weezen, dat Godt eene van die twee onnosele schaapjes, onnosele hloetjens, die gy
9. maanden onder uw harte gedragen hebt, ende met zulken smerte gebaart hebt,
al zoude gehaat hebben eer het ontfangen ende gebooren was? Waar op de predi¬
kant Wouter op den borst stiet, en zeyde; dat liegt gy. Des predikant s wyf quam
van agteren ende dofte Wouter met hare vuysten op zyn rugge, zodat hy ten les¬
ten door het stooten ende slaan onder de voet raakte. Wel, zeyde ik, stoot je en
slaa je den man, dat zoude ik zelf wel hebben konnen doen, waar 't daar mede
te doen geweest. Ik dagt, dat de predikanten de goede luyden met Godes woorden
heel vriendelyk onderrigten, ende also Wouter nog al leggende tegens die dortsche
canons bleef disputeeren, zo sleepten hem de predikant met het wyf ten huysen
uyt, het welk ik voor de deure staande al lachende aansag, ende also zyn man¬
tel in de deure geklemt was, ende hy al een wyle most staan, eer hy zynen man¬
tel los kreeg, zo zeyde ik vast al lachende: Woutertje, Woutertje, ik heb u wel
gezeydt, dat gy geen Arminiaan worden zout, want het nu al te quaden tyd
voor haar is. Eenige oude huysluyden , die over de deure van den predikant op
een bank saaten en praatten, hoorde ik zeggen: zy vegten met den predikant, dog
hoorende my met Wouter zo hartelik lachen, wisten zy niet, wat zy denken zou¬
den, en merkten wel, dat ]er niemand doodt gebleeven was.
Passchier de Fyne zegt dat de dominee Pen oud man was' . Uit de predikantenlijst, voorkomende in het kerkboek van Benningbroek5, aangelegd in 1685
blijkt dat van 1604 tot 1634 Hedrik Jarichsen aldaar predikant was. Hij zal
dus degene zijn geweest die het tweetal heeft ontmoet. Gepreekt heeft hij in
hetzelfde kerkje dat er thans nog staat, want dat is al vóór 1620 gebouwd6.
Amsterdam, najaar 1984
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5 Archief Westfriese Gemeenten. Archief hervormde Gemeente Benningbroek, voorl. inv. no. I.
6 Herma M. van den Berg, 'De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst', deel 8, blz.
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