. 
3) R. A. Utrecht, Archief St. Marie, inv. no. 597. 
4) S. Muller Hz., Bronnen kerkelijke rechtspraak bisdom Utr., I: In

deeling bisdom Utr., p. 400. 
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wel eerst in 1818 de Lopikse predikant van zijn verplichting 
werd ontslagen om jaarlijks enige kerkdiensten te Cabauw te 
vervullen. Omstreeks 1820 vond de sloop van de oude kapel 
plaats. 5 ) 

Voor de Rooms-Katholieken was Cabauw evenwel een 
krachtig centrum geworden en deze parochie bestrijkt thans 
nog een vrij uitgestrekt gebied in de Lopikerwaard. De hui
dige Rooms-Katholieke kerk staat in de onmiddellijke nabij
heid van de plaats, waar het kapelletje heeft gestaan. 

Onze belangstelling willen we echter thans richten op de 
mondig geworden Gereformeerde (Hervormde) Gemeente 
rondom de Lopiker kapel, nu officieel Hervormde Gemeente 
van Lopiker- en Jaarsvelderkapel geheten. 

Bij placaat van 26 augustus 1580 werd de uitoefening van 
de Rooms-Katholieke godsdienst door de Staten van Utrecht 
verboden. De Staten, die de zorg voor de kerkelijke zaken in 
eigen hand hielden, presenteerden eerst in 1619 een bevredi
gende organisatie van de Gereformeerde Kerk in dit gewest 
door aanvaarding — zij het met enige reserves — van de 
Dordtse Kerkenorde. Daarvóór waren de bepaald minder doel
treffende Kerkenorden uit 1590, met latere wijzigingen, en 
1612 van kracht geweest. 6) 

De Staten van Utrecht hadden in de periode 1580-1618 ook 
maar twee synoden uitgeschreven, nl. in 1606 en 1612. 7) De 
hiervan opgemaakte acta en het visitatierapport van 1593, op
gesteld door een door de Staten benoemde commissie s ) , vor
men de belangrijkste bron voor nadere gegevens uit de begin
periode van de Utrechtse Gereformeerde Kerken. 

Genoemd rapport geeft in vrij scherpe bewoordingen de 
te Lopikerkapel aangetroffen toestand weer. Zo wordt hier
in dan vermeld, dat Pastoor Nicolaes Volpertss., geboortig 
van Catwijk-binnen, vier-jaar geleden (dus + 1589) door de 

5) Den Uyl, p. 186. 
6) Overzicht Archieven Ned. Herv. Kerk, I, p. 213. 
7) Reitsma en Van Veen, Acta prov. en part. Synoden, deel VI. 1897. 
8) Bijdr. en Meded. Hist. Gen., 7e deel (1884), p. 249. 
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„bueren" (dorpelingen, die in burenvergaderingen meebeslis
ten over allerlei bestuurszaken) was beroepen en door de 
Deken van St. Marie te Utrecht, die met de Heer van Wulven 
bij tourbeurt het collatierecht bezat, begiftigd met de pastorie. 
De kerk trof men er „woest" aan, terwijl ook alle altaren 
nog aanwezig waren. De pastoor doopte nog in het latijn en 
trouwde in het ,,duytsch", doch ,,beyde confuselijck ende son-
der fundament". Óp vragen omtrent enige punten van de 
religie en reformatie antwoordde hij weinig. Aanvankelijk 
was hij niet van zins met de Hervorming mee te gaan, maar 
later nam hij het toch in beraad. Een schoolmeester en koster 
was er niet, doch de pastoor onderwees de kinderen. 

Het huishouden van de pastoor werd gedaan door een 
vrouw, die hij al tien jaar bij zich had. Hij hield haar trou
wens ook voor zijn echte vrouw, mede op raad van zijn 
vrienden en zelfs met toestemming van de Moeder van een 
klooster, waarin pastoor en vrouw indertijd waren geweest. 

De pastorie, waartoe een tuin en boomgaardje behoorde, 
lag er geruïneerd bij en thans diende een huisje bij de school 
als pastorie. Het inkomen van de pastoor bedroeg ƒ 100,— 
's jaars, welk bedrag mede door een omslag werd verkregen. 
De kerkmeesters legden alleen aan de ambachtsheer, door wie 
ze ook waren benoemd, rekening en verantwoording af. Aan 
armenzorg werd niets gedaan. 

Het verslag is duidelijk. Te Lopikerkapel was nog veel 
bij het oude gebleven, maar de Staten van Utrecht hadden 
het desondanks niet nodig gevonden om daarin wijziging te 
doen brengen. Gezien de ontwikkelingen in naburige gemeen
ten is de veronderstelling evenwel gerechtvaardigd, dat pas
toor Nicolaes Volpertss. zich toch niet zo lang meer op boven
genoemde wijze heeft kunnen handhaven. 

Uit de acta van de in 1606 te Utrecht gehouden provinciale 
synode blijkt dit overigens ook. Te Lopikerkapel was de 
nieuwe leer wel bekend geworden, doch een voorganger van 
professie was er niet aanwezig. Waarschijnlijk was het aan
vankelijk stilzwijgend de opzet geweest, dat de Lopikse pre
dikant de zielzorg op zich zou nemen met behulp van een 
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„leser". Ter synode klaagde Ds. Samuel Gerobulus (van 
Lopik) tenminste over „seecker leser te Capelle, die hem het 
prediken onderneemt". 9) Er waren overigens meer lezers 
die hun boekje te buiten gingen, zoals die te Tienhoven. De 
lezer in 't Goy maakte het nog erger, want hij had zich zonder 
toestemming gevestigd en las ,,d'huysluyden spottisch f?bu
ien". io) 

De Vreeswijkse predikant klaagde over pastoor Dirck van 
Eek te Honswijk, die mensen in 't Waal en Kapel misleidde. 
11) Door deze geestelijke werd de zielzorg van de in de wijde 
omgeving van Vreeswijk woonachtige Rooms-Katholieken. ,,in 
het geheim" en meestal ter plaatse uitgeoefend. Het valt op, 
dat de predikant van Lopik hierover niet spreekt. Mogelijk 
was hij meer gebrand op de ,,leser" dan op de pastoor. 

