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Ioep van Gennip 

Op pelgrimage naar Kevelaer 
Onlangs besloot 
ik met de racefiets 
vanuit Nijmegen naar 
Kevelaer te fietsen: 
he en en terug een 
slordige 120 km. 
Het ligt in Duitsland, 
ter hoogte van het 
Nederlandse Bergen 
net over de grens. 

TNK jaargang 12 (2009) 

Ik wist dat het een Mariabedevaartsoord was en al fietsend 
begon ik ongemerkt aan andere pelgrimsplaatsen te denken: 
Rome, jeruzalern, Santiago de Compostella, Lourdes, Fatima. 
Plaatsen waar het goddelijke tastbaar is (geweest) op de een 
of andere manier. Ook het verschil tussen een pelgrimage en 
een bedevaart kwam in mij op. Bij de eerste maakt de reis naar 
het bedevaartsoord een fundamenteel onderdeel uit van het 
geheel, terwijl bij de bedevaart vooral het einddoel ('de heilige 
plaats') centraal staat. 

Nadat ik een tandje hoger was gaan fietsen dacht ik aan 
de 'klassieke: pelgrimsoorden jeruzalem, Rome en Santiago de 
Compostella. Vanaf de vierde eeuw zien we al christenen uit 
Europa op bedevaart gaan naar het Heilig Land om de plaatsen 
waar jezus geleefd heeft te bezoeken. De tweede plaats die zich 
op een toenemend aantal pelgrims en bedevaartgangers mag 
verheugen is Rome, waar de graven van Petrus en Paulus zich 
bevinden. Maar ook de vroeg-christelijke martelaren trekken 
daar de aandacht. Vanaf de achtste eeuw komt er nog een 
derde belangrijk pelgrimsoord bij: Santiago de Compostella 
(daarnaast zijn er theorieen dat de nabijgelegen kustplaats 
Finisterre, letterlijk het 'einde van de wereld', al een pre 
christelijke 'bedevaartscultus' kende), In Santiago zou het 
graf van jacobus zich bevinden, die er zijn laatste rustplaats 
vond nadat zijn leerlingen hem van jeruzalem, waar hij was 
overleden, hier naartoe had den overgebracht. 

Naast de religieuze motieven komt in de middeleeuwen 
ook de 'boetepelgrimage' tot bloei, een vorm van boetedoening 
waarbij de pel grim na het voltooien van zijn tocht wordt 
ontheven van zijn straf. Het vaak romantische beeld dat wij 
heden ten dage hebben van de pelgrimage moet hier totaal 
hebben ontbroken. Door weer en wind en met angst voor 
overvallen en ziekten moesten de boetelingen vaak duizenden 
kilometers te voet afleggen. Velen zullen, tot vreugde van het 
thuisland, niet zijn teruggekeerd. 

Inmiddels ben ik afgezakt richting Gennep, waar ik even 
stop om wat water te drinken, waarna ik mijn pelgrimage weer 
vervolg. Kevelaer is sinds 1642 een Mariabedevaartsplaats. Het 
voorwerp van devotie is een Belgische kopergravure die het 
wonderdadige Lieve Vrouwebeeld van Luxemburg uitbeeldt 
(het 'origineel' bevindt zich in de OL Vrouwekathedraal in 
Luxemburg). In de zeventiende eeuw ontstonden, als reactie 
op de reformatie, in verschillende katholieke grensplaatsen in 
de Nederlanden en Duitsland Mariabedevaartsoorden, waarvan 
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Kevelaer, dan to en in het bisdom Roermond lag, 
weI de bekendste is. Ook Heiloo, Maastricht en 
's-Hertogenbosch waren in die tijd al belangrijke 
Mariabedevaartsoorden. Lourdes en Fatima 
dateren pas uit de negentiende eeuw. 

