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door Danker Roozemond

Daar waar de Hervorming zijn intrede deed, stelden de
kerkenraad en classis schoolmeesters aan. Het was in eer-
ste instantie de kerkenraad die, evenals bij alle lidmaten,
leer en leven van de schoolmeesters gadesloeg. En dat was
in Stavenisse nodig, want er was nogal eens iets met de
schoolmeesters.

Met de eerste schoolmeester, Rochus Savegreyn, waren er in
1621 al problemen. Hij schoor op zondag de baarden en was
ook vier dagen kermis wezen vieren in Sint-Maartensdijk. [1]
Daarna schijnt hij zich te hebben gebeterd, want hij werd als
ouderling gekozen. [2] Na afloop van zijn ambtsperiode ver-
viel de man echter weer in verzuim van school- en kerkdien-
sten, en ook was de drank hem te lief. [3]
Savegryns opvolger Christiaen Adriaens, die in 1628 werd
benoemd [4], was ook al eigenzinnig. Vaak was hij zonder
overleg met de kerkenraad niet aanwezig. En eens voegde hij
de kerkenraad brutaal toe, dat hij zelf wel zou uitmaken wan-
neer hij de kerk zou vegen. [5]
Maar dit alles viel in het niet bij de handelingen van de
schoolmeester Jonas Minnaert.
In de kerkenraadsvergadering van 13 april 1635 werd de
noodzaak besproken van het aanstellen van een nieuwe
schoolmeester. De vorige, Geleijn Meertense, was gestorven.
Zodoende zat Stavenisse zonder voorzangef en voorlezer in
de kerk, en tevens stond het onderwijs aan de 'jonghe jeucht'
stil. Op de een of andere wijze was het oog gevallen op Mr.
Jonas Minnaert, de chirurgijn van Dreischor. Ofivel sollici-
teerde deze zelf. Met algemene stemmen werd besloten om
deze persoon als schoolmeester aan te stellen. Aan de am-
bachtswouwe werd toestemming gevraagd en onmiddellijk
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kenraad, om hem het besluit van 12 december 1635 nog eens

schriftelijk ter hand te stellen, opdat hij geen onwetendheid
kon voorwenden. In de vergadering van 19 maart 1636 moest
de schoolmeester voor de kerkenraad verschijnen. Hem werd
het op schrift gestelde besluit ter hand gesteld, hetgeen hij
slechts tegensputterend aannam. Daama werd hij vermaand
om zijn plicht te doen en zichte onderwerpen aan de hem zo
menigmaal gedane vermaningen. Ten slotte beloof<le hij, met
duidelijke tegenzin, dat hij zich aan de vermaningen van de
kerkenraad zou houden. [8]
Drie maanden later bleek het w6dr nodig te zrln om Jonas tot
de orde te roepen. In plaats van beschikbaar te zijn tijdens de
kerkenraadsvergadering van 18 juni 1636, was hij met zijn
wouw gaan spelerijden! En dat ondanks het feit, dat hem
door de predikant uitdrukkelijk was medegedeeld dat er 's
middags kerkenraadsvergadering gehouden zou worden. [9]
In de kerkenraadsnotulen van 25 juni 1636, een week later
dus, kwam men weer uitgebreid terug op de halsstarrige on-
wil van de schoolmeester. Niets scheen te helpen. Vele ma-
len was hij vermaand, maar desondanks trok hij er zich niets
van aan. De kerkenraad, die toch wel erg veel geduld met
hem had, liet hem weer voor zich verschijnen. Weer werd
Jonas zijn plicht voorgehouden. Tevens kreeg hij de aanzeg-
ging, dat hem de toegang tot de tafel des Heeren werd ont-
zegd om ergernis in de gemeente te voorkomen. En men
smeekte hem als het ware om toch leedwezen te betonen
over zijn gedrag en zijn ambt weer op de juiste wijze te ver-
vullen. Maar niets hielp. De schoolmeester weigerde abso-
luut om zijn gedrag te veranderen en schuld te bekennen. Ja,

wat moesten ze met zo'nman?
Nog was het geduld van de kerkenraad niet ten einde. Zebe-
sloot dat de predikant David Arondeaulx met de ouderling
Christiaen Adriaens, als gedeputeerden van de kerkenraad,
de schoolmeester v66r het komende Avondmaal zouden be-
zoeken en zijn zrvakheid nog wilden verdragen. Ja hem zelfs
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weer om hem tot inkeer te brengen, maar alles was ook dit
keer tevergeefs! Jonas begon uit te varen tegen de kerken-
raad, en hoonde ze dat ze lichtvaardig waren. En hoereerders,

dronkaards, kijvers en vechters, die hele nachten in de her-
berg zaten, w6l aan het Avondmaal toelieten! De kerkenraad
was er ontdaan van en ontzegde hem het Avondmaal, terwijl
hij tevens op de Kerstdag niet als voorlezer mocht fungeren.