Gelijk in vele andere plaatsen verliep de vestiging van een 
goed georganiseerde Gereformeerde Gemeente ook te Lopi-
kerkapel uiterst moeizaam. Op de in 1619 gehouden provin
ciale synoden kregen de Kapelse moeilijkheden alle aandacht. 
De schoolmeester, Johannes Lucass., werd in deze vergadering 
tot de orde geroepen, omdat hij zijn last in het lezen wel ver
re te buiten was gegaan. Hij had zich aldaar als een ware 
predikant gedragen door predikatiën te houden en de doop 
te bedienen. Verder was zijn leven van een ,,quaet gerucht". 
Een attestatie van de classis Zutphen, vanwaar hij afkomstig 
was, kon hij ook niet tonen. Men vond het toen wel raadzaam 
eens in Zutphen te informeren naar hetgeen daar bekend 
was over de handel en wandel van deze schoolmeester. In 
afwachting op nadere gegevens over zijn vroegere levens
wandel werd hem het lezen en schoolhouden verboden, ter
wijl hij het prediken en dopen in ieder geval diende na te la
ten. 12) Op de synode van 1620 werd het bericht van de 
classis Zutphen behandeld en het bleek, dat hij ook daar 
,.onchristelijk" had geleefd. Joh. Lucass. ontkende dit wel, 

9) Reitsma en Van Veen, p. 309. 
10) id., p. 321. 
11) id., p. 302. 
12) id., p. 433. 
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doch hij kreeg daarmede zijn functie niet terug. Hij werd zelfs 
nog uit de provincie verbannen, toen hij weigerde te beloven 
zich te zullen houden aan de Kerkenorde. 13) De vacature 
was overigens spoedig vervuld, want reeds in 1619 was een 
zekere Gerrit Berrentss. de Vin hier schoolmeester en koster, 
welke ambten hij meer dan 40 jaren zou vervullen. 

Zoals de Kerkenorde van 1619 bepaalde, werd Utrecht in 
(drie) classes verdeeld. ,,Lopick ende Capel" gingen als een 
eenheid onder de classis Utrecht ressorteren, zodat Lopi'ker-
kapel toen nog niet als een zelfstandige kerkelijke gemeente 
werd beschouwd. 

Na de afzetting van Joh. Lucass. gingen bij de classis toch 
wel stemmen op om te Kapel een predikant te benoemen in 
plaats van de schoolmeester-lezer. Een onderzoek naar de 
inkomsten van de kerkelijke gemeente wees uit, dat de ,,pas~ 
torye" jaarlijks 100 daalders opbracht en dat de „Vrouw van 
Capel" (ambachtsvrouwe) er nog jaarlijks 16 pond bij deed. 
In afwachting op de beslissing van de Staten om Kapel van 
een eigen predikant te voorzien, zou er door de predikanten 
van Lopik, Vreeswijk, Jutphaas en Langerak om de 14 dagen 
worden gepredikt. 14) Hieruit kan dus worden afgeleid, dat 
de band met Lopik inderdaad niet straf was. Het gerecht van 
Lopik heeft zich trouwens met kwesties rond de benoeming 
van een predikant ook nimmer ingelaten, wèl de schout van 
Sevenhoven. 

Ter plaatse werd eveneens actie gevoerd ter verkrijging 
van een herder en leraar. In de classis-vergadering van maart 
1621 verschenen enige ingezetenen van Kapel met het ver
zoek bij de Staten te bewerkstelligen „dat sij een ordinarys 
predicant mochten crijgen, naedemael daer vele inwoenderen 
sijn, een goedt gehoer (hebben) ende sij van outs (vóór de 
Reformatie uiteraard) een eigen ordinarys herder plegen te 
hebben". De classis zou in deze gunstig adviseren. 

Op 21 april d.a.v. verzochten schout', kerkmeesters en 

13) id., p. 450. 
14) Archief Classis Utrecht, inv. no. 12 (Dienstgeb. Herv. Gem, 

Utrecht). 
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„gemeen nabuiren" van Sevenhoven om ten dienste van „haer 
kercke" (de kerk stond immers in dit gerecht) „ende die 
gemeenten die onder die kercke sorteerende zijn" (het Bo
veneinde van Lopik, een gedeelte van Jaarsveld en Sevenho
ven) de benoeming van Johannis Janss. tot predikant. Het 
request was ondertekend door de schout van Sevenhoven G. 
van Rietvelt en 13 ingezetenen, waarvan er 9 hun merk in 
plaats van een handtekening hadden gesteld. 1 5) 

Jan Janssen Riddersbach was geen onbekende in Lopiker-
kapel. Deze burger uit de stad Utrecht had reeds in 1618 van 
de Staten van Utrecht de steun ontvangen om mettertijd tot 
het predikambt te worden toegelaten. Sedertdien was hij 
ook onder het toezicht van de Utrechtse kerkeraad werkzaam 
geweest. Tijdens de provinciale synode van 1620 verzocht hij 
om de nodige examens te mogen doen, waarna benoeming 
tot predikant zou kunnen volgen. 1 6) 

Artikel 8 van de Kerkenorde bepaalde evenwel „dat men 
werckslieden ofte personen die niet hebben gestudeert", niet 
zal bevorderen om tot de dienst in de kerk te worden toege
laten, tenzij er sprake was van „singuliere qualiteyten". O p 
grond van deze laatste mogelijkheid kon Riddersbach's wens 
in vervulling gaan, al wilde men hem uitsluitend in dienst ne
men als proponent voor de verzorging van langdurig vacante 
gemeenten. Hij werd dan ook onder het toezicht van de clas
sis als zodanig naar Lopikerkapel gezonden, waar men echter 
alle moeite zou doen om hem als vaste predikant benoemd te 
krijgen. O p 17 augustus 1621 mocht Riddersbach het genoe
gen smaken een beroep naar Lopikerkapel te ontvangen en 
op de 23e september daaraanvolgend vond zijn bevestiging 
plaats als eerste predikant van deze gemeente. 