Hobbelend, vanwege het slechte wegdek, 
fiets ik het oude centrum binnen en stop 
midden op het centrale plein, waar op een 
paar vierkante meter verschillende kerken en 
kapellen staan. Het grootste gebedshuis, een 
neogotische kerk, stamt uit de negentiende 
eeuw en werd in 1923 tot basiliek verheven. Aan 
de zijkant van een andere kleinere kerk staan 
allemaal kaarsenbakken opgesteld. Diverse 
kaarsen, opgestoken door het winkelend 
publiek, branden nog. Dit is de bedevaartskerk 
die tussen 1645 en 1647 werd gebouwd. Het 
licht dat door de glas-in-Ioodramen valt, laat 
afbeeldingen uit het leven van Maria zien. Toch 

is ook hier niet het genadebeeld te bezichtigen, 
daarvoor moeten we in een andere, barokke 
koepelkapel, wezen. De zijkanten hiervan zijn 
versierd met bladgouden Maria-monogrammen 
en boven de deur staat in sierletters Consolatrix 
Afflictorum (Troosteres der Bedroefden). De 
eretitel die Maria (hler) heeft gekregen. 

De kapel is gebouwd over een eenvoudige 
'bidzuil' die hier in 1642 werd neergezet door 
de Gelderse marskramer Hendrik Busman. 
Hij had hiertoe opdracht gekregen van Maria. 
Hier bevindt zich de afbeelding van Maria, 
de Troosteres der Bedroefden. Het is dringen 
in de kleine ruimte. Naast de bloemen staan 
brandende kaarsjes en een paar bidstoelen. De 
stilte overheerst. 

Dan stap ik naar buiten, de zan in, de 
pelgrimage is voltooid. Volgend jaar staat 
Santiago de Compostella te wachten, per fiets. 

Cees Neven overleden 
Kort voor het ter perse gaan van dit blad ontving het bestuur van de Vereniging voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis het trieste bericht dat de kerkhistoricus Cees Neven op 15 
juni jongstleden op 62-jarige leeftijd is overleden. De heer Neven schreef diverse boeken 
en artikelen over het kerkelijk verleden van zijn woonplaats Waddinxveen. Hij was 
betrokken bij de oprichting van de VNK in 1989 en werd haar eerste penningmeester. Met 
Cees Neven verliezen wij een zeer actief en betrokken lid en een vaste bezoeker van onze 
bijeenkomsten. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. 

Het bestuur 

Nieuwe voorzitter en secretaris voor VNK 
Op de jaarvergadering van de vereniging voar Nederlandse Kerkgeschiedenis van 9 
mei jongstleden zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: prof. dr. Jan Jacobs en drs. 
Martin van Wijngaarden. Laatstgenoemde is luthers predikant. Jan Jacobs is hoogleraar 
kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg en voIgt prof. dr. Herman Selderhuis 
op als voorzitter van de vereniging. Drs. Christiaan Ravensbergen zal drs. Jan Dirk Snel 
opvolgen als secretaris. Onder dankzegging voor het vele werk dat zij voor de vereniging 
hebben verricht, hebben Herman Selderhuis en Jan Dirk Snel in Dordrecht officieel afscheid 
genomen van het bestuur van de VNK. 
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Anne Iaap van den Berg 

Kaarten in bijbels 
In oude bijbels treft 
men, naast afbeelding 
en die oorspronkelijk 
de functie hadden om 
het verhaal toe te 
lichten, kaarten aan 
die vooral in de 
protestantse bijbel 
uitgaven een min of 
meer vaste plaats 
kregen. Zij hadden net 
als prenten het doel 
het verhaal te verdui 
delijken en weI op 
geografisch terrein. 
Er verschenen in 
eerste instantie een 
enkele kaart of enkele 
kaarten - het aantal 
kon varieren van een 
tot vijf. In de vijftiende 
en het eerste gedeelte 
van de zestiende 
eeuw waren de 
kaarten voornamelijk 
houtsneegravures. 

TNK jaargang 12 (2009) 

Aan het einde van de zestiende eeuw waren de houtsneegravures 
geheel vervangen door kopergravures, wat samenhing met een 
nieuw drukprocede, het drukken op koperplaten. Deze nieuwe 
werkwijze maakte duidelijker afbeeldingen mogelijk, mede 
doordat de lijnen veel gemakkelijker getrokken konden worden 
dan in hout. In het begin van de zestiende eeuw waren de 
kaarten door de houtsneetechniek nog veel minder verftjnd dan 
later, waarvan men in bijbels uit die periode voorbeelden kan 
aantreffen. Dikwijls waren de kaarten vrij eenvoudig en soms 
waren de verhoudingen en het perspectief nog niet helemaal 
goed ontwikkeld. Maar ook de houtsneegravures werden 
verftjnder en vanaf het midden van de zestiende eeuw werden 
er bij kaarten dikwijls uitvoerige toelichtingen gegeven. 

