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Stads- en Streekarchief Zutphen, Archief Classis Zutphen, inv. nr. 3. Acta  
 
1. 37  
2. Resolutien des synodi op 2 voorgestelde  besluiten  
3. gravamina      gravamen=bezwaar, bedenking 
4. Quaeritur 1. Hoe hem een lidtmaete heeft te dragen in de de vraag luidt; zich 
5. begravinge der dooden van papisten, daer men in huys co- katholieken 
6. mende de keerse bij het lijck siet staen branden?   
7. R[esolutie] Dat de magistraten sullen erkent ende versocht stadsbestuurders 
8. worden dese en diergelijcke superstitien af te willen  bijgeloof 
9. schaffen en dat een yegelijck lidtmate die daer moet 
10. sijn, met alle stichtinge sijn misnoegen betoonende 
11. de omstanders christelijck tegens dese ende dierge- 
12. lijcke superstitien onderrichte, maer de andere 
13. soo veel doenlijck, sullen hun absenteeren.  zich verwijderen, terugtrekken 
 
14. 38. 
15. Quaeritur 2. Wat middel voor de hant soude genomen 
16. worden als paepsche ouders, die haere kinderen niet ten doope 
17. in de kercke gepresenteert daerop aengesproken worden, seggende 
18. dat haere kinderen niet gedoopt en sijn. 
 
19. R[esolutie]. Dat de officier ter plaetsen sich naerder sal    richter, drost, functionaris 
20. hebben te informeren of de kinderen gedoopt sijn  
21. of niet, soo niet, om te procederen na kercken- 
22. ordre, soo door papen dat men procedeeren sal  priesters 
23. volgents lants placaten.      De wetgeving van 
          Gelderland 
 
Katholieke rituelen waren ten tijde van de Republiek uit den boze. De gereformeerde kerk was de 
publieke en bevoorrechte kerk: de enige kerk die het geloof in het openbaar mocht belijden. Andere 
kerken werden hooguit gedoogd, al veranderde hierin wel het een en ander ten goede in de loop van 
de tijd. Katholieken en gereformeerden konden elkaar natuurlijk niet vermijden bij begrafenissen, al 
was het alleen maar, dat het kerkhof rond de gereformeerde kerk ook nog steeds het kerkhof voor de 
katholieken van het kerspel was. Katholieke symbolen, zoals het kruis op een graf, waren dan ook niet 
toegestaan. Zelfs een kaars (binnenshuis) leverde al moeilijkheden op. De belijdende lidmaten werd 
geadviseerd in voorkomende gevallen netjes van hun ongenoegen blijk te geven, maar voor het 
overige zich zoveel mogelijk afzijdig te houden. 
Katholieke ouders die hun kind niet lieten dopen in de gereformeerde kerk, konden door de 
plaatselijke richter vervolgd worden op grond van kerkelijke reglementen. Indien het kind door een 
paap (priester) gedoopt was, dan was het een zaak van het stad- of landgericht, om de ouders te 
vervolgen. 