D e kudde, die nu definitief aan zijn zorgen werd toever
trouwd, moet niet groot zijn geweest. De doop-, trouw- en 
lidmaatregisters 17), die met ca. 1621 aanvangen, ma-

15) Archief Classis Utrecht, inv. no. 5. 
16) Reitsrna en Van Veen, p. 455. 
17) Gedeeltelijk berustende in het R.A. Utrecht, gedeeltelijk in het 

Kerkeraadsarchief ter plaatse (Gemeentehuis Lopik). 
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ken ons dit duidelijk. De bewaard gebleven inschrijvingen 
zijn echter van de hand van Ds. Enschede, opvolger van Ds. 
Riddersbach, die de gegevens heeft „vergadert uit de schrif
ten" van zijn voorganger. 1 S) 

T e n tijde van Ds. Riddersbach (1621 -1637) zouden in to
taal niet meer dan 39 personen lidmaat zijn geweest, t.w. 
17 mannen en 22 vrouwen, tezamen 20 gezinnen c.q. alleen
staanden uitmakende. Deze „kern" woonde vrij verspreid, nl. 
4 gezinnen te Sevenhoven, 4 aan de Steenoven (bij de Lek) , 
3 in Kapel, 1 in Lopik, 1 aan de Uitweg, 3 te Jaarsveld. Bij 
4 gezinnen stond geen plaatsaanduiding vermeld. 

Het totale inwonertal van het gebied, waarover de kerke
lijke gemeente zich uitstrekte, is niet te bepalen, omdat alleen 
Sevenhoven geheel en Lopik en Jaarsveld slechts voor een 
gedeelte daartoe behoorden. Het totaal aantal inwoners van 
de drie dorpen omstreeks 1630 zou geschat kunnen worden 
op ongeveer 1450 (Sevenhoven had er toen 35) . 1 9 ) 

Het door Ds. Riddersbach te Kapel gedoopte aantal kin
deren bedroeg 69, een jaargemiddelde van 4 dus. 

In dezelfde periode gingen 41 paartjes onder de geboden, 
waarvan er 27 aldaar huwden. Bij 2 echtparen kwamen man 
en vrouw uit Lopikerkapel, in 6 en 5 gevallen resp. de man 
en de vrouw; 7 ingezetenen huwden elders, terwijl 8 echt
paren weer van buiten kwamen om te Lopikerkapel in de echt 
verbonden te worden. Bij 6 huwelijksinschrijvingen staat de 
plaats van herkomst niet vermeld, bij 7 inschrijvingen de hu
welijksdatum niet. Uit deze steekproef blijkt wel, dat er onder 
de trouwlustigen sprake was van een vrij sterke migratie. 

Tijdens de ambtsbediening van Ds . Riddersbach schijnen 
er geen schokkende aangelegenheden aan de orde te zijn ge
weest. O p de classis-vergadering van 1626 klaagt de predi
kant wel over de gebreken van zijn huis. De classis stemt 
er in toe, dat hij aan de Staten zal verzoeken om de nood
zakelijke reparaties uit te voeren. 

O p de 10e december 1637 komt Ds . Riddersbach te over-

18) Volgens aantekening in genoemde registers. 
19) Den Uyl, p. 487. 
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Jijden, wat tevens het einde betekende van een zekere stilte 
rond de nog jonge en hulpbehoevende gemeente. 

Ds . Werne rus ab Enschede werd op 24 juni 1638 door zijn 
oom, Ds.^ Johannes Flaman, als predikant van „Sevenhoven 
en Capel" — deze benaming was overigens alleen ter plaatse 
in zwang — in de dienst bevestigd. Ook hij was één van de 
proponenten geweest, die door de classis naar Lopikerkapel 
waren gezonden om tijdens de vacature in de dienst voor te 
gaan. Bij monde van de schout van Sevenhoven, E. G. van 
Rietvelt, en enige mannen genaamd Cornelis Aeriaensen en 
Arien Petersen, was verzocht hem te beroepen. Daarenboven 
werd bij de classis nog een desbetreffend verzoek ingediend, 
ondertekend door de ambachtsheer van Sevenhoven, E. P . 
van den Bosch, en enige lidmaten en gewone toehoorders. In 
de praktijk had dus de gehele gemeente invloed op het be-
roepingswerk, al geschiedde dit dan formeel door de classis 
zolang ter plaatse nog geen kerkeraad was geformeerd. 2 0 ) 

Toen Ds. Enschede spoedig na zijn komst de stand van 
het getal lidmaten vaststelde, bleek hij niet verder te kunnen 
komen dan 6 mannen en 11 vrouwen. Tijdens zijn bediening 
mocht hij echter 27 nieuwe lidmaten inschrijven, zodat bij zijn 
vertrek naar Amersfoort in 1646 de gemeente 30 belijdende 
lidmaten telde, 13 mannen en 17 vrouwen. De kleine maar 
gestadige groei van het aantal belijdende gemeenteleden 
maakte het hem mogelijk een begin te maken met verbeterin
gen aan te brengen in de gebrekkige organisatie van het ker-
kewerk. 

De armenzorg kreeg allereerst zijn aandacht, omdat tot nog 
toe de kerkmeesters hiermede waren belast geweest die soms 
Rooms-Katholiek of anders meestal geen lidmaat waren. O p 
advies van de classis zouden enige lidmaten tot diaken worden 
benoemd, waarvoor op de 8e september 1641 alle lidmaten 
naar de kerk waren gekomen. Nada t zij hadden verklaard het 
voorstel „stichtelijck ende behoorlijck" te vinden, gingen zij 
wederom naar buiten om daarna, één voor één, weer binnen 

20) Archief Classis Utrecht, inv. no. 12. 
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te komen om namen van candidaten te noemen. Tot diaken 
. werden verkozen Jacob Gerritsz. en Jan Petersz. de Wi th , die, 
na driemaal in de kerk te zijn voorgesteld op de 26e septem
ber in hun ambt werden bevestigd. 2 1) 

O p 5 november 1646 hield Ds . Enschede zijn afscheidspre-
dikatie, waarna weer vele proponenten de kansel te Lopiker-
kapel zouden gaan bestijgen. O p Bernhardijn de Moor viel de 
keus van de gemeente, wat door de schout van Sevenhoven, 
geassisteerd door kerkmeesters en diakenen, aan de classis 
werd kenbaar gemaakt. O p de 29e augustus 1647 vond zijn 
bevestiging plaats door Ds . Heldius van Vreeswijk. 