Aan het einde van de zestiende en vooral in de zeventiende 
eeuw nam de cartografte een hoge vlucht. Bekende kaartmakers 
uit die periode waren onder andere de uit Vlaanderen gevluchte 
Amsterdamse predikant en cartograaf Petrus Plancius, de 
vlaming Abraham Ortelius, die in 1570 zijn beroemde atlas 
Theatrum Orbis Terrarum uitgegeven had, de Deutecum-familie, 
de Visscher-familie en Romeijn de Hooghe. 

Treft men in vroege bijbels nog een min of meer willekeurig 
aantal kaarten aan, vanaf het einde van de zestiende eeuw 
werden er over het algemeen standaard zes kaarten opgenomen. 
In de protestantse bijbeluitgaven verschenen dergelijke series, 
waarbij de volgende onderwerpen afgebeeld werden: in het 
Oude Testament de wereldkaart. die geplaatst werd voor het 
begin van Genesis, de paradijskaart die men aantreft aan het 
einde van Genesis 2, de veertigjarige woestijnreis gebonden bij 
Numeri 38, de kaart van jeruzalem die afgebeeld staat bij het 
begin van Nehemia, terwijl in het Nieuwe Testament kaarten 
opgenomen waren van het Beloofde Land ten tijde van Iezus, 
gebonden bij het begin van het Nieuwe Testament. De kaart met 
de reizen van de aposteIen en Paulus is te vinden in het boek 
Handelingen. De kaarten waren dus geplaatst bij de verhalen 
waarnaar ze verwezen. Op de achterkant van de kaarten staan 
uitvoerige beschrijvingen van hetgeen erop staat en dat wordt 
dan weer in verband gebracht met de bijbelse geschiedenis. Zo 
wordt over Ethiopie vermeld dat de koningin van Sheba daar 
vandaan kwam. 

Opvallend is dat de kaarten niet aileen topografische 
bijzonderheden gaven, maar veelal werden, zoals we zullen 
zlen, oak verhalen uit de bijbel daarop afgebeeld. Men zag dus 
niet aileen de plaatsen waar de verhalen zich afspeelden, maar 
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dikwijls werden ook elementen uit de verhalen 
weergeven. Dit diende uiteraard tot lering, 
maar had tevens de functie van verfraaiing. 
Deze kaarten werden door diverse kaartmakers 
gemaakt, waarbij men zich dikwijls liet 
inspireren door eerdere voorbeelden, zodat 
vee I kaarten op elkaar lijken, maar vaak in 
detail verschillen. Eenzelfde beeld zien we 
in de prentkunst, ook daar was het gebruik 
afbeeldingen van elkaar na te maken. 

De bijbelse kaarten werden over het 
algemeen in losse series verkocht en een 
koper kon kiezen welke hij in een bijbel, die 
nog ongebonden verkocht werd, liet inbinden. 
Daamaast werden er ook bijbels uitgegeven 
waarbij al een kaartenserie ingebonden was. 
In 1682 besloot de drukkersfirma Keur, die tussen 
het laatste kwart van de zeventiende en het 
midden van de achttiende eeuw voomamelijk 

(Ajb. I) 

bijbels en psalmboeken uitgaf een serie kaarten 
in zijn folio-uitgaven op te nemen. De graveur 
Bastiaan Stoopendaal (1637-1693) vervaardigde 
zes grote kaarten voor deze bijbel, die ook in 
latere drukken werden opgenomen. Vanaf 1702 
werden deze kaarten opnieuw gegraveerd door 
Daniel stoopendaal (ca. 1650-ca. 1735) en ook 
in de Keurbijbels geplaatst. Later verschenen er 
ook bijbels uitgegeven door Keur met kaarten 
van andere graveurs In bijbeluitgaven van 
andere drukkers werden veelal andere series 
opgenomen, bijvoorbeeld van Petrus Plancius, 
Claas jansz Visscher en later van zijn zoon 
Nicolaas, Come lis Danckerts, Johannes van 
Deutecum en anderen. Ik zal enkele kaarten uit 
de Keurbijbels bespreken, terwijl ik een aantal 
kaarten van verschillende andere graveurs 
noem. Ais eerste bespreek ik de wereldkaart 
van stoopendaal uit de Keurbijbels. 