[13]
En het werd alsmaar erger. De schoolmeester had zich niets
aangetrokken van de opdracht van de kerkenraad dat het Sint
Thomasfeest niet gevierd mocht worden. Zijn vrouw was
hem zelfs behulpzaam geweest, door de kinderen voor de

viering de nodige attributen beschikbaar te stellen. Begrijpe-
lijk dus, dat de kerkenraad in haar vergadering van 5 januari
1637 haar afkeuring daaroveruitsprak. [14]
Je weet niet waarover je je het meest moet verbazen: over de

onverzettelijkheid van de schoolmeester of over het haast

eindeloze geduld van de kerkenraad. In haar vergadering van
26 ja;ontari 1637 ontbood ze de schoolmeester voor de zoveel-
ste maal. Hij werd weer vefinaand en verzocht om schuld te

belijden en beterschap te beloven, maar ook ditmaal bleef hij
onvermurwbaar. Hij wenste het gezag van de kerkenraad niet
te erkennen en zei, geen schuld te willen, noch te zullen be-
kennen. De kerkenraad wilde ook dat hij met name noemde
wie de dronkaards, hoereerders, kijvers, vechters en herberg-
bezoekers waren die volgens de schoolmeester ten Avond-
maal gingen. Indien hij dit zou weigeren, dan overwoog men
andere maatregelen.
Na deze ontmoeting besloot men de eis, die reeds in vorige
vergaderingen was gesteld, dat de schoolmeester schuld
moest belijden, onverminderd te handhaven. [15]

Boosaardig
Op 20 februari 1637 belegde de kerkenraad weer een verga-
dering, om nog eens uitputtend de tekortkomingen van de
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zijn ouderling Lucas Swancke en de schoolmeester Jonas

Minnaert, in het bijzljn van ds. J. Burs (predikant te Tholen;

was het op een classisvergadering?). En warempel, de

schoolmeester betoonde leedwezen, beloofde beterschap en

bekrachtigde dit met een handdruk! Wat klonk dat hoopvol.

Door de knieEn
Op 8 april 1637 werd de kerkenraad samengeroepen en daag-

de men ook de schoolmeester, om zijn belijdenis nu ook voor

de volle kerkenraad te vememen. Maar wat werd dat een te-

leurstelling. Met een vloed van woorden, zoals in het verle-

den, betoogde Jonas helemaal niet gezind te zqn om voor de

kerkenraad zijn schuld te belijden. Deze, terneergeslagen,

besloot de classis in te schakelen. [17]
Wat er verder precies gebeurde, is niet duidelijk uit de ker-

kenraadsnotulen te reconstrueren. Wel bleek, dat er in Tho-

len een samenkomst was geweest van een aantal predikanten

en overheidspersonen. Onder andere de Raadsheer Van

Thienhoven, dezelfde persoon die in 1635 namens de am-

bachtsvrouw toestemming gaf tot het beroepen van de

schoolmeester. Kennelijk pakte de heer Van Thienhoven Jo-

nas straf aan. Met als gevolg dat de schoolmeester in de ker-

kenraadsvergadering van 10 jtlJi 1637, voorgezeten door ds.

Petrus Doornijck van Poortvliet, eieren voor zijn geld koos

en door de kniedn ging en schuldbelijdenis deed.

Ongeveer een halfjaar later, op 1 december 1637, besprak de

kerkenraad het verzoek van Mr. Jonas Minnaert om een at-

testatie. Hij was voornemens naar Wolphaartsdijk te verhek-

ken. De kerkenraad voelde er niets voor om hem een attesta-

tie te geven, want het was juist een goede tijd om school te

houden (de wintertijd). Bovendien had hij tijdig moeten

waarschuwen dat hij die plannen had, zodat men iemand an-

ders op had kunnen zoeken. En ten slotte bleek dat zijn leven

weer niet vlekkeloos was. Hij had onder andere weer een

aantal mensen beledi gd.
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12. dd. 18 december 1636, fol. 28v,29 er.29v.
13. dd. 24 december 1 636, fol. 30 en 30v.
Wereld Feest Almanak, op www.beleven.org/feesVsint_thomas. Het Sint
Thomasfeest - gewijd aan de apostel Thomas - wordt gevierd op 21 de-
cember, de kortste dag van het jaar. Er bestaan allerlei gebruiken en ritue-
len. Zo worden die dag de kerkklokken geluid (het midwinterluiden komt
in ons land alleen nog voor in zuidoost Friesland), moeten langslapers op
deze dag trakteren. Kinderen mochten hun ouders of schoolmeester buiten
sluiten totdat hun een traktatie ofverhaal was beloofd
14. dd. 5januari1637, fol. 30v en 31.
15. dd. 26 januai 1637, fol. 3 lv en 32.
16. dd. 20 februari 7637, fol. 32v-34.
17. dd. 22 februari 1637, fol. 34v, 35 en 35v.
18. dd. l0julie 1637,fot.36.
19. Classicale acta Walcheren 1602-1620 en van Zuid-Beveland 1579-
1591, bewerkt door dr. J. Bouterse. Classis Middelburg blz. 82, dd.4 de-
cember 1606, no. 7 Oost-Souburg - Tucht.
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