D e vacature was de Heer van Wulven echter ter ore ge
komen (bij vorige beroepingen zagen we hem niet optreden) 
en hij toonde toen direct aan de classis zijn recht om een pre
dikant te benoemen. De classis weigerde evenwel dit recht te 
erkennen, waarop de Heer van Wulven de zaak aanhangig 
maakte bij de Staten van Utrecht. Dank zij ijverig onderhan
delen van een deputatie uit de classis verleende hij tenslotte 
toch zijn toestemming, voordat de Staten over deze kwestie 
een uitspraak hadden gedaan. 2 2 ) 

Gelijk zijn voorganger ging ook Ds. De Moor zijn gemeente 
wat hechter funderen, zij het dan op aandrang van de classis. 
Gezien het aantal manlijke lidmaten ( ± 13), moest het nu 
mogelijk zijn een voltallige kerkeraad samen te stellen. Tij
dens een visitatiebezoek van een drietal predikanten op 4 
augustus 1648 zou de verkiezing van ouderlingen plaats vin
den. Ook nu weer kwamen de lidmaten „d'een voor d 'ander" 

# in de consistoriekamer om hun stem uit te brengen. Tot eerste 
ouderlingen werden gekozen Jan Petersen de Wi th , gewezen 
diaken, en Bastiaen Damensen, die, zonder „op haer leven, 
handel ende wandel" aanmerkingen te hebben gekregen, op 
20 augustus werden bevestigd. 2 3 ) 

Aan de bepaling, dat ieder jaar een ouderling en diaken 

m 21) Acta Kerkeraad L'kapel. 
22) Archief Classis Utrecht, inv. no. 12. 
23) Acta Kerkeraad L'kapel. 
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moest aftreden (op Nieuwjaarsdag), kon soms maar moeilijk 
of in het geheel niet worden voldaan. Veelal was het ook 
een komen en gaan van dezelfde personen. In 1711 ging men 
er toe over te bepalen, dat een benoeming tot kerkeraadslid 
niet anders dan om wettige redenen mocht worden geweigerd. 

Ook andere onvolkomenheden kregen de aandacht. Om 
meer tijd te kunnen besteden aan de Zondagmiddag-catechi
satie, na de tweede kerkdienst, werd besloten dat ,,voor de 
middach de laetste rijse sal luyden een quartier voor negenen 
ende nae de middach ten een uere". De jeugd diende ook ge
oefend te worden in het zingen van psalmen, wat overigens 
een taak was voor de schoolmeester. ,,Edoch om de swacke 
Christenen van het Pausdom onder ons tegemoet te voeren en
de haer geen occasie ende souden geven om haere kinderen 
elders ter schoole te bestellen ende alsoo de profijten van de 
schoole niet te verminderen", zouden de stichtelijke zangles
sen alleen des Zaterdags worden gehouden. De Rooms-Ka
tholieken konden dan zelf bepalen of ze hun kinderen die 
dag naar school zouden zenden. De schoolmeester kreeg op
dracht om „alles op de bequaemste ende sachste middel ter 
saecken int werck te stellen". De verhoogde activiteiten moe
ten de schoolmeester nogal wat werk hebben bezorgd, want 
hij was er aanstonds bij om voor ,,'t vermeerderen sijner las
ten ende diensten aen de kercke" een extra-vergoeding te 
vragen. 

Ook de bediening van het H. Avondmaal vereiste nog een 
nadere regeling. In de kerkeraadsvergadering van 23 juni 
1650 werd voorgesteld ,,of niet sulx wederomme stichtelijck 
soude cunne geschieden ende is verstaen jae". Diaken Ver -
houck gaf in overweging, dat tijdens ,,de bediening van het 
Nachtmael eenige capittelen, ter materie dienende, uyt Godes 
H. W o o r t de gemeente voorgelesen wierden, gelijck in andere 
kercke in deze gelegentheyt placht te geschieden". 

D e collecte bij de viering van het H. Avondmaal deed in 
1660 haar intrede, waarvan de opbrengst ten goede zou ko
men aan de kerk en diaconie, half om half. 

N a het vertrek van Ds. De Moor naar Benschop in 1650 

14 



werd het beroepingswerk wederom gestagneerd door de wei
gering om het collatierecht van de Heer van Wulven te er
kennen. Toch stond het recht van het Kapittel van St Marie 
en de Heer van Wulven om bij tourbeurt een predikant te be
noemen onomstotelijk vast. De Staten van Utrecht moesten 
de kerkeraad van Lopikerkapel dan ook in 1691 in het onge
lijk stellen, toen tegen dit collatierecht een officieel protest 
werd ingediend. 2 4) 

Een deputatie uit de classis had in 1651 evenwel gedaan 
weten te krijgen, dat de Heer van Wulven afzag van zijn 
recht in deze. Hij beloofde zelfs niet hinderlijk meer te zullen 
zijn in het beroepen van een predikant, welke belofte hij door 

4 middel van een acte wilde vastleggen. De classis vond dit 

é echter overbodig „zich voor nu ende toekomende verlatende 

op sijn WelEdelheyts woort". 25) Tot ver in de 19e eeuw 
werd het collatierecht echter nog door de kerkeraad in acht 
genomen. 

De vacature kon dus nu eindelijk worden vervuld, waarvoor 
door de kerkeraad een „instrument tot beroepinge" moest 
worden opgemaakt. Op dit stuk maakte de classis evenwel 
aanmerking ten aanzien van de naam „de kercke Van Seven-
hoven ende Lopicker Cape!" in plaats van de „kercke van 
Lopicker Cape!" zoals te doen gebruikelijk was. Eerst in de 
19e eeuw moet men tot naamsverandering zijn overgegaan en 
de thans nog officiële naam van Hervormde Gemeente van 
Lopiker- en Jaarsvelderkapel hebben ingevoerd. Deze toevoe
ging was gebaseerd op het feit, dat de aan het Oosteinde van 

S d e parochie Jaarsveld gestichte kapel na de Hervorming bij 
Lopikerkapel is gevoegd. 2 6) 

De naam van het in 1812 opgeheven gerecht Se-
venhoven bleef dus niet bewaard in de benaming van de ker
kelijke gemeente; ook in de volksmond wordt hij niet meer 
gebezigd. 