TNK jaargang 12 (2009) 



Oeze wereldkaart (alb. 1) geeft vele 
bijzonderheden. Niet aileen is opvallend hoe 
gedetailleerd de kaart is: landen, zeeen en 
plaatsnamen zijn zelfs ingevuld. Ouidelijk 
zichtbaar en benoemd zijn de Noortzee, Nova 
Zembla, de Golfo de Bengala etc. Australie 
wordt hier nog Hollandia Nova genoemd 
en bij Zeelandia Nova (linksonder) valt de 
Moordenaers Bay in het oog. Bij zawel het 
noordelijk en het zuidelijk hal frond is de loop 
van zan en maan in de verschillende maanden 
van het jaar weergegeven, met in de randen de 
symbolen van de bijbehorende sterrenbeelden. 
Verder is een aardig detail de zeventiende 
eeuwse schepen die in aile oceanen te vinden 
zijn. Sommige hebben een naam, zoals P.S. 
Paulo uit Amsterdam (onder India). 

Bijzonder aan deze kaart zijn de rand 
versieringen met mythologische voorstellingen. 

(Ajb. Jb) 

Links onder is de zeegod Neptunus afgebeeld, 
herkenbaar aan zijn drie-tand en omringd 
door zeenimfen. Rechtsonder staat het verhaal 
van de godin Pomona, de godin van de oogst, 
met een hoorn gevuld met fruit in haar hand. 
Rechtsboven figureren de godin van de 
maan, Juno, en de oppergod Jupiter in hun 
zan newagen. En linksboven ten slotte is de 
ontvoering van Persephone door Hades te zien, 
de god van de onderwereld die met paard en 
wagen uit een kloof van de aarde tevoorschijn 
schiet en Persephone meeneemt, haar moeder 
in wanhoop achterlatend. Oit zijn allemaal 
mythologische, dat wil zeggen niet -bijbelse 
verhalen, en dat op een kaart die in een bijbel 
geplaatst werd. Oat werd Stoopendaal dan 
ook niet in dank afgenomen. Later, in 1702 
werden deze kaarten vervangen door nieuwere 
kaarten, waarbij de twee werelddelen precies 
overeenkwamen maar de randversieringen 
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gewijzigd werden in neutrale, niet heidense 
voorstellingen. 

Op atbeelding 1 b is dezelfde kaart afgebeeld, 
maar nu zander de mythologische figuren. 
Onderaan staat dan ook: "opnieuw verbetert 
en uytgegeven". De twee wereldbollen komen 
exact overeen en zoals al eerder gezegd: hier 
geen mythologische maar neutrale figuren die 
staan voor de werelddelen: Europa, met koeien 
en paarden, Azie met de olifant, Afrika met de 
krokodil en Amerika met indianen. 

Het paradijs is het onderwerp van de tweede 
standaardkaart (atb. 2). De kaart die hierbij 
afgebeeld wordt, is gemaakt door Petrus 
Plancius (1552-1622). Hij was een bekend 
predikant en cartograaf, die in 1585 uit 
Vlaanderen naar het Naorden gevlucht was 
en predikant werd te Amsterdam. Daar raakte 
hij spoedig in conflict met zijn collega Jacobus 
Arminius en hij zou zich ontwikkelen tot 
een voorman van de contra-remonstranten. 
Tevens genoot hij bekendheid als cartograaf. 
Hij maakte twee series bijbelkaarten, in 1590 

en 1614. Daarnaast vervaardigde hij kaarten 
voor de VOC; zijn kaarten hadden voor de 
zeevaart grote betekenis. Aan zeelieden gaf hij 
vanaf de kansel onderricht in het gebruik van 
zeevaartkundige instrumenten en hij verstrekte 
hen kaarten. Na terugkeer van hun rei zen 
noteerde hij de bevindingen van de zeelieden 
en verwerkte die in zijn kaarten. 