Op 22 februari 1652 vond de bevestiging plaats van Ds. 
Regnerus Brandolphus door Ds. Heldius van Vreeswijk. Uit 
de korte visitatierapporten van de gedeputeerden uit de clas-

24) Den Uyl, p. 112. 
* 25) Archief Classis Utrecht, inv. no. 12. 

26) Muller, Kerkelijke indeling, p. 389. 
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sis Utrecht, die iedere gemeente jaarlijks een bezoek brach
ten, vernemen we iets naders over de kerkelijke toestand 
te Lopikerkapel ten tijde van Ds. Brandolphus' overkomst. 2 7 ) 
De langdurige vacature was voor de gemeente schadelijk 
geweest. Er waren „een menichte Papisten, die wel het der-
dendeel vant dorp maecken" (zij kerkten in het land van 
Vianen of te IJsselstein). Het aantal lidmaten bedroeg 40. 
Het ruwe volksvermaak van „ganstrekken", waarbij de spe
lers de met vet ingesmeerde kop van een gans, die met beide 
poten tussen twee palen was gespannen, moesten zien af te 
trekken, werd hier niet beoefend. Ook ,,jonghspelen", vrolijke 
bijeenkomsten van jonge mensen van beiderlei geslacht in een 
herberg, opgeluisterd met muziek en dans, werden hier niet 
gehouden. Catechisaties echter evenmin, omdat daarvoor de 
kinderen ontbraken. W è l hadden de herbergen en drinkgela
gen het na de Zondagse predikaties erg druk. 

De verdere opbouw van de gemeente werd evenwel krach
tig ter hand genomen, voor zover dit uit de acta van de kerke-
raad kan worden opgemaakt. Z o ging de predikant in aan
wezigheid van een ouderling enige dagen vóór de viering van 
het H . Avondmaal, 4 maal per jaar gehouden, de gemeente 
rond om niet alleen de lidmaten tot deelname te nodigen maar 
ook, waar noodzakelijk, vermaningen uit te spreken wegens 
openlijke begane ondeugden. Velen werden ook in een kerke
raadsvergadering ter verantwoording geroepen, bij welke ge
legenheid in scherpe bewoordingen een „broederlijke" verma
ning of bestraffing volgde. W i e zich daarenboven nog onder 
zensuur zag gesteld, mocht uiteraard niet deelnemen aan het H. 
Avondmaal alvorens de kerkeraad het directe toezicht op zijn 
of haar levenswandel had opgeheven. Deze vorm van kerke
lijke tucht zagen we, in verhouding tot het aantal belijdende 
lidmaten, veel toegepast, maar hij werd desondanks bijzonder 
ernstig opgenomen. Vooral tijdens de ambtsbediening van Ds. 
Brandolphus en Ds . Broussard (resp. van 1652-1690 en 1693-
1727) was deze straf in zwang. In de loop van de 18e eeuw 
zien we haar echter minder en minder worden toegepast. 

27) Archief Classis Utrecht, inv. no. 7. 
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Voor wat betreft Lopikerkapel kan dus worden geconclu
deerd, dat van een totale uittreding uit de Rooms-Katholieke 
kerk geen sprake was. Aanvankelijk zal niet meer dan een 
klein aantal zich, al of niet bewust, achter de sterk opgeko
men „Nieuwe Leer" hebben geschaard, die echter in de eerste 
jaren op minder scherpe wijze moet zijn verkondigd. Het 
optreden van de lezer. J. Lucass. kan moeilijk aanleiding zijn 
om tot een andere conclusie te komen. 

De consolidatie van het Protestantisme te Lopikerkapel ge
schiedde dan ook na de aanvaarding van de Dordtse Kerken-
orde door dit gewest in 1619. De „invloedssfeer" was toen al 
grotendeels bepaald en de verbeterde organisatie van het 
kerkelijk leven bevorderde vrijwel uitsluitend de natuurlijke 
groei, die tot op heden op geen enkele wijze werd doorbroken. 

De vraag, hoe het Protestantisme ingang vond in de kleine, 
besloten dorpsgemeenschap, zal onbeantwoord moeten blijven. 

• 

I L O P I K K E R K A P E L 
C. 1750 
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Tenslotte nog een enkele opmerking over het wit-bepleis-
terde éénbeukig kerkje. De gave staat, waarin het thans 
verkeert, vertoont geen enkel spoor meer van de tijden 
waarin de bouwvalligheid hoogtij vierde. In 1950 kwam een 
ingrijpende restauratie gereed, mede dankzij de energieke 
aanpak van Ds. G. ƒ. Koolhaas, welke werkzaamheden wer
den uitgevoerd door de Firma van Rhenen te Lopikerkapel 
onder leiding van het architectenbureau Van Hoogevest te 
Amersfoort. • 

In vroeger eeuwen was het al even moeilijk om de kerk 
tijdig en doeltreffend te repareren. Zo werden omstreeks 
1690 allerlei reparaties verricht, nadat men jarenlang een *, 
instorting had gevreesd. En nauwelijks 50 jaren later was het *i 

^ wederom slecht gesteld met de kerk en toren alsmede met 
^ de pastorie en kosterswoning. Om de benodigde penningen 

te verkrijgen was bepaald, dat de ingelanden van de polder 
Lopik, waartoe ook Lopikerkapel behoorde, een aantal stui
vers per morgen moesten betalen. Vooral de Lopikse land
eigenaren maakten tegen deze omslag ernstige bezwaren, 
zonder succes overigens. Omstreeks 1775 werd nogmaals een 
extra-omslag (van 14 stuivers per morgen) geheven om de 
kosten van herstelwerkzaamheden te kunnen dekken. In de 
19e eeuw ondergingen kerk en toren tweemaal een restau
ratie, terwijl in 1890 een nieuwe pastorie op de plaats van 
de oude verrees. 

Het stijlvolle interieur van de Kapelse kerk bezit als be
langrijkste kunstwerk een 17e eeuwse preekstoel. In 1646 

L was een bedrag van 100 gulden van de „armenpenningen" 
™ geleend voor de aanschaf ervan. De koperen lezenaar als

mede het tinnen doopbekken met koperen houder zijn een ge
schenk van Jan Hendrik van Panhuys, heer van Vliet, en zijn 
echtgenote Geertruida Catarina Westpalm, die deze schen
king in 1766 deden. Op de lezenaar komen de wapens van 
dit echtpaar voor, nl. I: op zilver drie zwarte maliën (Van 
Panhuys) en II: op goud een zwart steigerend paard. 

Tegen de scheidingsmuur tussen schip en kerkeraadskamer 
(onder de toren) is een houten wand bevestigd, waarop door 
de Kapelse schoolmeester in 1771 de W e t des Heren en de .;-

18 



De kerk na de restauratie 

• 

12 Artikelen des Geloofs alsmede enige teksten zijn gecalli-
grafeerd; in het midden een uurwerk, tevens de maanstand 
aangevende. Na de restauratie verkreeg het in 1914 aange
schafte orgel een plaats boven deze wand. 

Over de herkomst van de twee koperen kronen zijn geen 
gegevens bekend. 

Tot het Avondmaalszilver behoort een uit 1660 daterende 
zilveren beker, voorzien van een drietal merken w.o. keur 
van de stad Utrecht en het jaarmerk V (1659). 

De klok in de toren draagt het randschrift „GERHART 
SCHIMMEL H E F T MI G E G O T E N V O O R JACOB 
V E R M A T E N 1682". Tijdens de Duitse bezetting werd ze 
weggehaald, doch na de oorlog op de bodem van het IJssel-
meer in een gezonken schip teruggevonden. De kosten van 

19 
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het gieten zijn indertijd betaald door de Staten van Utrecht 
en het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams, 
omdat tijdens dijkdoorbraken de ingezetenen slechts door 
het luiden van de kerkklokken tijdig gewaarschuwd konden 
worden. 

Na het verbod tot begraven in de kerk (1829) werd een 
begraafplaats achter de kerk aangelegd, die, na enige klei
nere uitbreidingen, in 1963 aanzienlijk werd vergroot. 

Vóór de restauratie waren nog twee zerken met inscrip
ties zichtbaar, t.w. 
1. Marga re t a Brandolphius obyt 10 august 1679 en 
2. Johanna Brandolphius nata X I X juli M D C L V I denata 
XVII I sepulta XXIII Mar ty M D C L X X V . 

Lopik, mei 1964. 

De inventaris is vervaardigd volgens het door de Com
missie voor de Archieven der Nederlandse Hervormde Kerk 
aanbevolen schema. 

De inleiding zag reeds eerder het licht in het Jaarboekje van 
Oud-Utrecht 1963 onder de titel: De stichting van de Her
vormde Gemeente te LopikerkapeL Deze uitgave kon tot stand 
komen dankzij de financiële steun van het Gemeentebestuur 
van Lopik, de Commissie van Archieven der Ned. Herv. Kerk 
en van de Hervormde Gemeente van LopikerkapeL 

De bedoelde kerkelijke archieven zijn in 1963 gedeponeerd 
in de gemeentelijke archiefbewaarplaats te Lopik (Huis der 
Gemeente). 
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i n a n c i e n : 

Vé—yï Collecteboek, 1773—1888. 1 deel en 1 omslag. 
%0 )X 1773—1780. 1 omslag. 
2 3 )$. 1809—1861. 1 deel. 

N.B. Achterin aantekeningen betreffende bedelin
gen, 1812—1830, en collecten t.b.v. noodlij
dende kerken, 1840—1860. 

Kiescollege tot benoeming van ouderlingen en 
diakenen en tot beroeping van predikanten. 

yjj p0 Plaatselijk reglement voor de Hervormde Gemeente 
' te Lopiker- en Jaarsvelderkapel betreffende de be

noeming van ouderlingen en diakenen en de beroe
ping van predikanten, 1867, 1919. 2 katerns. 

£/5 yi Notulen van stemgerechtigde lidmaten, 1867—1951. 
1 deel. 

%b - ^2 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten, 1868—1961. 
1 pak. 

fïYtU.M- ty5 College van kerkvoogden 

ALGEMEEN 

NOTULEN/HANDELINGEN: 

1—2 Notulen van kerkvoogden, 1823—1891. 1 pak en 1 
deel. 
1. 1823—1874. 1 pak. Zéér onvolledig. 
2. 1870—1891. 1 deel 

3—4 Notulen van notabelen, 1850—1961. 1 deel en X 
katern. 
3. 1850—1961 
4. 1871—1878. 
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5 Besluiten van kerkvoogden en notabelen, 1873— 
1891. 1 omslag. 

INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN: 

6 Ingekomen en afschriften van uitgegane stukken, 
1797—1959. 1 pak. 

7—8 Register met afschriften van uitgegane stukken, 
1870—1911. 2 delen. 
7. 1870—1874. 
8. 1873—1911. 

9 Agenda van ingekomen stukken, 1873—1875. 
0 1 stuk. 

ALGEMENE VERSLAGEN EN OVERZICHTEN: 

10 Staat houdende opgaaf toestand kerk, pastorie en 
kerkelijke administratie, 1829—1883. 1 omslag. 

ORGANISATIE 

KERKVOOGDEN EN NOTABELEN: 

11 Processen-verbaal van benoeming tot kerkvoogd en 
notabel, 1874—1952. 1 pak. 

12 Stukken betreffende de benoeming tot kerkvoogd en 
0 notabel, 1823—1917. 1 omslag. 

13 Rooster van aftreding van kerkvoogden en notabe
len, 1877—1917. 1 omslag. 

TAKEN 

PERSONEELSZAKEN: 

14 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag 
van de koster, voorzanger en doodgraver, 1850— 
1883. 1 omslag. 
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15 Besluit van T.D.A. Verboom van Wulven , ,.patroon 
van de kerk van Lopiker Capel", houdende verho
ging van het door de kerk te betalen tractement van 
de schoolmeester, 1808, alsmede bijgeschreven be
sluiten van het College van Kerkvoogden omtrent 
genoemd salaris en toegekende emolumenten, 1824 
en 1827. 1 stuk. 