De kaart die hier afgebeeld is komt uit 
de tweede serie. Op de kaart zelf, die minder 
ruimte inneemt dan de rest van de atbeelding, 
zijn in het heilige land de steden nauwkeurig 
ingevuld, terwijl daarnaast landen, rivieren 
- de paradijsrivieren Pison en Gihon rechts 
onderaan - en bergen zijn benoemd. Een aar 
dig detail is de schaalaanduiding, zawel in 
"duytsche mylen" als in "Uren gaens". Links van 
de kaart is het paradijs afgebeeld, nog v66r het 
eten van de verboden vrucht. De dieren leven 
zeer vreedzaam naast elkaar, met Adam en Eva 
in het midden. In de marge zijn de belangrijkste 
verhalen van Genesis als een strip afgebeeld. 
Enkele wi! ik nader noemen. linksboven wordt 
Eva geschapen uit een rib van Adam, daarnaast 
neemt Eva de vrucht aan van de slang; aan de 

(Ajb.2) 
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(Afb·3) 

rechterzijde het verhaal van Kam en Abel: het 
offer van Abel was God welgevallig, zijn vuurtje is 
immers hoger dan dat van Kain. De achtergrond 
toont het gevolg: Kain slaat Abel dood. Hele 
maal rechts de zondvloed, met daaronder de 
toren van Babel. Helemaal linksonder staat 
het verhaal van jozef, die door zijn broers in 
de put geworpen wordt. Rechtsvooraan ligt 
Iozef opvallend is de westerse kleding van de 
figuren aan de rechterzijde, met name de man 
met de hoed. Het plaatje bij Genesis 17 toont 
Jakob die het eerstgeboorterecht ontfutselt; 
terwijl zijn broer Ezau op de achtergrond jaagt 
zit hij aan het bed van Abraham. Hier is een 
typerend Hollandse tafereeltje met de borden 
aan de muur en de tafel. Hoewel Plancius op 
deze kaart meer beeld dan topografie geeft, was 
het zeker niet ongebruikelijk om in de marges 
bijbelse verhalen te laten zien. 

TNK jaargang 12 (2009) 

De derde standaardkaart (afb. 3), weer uit de 
Keurbijbels, is die van de uittocht uit Egypte, 
de veertig jaar durende woestijnreis van het 
yolk Israel, de "Perigrinatie ofte Veertich-iarige 
Reyse der Kinderen Israels, Uyt Egypten door 
de Roode lee, en de woestyne". Het is niet 
verwonderlijk dat aan deze gebeurtenis - een 
van de belangrijkste episoden uit de bijbelse 
geschiedenis - aandacht wordt gegeven. De 
kaart is opnieuw vrij gedetailleerd. Zo is de 
doortocht door de Rode lee links in het midden 
als een luchtfoto duidelijk te zien, waarbij 
vermeld wordt: "Israel, gaet droog voets door de 
lee" en "Pharao vervolgende Israel verdrenckt 
met al syn volek in de lee". De woestijnreis is 
ingetekend aan de hand van de vierenveertig 
pleisterplaatsen, die op de beschrijving aan de 
achterzijde toegelicht worden. Ookop deze kaart 
is extra informatie in de randen te vinden: er is 
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Iinksonder een sikkel afgebeeld, ter illustratie 
van het in de bijbel genoemde betaalmiddel, en 
verder weer elementen uit het uittochtverhaal: 
Mozes (afgebeeld met goddelijke stralen) die 
water uit de rots slaat terwijl zijn broer Aaron 
toekijkt (Exodus 17), vervolgens de stenen 
tafelen met daarop de tien geboden die Mozes 
van God op de berg Sinai ontvangt (Exodus 20 
en 24) en rechts de koperen slang (Numeri 21), 
die Mozes op een stok omhoog houdt zodat 
ieder die naar deze slang keek, genas - de 
aesculaap gaat op dit verhaal terug. Linksonder 
vaart de vloot van Salomo uit met daarbij een 
tekst, die verwijst naar IKoningen 9:28: "Den 
Koningh Salomon sendt van Esiongeber syn 
schepen na Ophir om te handelen die van 
daer wederkomende hem mede brengen voor 
suyvere winst 420 Talenten ofte Centener Gout 
[ ... J"; rechtsboven zijn afgebeeld "De Hout 
vlotten gesonden uyt Libanon aen Salomon tot 
lapho ofte loppe", een plaatsnaam die bij het 
voorste schip is ingetekend. 

Bovenin staat een verwijzing naar Iona - 
hier in detail afgebeeld met de tekst: "Jona in 

zee geworpen, wort hier van een vis ingeslokt" 
(afb. 3a). Het verhaal van jona heeft zeer tot de 
verbeelding gesproken, want het wordt vaker 
op kaarten afgebeeld. In de kanttekening bij 
de Statenvertaling wordt bij dit verhaal - en 
met name het element van de drie dagen dat 
jona in de vis zat - verwezen naar Christus 
dood en opstanding na drie dagen. Maar het 
is niet duidelijk of het hierom werd afgebeeld, 
of eenvoudigweg omdat het zo'n wonderlijk 
verhaal was. 

De vierde kaart (afb. 4) in de 'standaardserie' 
is zeer typerend voor de bijbelse kaarten als 
zodanig, te meer omdat het geen kaart is in 
de eigenlijke zin van het woord, maar een 
stadsplattegrond en wei die van Ieruzalem, 
de heilige stad. De hier afgebeelde kaart is 
van de kaartenmaker Claes jansz. Visscher 
(ca. 1587-1652). Visscher had een zaak in de 
Amsterdamse Kalverstraat en hij was in het 
eerste kwart van de zeventiende eeuw bekend 
geworden met zijn topografische afbeeldingen 
van de omgeving van Amsterdam en Haarlem. 
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Hij was ouderling van de gereformeerde kerk. 
Zijn huismerk was een visser met visgerei, dat 
op zijn kaarten regelmatig te zien is. Hij maakte 
ook een serie bijbelkaarten, waarbij hij zich 
liet inspireren door de zeldzame kaarten van 
Johannes Deutecum, over wie later gesproken 
zal worden. Zijn serie verscheen in vee I edities 
van de Statenbijbel tussen 1642 en 1657. Na zijn 
dood in 1652 werd zijn zaak overgenomen door 
zijn zoon Nicolaas, die eveneens bijbelkaarten 
maakte, vaak dezelfde als zijn vader, aileen wat 
uitbundiger in de details. Op deze kaart is naast 
de "verclaringe der Cyfer-Getallen" het huismerk 
te zien, een visser met een hengel en rechts van 
hem een vis. 

Deze plattegrond is wat betreft stedenbouw 
net zo weergegeven als een plattegrond van 
een westerse stad - de kaartmakers ken den 
jeruzalern niet, men moest het doen met bijbelse 

(AJb.4) 

beschrijvingen. De stijl van de gebouwen is 
veelal dezelfde als in Nederland. De kaart is 
over het algemeen geplaatst aan het begin van 
Nehemia, waar het gaat over de herbouw van 
jeruzalern na de Babylonische ballingschap. 
De indeling van de stad komt overeen met 
wat men in Nederland gewoon was, terwijl 
elementen uit de bijbel op de plattegrond 
voorkomen. Zo kent jeruzalern in de fantasie 
van de kaartmaker een "Breede Straet, de Vis 
Markt, Vee Markt en Groote Markt". Links houdt 
een adelaar een doek vast met een verklaring 
van de letters en getallen. De adelaar had de 
oorspronkelijke prent niet. Zo verwijst A naar 
de "Tempel Salomons op den Bergh Moriah", 
aan de bovenkant in het midden. De getallen 
verwijzen naar diverse elementen uit de tempe!. 
De "Gulden ofte Oost Poorte" wordt met het 
getal 10 aangeduid, terwijl men onder nummer 
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33 de "Voorhof der Priesteren" en onder 35 het 
"Altaer des brantoffers" aantreft. Met nummer 
23 wordt aan de rechterkant de "Burcht Sions" 
aangeduid. Rechtsonder de kaart is met de letter 
B het dal Gihon aangeduid. De naam Gihon 
verwijst oorspronkelijk naar de paradijsrivier 
(zie de kaart van Plancius). Dezelfde naam 
werd gegeven aan de waterbron bij jeruzalem 
die zorgde voor de watervoorziening van de 
inwoners. Op de kaart staan de "lage en de hooge 
Fonteyne Gihon" afgebeeld. Rechtsonder is een 
belangrijk element uit de geschiedenis van Israel 
afgebeeld, de zalving van Salomo tot koning bij 
de Gihonbron (I Kon. I). Linksonder grijpt de 
kaartmaker vooruit in de geschiedenis, waar hij 
verwijst naar de kruisiging op de berg Golgotha 
met links daarvan het graf van Christus. Beide 
gebeurtenissen zijn op de bewerking van deze 
kaart door de zoon Nicolaas veel uitbundiger 
weergegeven. 