16 Instructie voor de koster, 1882. 1 omslag. 

17 Instructie voor de organist, 1903, 1929. 2 stukken. 

18 Instructie voor de voorlezer en voorzanger, 1883. 
1 stuk. 

ADMINISTRATIE: 

E i g e n d o m : 
Algemeen: 

19 Staat van eigendommen en bezittingen, 1824— 
c. 1934. 1 omslag. 

20 Proces-verbaal van het verhandelde in de vergade
ring van lidmaten inzake het beheer der kerkelijke 
goederen en het toezicht daarop, 1870. 1 katern. 

Stukken betreffende verzekering van kerkelijke 
eigendommen, 1922—1953. 1 omslag. 

Fonds Barchman Wuytiers van Vliet-Martens: 
%*) 2% Stukken betreffende een fonds, opgericht ter onder

steuning van het predicantstractement door een le
gaat van Jkvr. J. H . A. Martens , douairière van 
Jhr. H. C. J. Barchman Wuyt ie r s van Vliet, 1928— 
1929. 1 omslag. 

Kerkgebouw: 

^ 3 ]^ Contracten betreffende het onderhoud van het dak 
van kerk en toren, 1748, 1753. 1 omslag. 

0\JCbY%U 25 Bestek en voorwaarden betreffende de restauratie 
van de kerk (met tekeningen), 1949—1951. 1 om
slag en 1 rol. J ^ OÖMVO . 

N.B. I.nv. no. 21 is vervallen. • a3 1 \ 

IS. Wc\ J**> fc*M«Mt uw. % s J W . tepe % - icjkhi »«*% • 
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26 Stukken betreffende de levering van een centrale 
verwarmingsinstallatie in de kerk, 1925. 1 omslag. 

Kerktoren: 

27 Afschrift der acte, waarbij de gemeente Lopik de 
bij de kerk van Lopikerkapel behorende toren aan 
de Hervormde Gemeente van Lopikerkapel voor 
ƒ 1,— overdraagt, 1948. 1 katern. 

Kerkovgel: 

28 Stukken betreffende de levering van een nieuw kerk-
orgel door A. Standaart te Rotterdam, 1914. 1 om
slag. 

Zitplaatsen: 

29 Afschrift der acte, waarbij Jhr. H . C. }. Bachman 
Wuyt ie r s , heer van Vliet, aan de Hervormde Ge
meente te Lopikerkapel onder nader omschreven 
voorwaarden zijn rechten op een kerkbank en een 
grafruimte overdraagt, 1937. 1 katern. 

Pastorie: 

30 Stukken betreffende reparatie aan de pastorie, 
1832—1875. 1 omslag. 

31 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe pas
torie, 1888—1891. 1 omslag. 

Andere gebouwen: 

32 Stukken betreffende het (voormalig) schoolgebouw, 
de onderwijzers- en kosterswoning, 1824—1889. 1 
omslag. 
N.B. Zie ook inv. no. 44. 

33 Opgave van defecten aan het Rechthuis van Seven-
hoven, bewoond door G. Renes, 1860. 1 omslag. 

Begraafplaats en graven: 

34 Ordonnant ie op het begraven. Afschrift. 1694. Met 
latere wijzigingen. 1 katern. 

26 



35 Extract uit het reglement op het begraven van lijken 
voor de provincie Utrecht, 1831. 1 katern. 

36 Stukken betreffende het verbod van begraven van 
lijken in de kerk en de aanleg van een begraafplaats, 
1827—1837. 1 omslag. 

37 Verordening op het plaatsen van grafmonumenten 
op de begraafplaats der Hervormde Gemeente te 
Lopikerkapel. Afschrift. 1924, 1930. 1 stuk. 

38 Stukken betreffende de bouw van een lijkenhuisje, 
1873—1874. 1 omslag. 

39 Tarieflijst voor het begraven, 1841—1891. 1 omslag. 

40 Stukken betreffende het gebruik van graven, 1829— 
1921. 1 omslag. 

41 Plattegrond en lijst van eigenaren van graven in de 
kerk, (19e eeuw). 1 stuk. 

42 Plattegrond en lijst van eigenaren van graven op de 
begraafplaats, (19e eeuw). 1 stuk. 

43 Register van graven, aangelegd in 1829. 1 deel. 

Aankoop, verkoop, ruil: 

44 Stukken betreffende ruiling van percelen grond tus
sen de burgerlijke gemeente Lopik en de kerkelijke 
gemeente te Lopikerkapel, gelegen nabij de onder
wijzerswoning, 1886—1888. 1 omslag. 

45 Stukken betreffende een geschil tussen H. van Mont -
foort en het College van Kerkvoogden over de eigen
dom van 3 morgen land, 1822—1830. 1 omslag. 

46 Afschrift der overeenkomst tussen de Staat der N e 
derlanden en de Kerkvoogdij van Lopikerkapel be
treffende de vastgestelde scheiding tussen de aan de 
Staat toebehorende rivier de Lek en de aan d e Her
vormde Gemeente toebehorende oeverlanden (Sectie 
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A nö" 1196, gemeente Jaarsveld), 1930. Met aange
hechte kaart. 1 omslag. 

Evfdienstbaarheden, erfpachten, hypotheken e.d.: 

47 Acte van afkoop van een cijns, gevestigd op de hof
stede Johanna's Hoeve. Afschrift. 1944. 1 katern. 

48 Overeenkomst tussen de Dienst der Domeinen, in
spectie Utrecht, en de Kerkvoogdij betreffende het 
leggen van een pijpleiding in het aan de Hervormde 
Gemeente te Lopikerkapel toebehorende perceel Sec
tie A no 1196 (Jaarsveld), 1955. 1 stuk. 

Huur, verhuur, verpachting: 

49 Schrijven van Deken en Kapittel van St. Marie te 
Utrecht, waarbij de kerkmeesters van Lopikerkapel 
worden gemachtigd om de helft van de over 1726 
verschuldigde landpacht van de kerkelanden i.v.m. 
de grote schade door de watersnood kwijt te schel^ 
den, mits de andere helft direct wordt voldaan, 1729. 
1 stuk. 

50 Aantekening over het eigendom en de verpachting 
van het kerkeland, (19e eeuw) . 1 stuk. 

51 Stukken betreffende de verpachting van: 
a percelen land te Jaarsveld, 1733—1845. 
b een morgen 150 roeden land gemeen liggende 

met 11 morgen genaamd Besjesland te Lopiker-
• kapel, 1751, 1808. 

c drie morgen land te Lopikerkapel, 1743—1800. 
3 omslagen. 

52 Acte van verhuur van het z.g. Kerkewaardje, 1874. 
1 stuk. 

53 Acte van verhuur van een huis te Jaarsveld (nabij 
de Batuwse molen), 1832. 1 stuk. 

54 Acte van verhuur van een huis te Sevenhoven, 1851. 
1 stuk. \ ; 
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55 Concept-acte van verhuur van een huis achter de 
kerk te Lopikerkapel, (19e eeuw). 1 stuk. 

Geschillen: 

56 Stukken betreffende het geschil tussen de Heer Tuk
ker en het College van Kerkvoogden over de schei
ding tussen het eigendom van eerstgenoemde en de 
pastorietuin, 1911—1916. 1 omslag. 

Zie ook inv. no. 45. 

m a n c i e n : 
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Begrotingen: )$&0 
Begrotingen, 1825—£94$, -JWJU ILOiJ, Wol-

H^v^Wcj^, )$G\-)cjh%Aftik V.ft \Cjifei1icfi&&vt&Ye* 
Jaarrekeningen: 
Kerkmeesters- c.q. kerkvoogdijrekeningen, 1705/ 
11—1961. 4 banden en 2 pakken. 

DwÖov. k f/l 

pi 

N.B 

1705—1807. 
1808—1849. 
1850—1877. 
1878—1907. 
1908—1922. 
1923—1942. 

band. 
band. 
band. 
pak. 
band. 
band. 

1943—1944, 1951—1961. 1 omslag. 
Sedert 1824 rekeningen van de kerkvoogdij. 

Kerkmeesters- c.q. kerkvoogdijrekeningen, 1726— 
1922. 1 omslag en 1 pak. 

J&. 1726—1746. 1 omslag. 
J?&. 1826—1942. 1 pak. (Rekeningen kerkvoog-

dij). 

Kasbewijzen: 

Bijlagen tot de rekeningen, (19e- en 20e eeuw). 

Boekhouding: 

Kasboek, 1875—1892. 1 deel. 
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Hulpbescheiden: 

Jéé—rf Register met aantekeningen over jaarlijkse ontvang
sten uit verhuur van stoelen, verpachtingen en uit-
gangen, 1768—1848. 2 delen. 

OÏ ffl & ' 1768—1807. 1 deel 
0 T * 74. 1807—1848. 1 deel. 

jy\—7SL Register van verhuurde zitplaatsen, 1849—1917. 2 
o delen. 
Wj V% X 1849—1887. 1 deel. 

Qp Ttft Ti- 1888—1917. 1 deel. 

A> ; Itf 2^ Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1825—1961. 
Jf/ / ^ 1 pak. 
t^q ~3^~ J^ Ingebrachte bezwaren tegen de aanslag in de hoof-
y < 4 Sp> delijke omslag, 1866—1929. 1 omslag. 

/rj,k~l4£ jté Intekenlijsten voor vrijwillige bijdragen c.q. geldie-
&ïJ" ningen, 1868—1925 en z.j. 1 omslag. 

jé—rf Collecteboek, 1802—1888. 2 delen. 
i ^ J4f. 1802—1860. 1 deel. 

W. 1861—1888. 1 deel. 

Begraafregister, 1756—1909. 2 delen en 1 katern. 
JX, 1756—1804. 1 katern. 
yê. 1843—1847. 1 deel. 
8è! 1888—1909. 1 deel. 

Aantekening omtrent de herkomst van een schuld 
van ƒ 1200,— aan de Domeinen ten laste van de ker
kelijke gemeente, z.j. 1 omslag. 

Stukken betreffende belastingen, 1732—1825. 3 om
slagen. 
£27 Grondbelasting, 1810—1825. 

Lekdijkgeld, 1732—1823. 
Polderlasten, 1814—1820. 
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BEKNOPTE OPGAVE VAN IN ANDERE ARCHIEVEN 
BERUSTENDE ARCHIVALIA BETREFFENDE 

DE KERK TE LOPIKERKAPEL. 

Oud~archief gemeente Lopik: 

Inv.-Fruin (1891): 

VIL Archief van de kerkmeester van Lopikerkapel. 
inv. nos. 245-250. Stukken betreffende reparaties aan kerk en 

pastorie, eigendommen, financieel beheer. 

Rijksarchief bewaarplaats Utrecht: 

Inventaris archief kapittel St. Marie. 

inv. nos. 586-602. Stukken betreffende onderhoud kerk en 
pastorie, beheer eigendommen, benoeming 
kerkmeesters, schoolmeester en koster, 
het collatierecht. 

Collectie Doop-, t rouw- en begraafboeken. 

inv .no . 289. Doopboek, 1621—1811. 
292. Trouwboek, 1744—1810. 
299. , Begraafboek, 1730—1801. 
300. idem , 1757—1805. 

(,Cj \D)t)5 '" J<f "f55 

f) )v)ij') Sf 'q5j 

«<fcj 7$ l°lH9 « /aso 

liyU^-ikl^^f- ws-&>}*»»** 
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I N D E X PERSOONS- E N P L A A T S N A M E N 

Amersfoort, 12, 18 
Arien Petersen, 12 
Barchman Wuytiers van Vliet, 
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