Het beloofde land Kanaan, waar de Israelieten 
na de uittocht uit Egypte woonden en waar 
ook jezus optrad, wordt afgebeeld op de vijfde 
standaardkaart (afb. 5). Deze kaart werd in 

het Nieuwe Testament voor het evangelie 
van Mattheus geplaatst en het is duidelijk dat 
de afbeelding verwijst naar de tijd van jezus. 
Plancius, wiens kaart uit zijn tweede serie ik 
hier bespreek, laat dat ook duidelijk zien in 
de afbeeldingen in de marge. Op de kaart zelf 
zijn weer duidelijk de streken, bergen, rivieren 
en plaatsnamen ingetekend, zoals we van 
Plancius gewend zijn. Als versiering is een 
driemaster afgebeeld. De afbeeldingen in de 
marge geven scenes uit het leven van Iezus 
en ze zijn gemaakt door de graveur Baptista 
van Deutecum, wiens naam in de afbeelding 
midden onder vermeld wordt. Hij behoorde tot 
een beroemde graveursfamilie. Ook de broer 
van Baptista, Johannes van Deutecum, was een 
graveur van kaarten. 

Op enkele afbeeldingen in de marge ga ik 
nader in. Helemaal linksboven is het 
geslachtsregister van jezus uitgebeeld: een 
stamboom met echte mensenfiguren erin. 
Rechtsboven de kruisiging van Christus met 
duidelijk de Romeinse soldaat die met zijn speer 
in de zij van jezus steekt: de soldaat ziet er erg 
westers uit. Linksonder is de bruiloft te Kana 
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weergegeven met vooraan de wijnkruiken. 
Rechts het laatste avondmaal. Op beide 
afbeeldingen is de hond een duidelijk Nederlands 
element, evenals het doorkijkje op de prent in 
het midden onderaan, die de dood van Johannes 
afbeeldt met diens hoofd dat op een schaal naar 
koning Herodes gebracht wordt. ZO werd op de 
kaart van het Heilige Land ten tijde van Iezus 
zijn leven in het kort afgebeeld. 

De laatste kaart in de standaardserie betreft een 
overzicht van de reizen van de apostelen en van 
Paulus, die uiteindelijk terechtkwam in Rome 
(afb. 6). De uitgekozen afbeelding is een kaart 
van Johannes Deutecum, die als kaartmaker 
actief was tussen ca. 1558 en 1603. Hij heeft een 
serie kaarten vervaardigd die uiterst zeldzaam 
is en voorkomt in een te Dantzig in 1598 
uitgegeven doopsgezinde bijbel. De bibliotheek 
van het Nederlands Bijbelgenootschap 
(NBG) bezit een exemplaar van deze bij Krijn 
Vermeulen uitgeven bijbel, waarin niet aileen 
de kaartenserie van Van Deutecum, die in dit 
exemplaar is ingekleurd, is opgenomen, maar 
die ook twee paginagrote prenten bevat die 
gemaakt zijn door de bekende doopsgezinde 
kunstenaar Karel van Mander (1548-1606). Deze 
maakte tevens de tekeningen in de marge van 

de hier getoonde. In het exemplaar uit de NBG 
bibliotheek zijn ook de titelpagina's ingekleurd, 
waarop ook afbeeldingen staan die door Van 
Mander gemaakt zijn. 

Op de kaart zijn de rei zen van Paulus met 
een lijn aangegeven waarop een kleine boot 
is ingetekend; bij Malta leed hij schipbreuk en 
vandaar zette hij koers naar de eindbestemming 
Rome. Als versiering is naast enkele grotere 
schepen onder in de zee een grote walvis 
afgebeeld. In de randversieringen is het leven 
van Paulus afgebeeld. Om er enkele nader te 
benoemen: in de tweede afbeelding linksboven 
is de bekering van Saulus tot Paulus te zien, 
linksonder is Paulus in Athene; de afbeelding 
onder tweede van rechts beeldt de schipbreuk 
van Paulus bij Malta uit. waar Paulus door 
een slang gebeten wordt, maar daaraan niet 
sterft. Helemaal rechtsonder staat Paulus voor 
keizer Nero die hij volgens sommigen ontmoet 
zou hebben, maar dat is vermoedelijk nooit 
gebeurd. Rechts daarvan staan de woorden 
Fidem Servans, door het geloof behouden, 
gesymboliseerd met een anker. Hoe het Paulus 
verder in Rome is vergaan, is overigens niet 
bekend. Op deze afbeelding staat linksonder de 
handtekening van de kunstenaar, "K. Mandere 
inventor". 

(AJb.6) 
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Een dergelijke kaart is de laatste uit de serie 
van zes die over het algemeen - soms waren 
het er minder - standaard in de bijbels werd 
opgenomen vanaf het einde van de zestiende 
eeuw. Vanaf die periode vond de grate bloei 
plaats van bijbelse kaarten, die zijn hoogtepunt 
vond vanaf het einde van de zestiende tot 
halverwege de achttiende eeuw. Het meest 
opvallende element uit de kaarten zijn de 
bijbelse verhalen die erin opgenomen zijn, 
zoals het verhaal van jona. Vanaf de tweede 
helft van de achttiende eeuw werden de kaarten 
wat soberder en leger. Dat is een gevolg van de 
Franse stijl, die streefde naar overzichtelijkheid. 
Verder namen de wetenschappelijke 
ontwikkelingen toe en men had de neiging om 
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zaken waarvan men niet zeker was niet af te 
beelden. Er kwamen nog wei bijbelse elementen 
in voor, maar dikwijls niet meer dan een. 

In de huidige tijd zijn de bijbelse kaarten echte 
kaarten, ingetekend naar de laatste stand van 
de wetenschap. Ze dienen er aileen toe om 
topografische informatie te geven en zijn dus 
geheel anders dan de serie van zes die in de 
zeventiende eeuw zijn bloei beleefde. 

dr. AI [Anne laap] van den Berg (1954) is 
bibliothecaris van het Nederlands Bijbel 
genootschap. 
Email: avdberg@bijbelgenootschap.nl. De Joto's 
bij dit artikel zijn van NBG/Sandra Haverman. 
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Ioep van Gennip 

Godefridus Wandelman (1591-1654): 

een gesel voor predikanten 

Als zijn achternaam 
slaat op het aantal 
plaatsen dat hij heeft 
'bewandelt', dan doet 
hij zijn naam meer dan 
eer aan. Geboren in 
Amsterdam, geschoold 
in Montfoort en 
Haarlem, gestudeerd in 
Leuven, in Antwerpen, 
opname in de 
jezuietenorde gevraagd, 
noviciaat in Doornik en 
vervolgens missionaris 
en controversepreker in 
de plaatsen Middelburg, 
Bolsward, Harlingen, 
Sneek, Roermond, 
's- Hertogenbosch, 
Brussel, Maastricht 
en tenslotte nog 
achttien jaar preker 
en biechtvader in 
Mechelen, waar hij in 
1654 uiteindelijk zijn 
laatste adem uitblies. 
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Maar Wandelman was in meer opzichten een opmerkelijke 
figuur. Uit ouders die sympathiseerden met het protestantisme 
werd hij geboren, toch bekende hij zich al op jonge leeftijd tot de 
katholieke kerk. Godefridus werd, als gevolgvan de veranderende 
religieuze situatie, twee keer gedwongen te verhuizen. In 
1629, na de in name van 's-Hertogenbosch door prins Frederik 
Hendrik, en in 1636 werd hij, op last van de Staten-Generaal, 
verbannen uit Maastricht. Zijn aanvaringen met de Nederduits 
gereformeerde' predikanten Jacobus Focanus, Theodorus Groen, 
Samuel Maresius en Phillipus Ludovicus vormden mede de stof 
voor zijn polemische geschriften, die hij op een na allemaal na 
zijn verbanning uit de Maasstad schreef. Preken, noch brieven 
of persoonlijke notities zijn van de jezuiet bewaard gebleven. 
Onlangs schafte ik in Brussel een in Nederland nog onbekend 
polemisch traktaatje van Wandelman aan, getiteld G. W Gheessel 
ghepast op een nieu boecxken beghinnende ald us: 'Naecktheyt ende 
schande' (Brussel 1640). Deze gebeurtenis vormde de aanleiding 
om de schrijver een gezicht te geven. Het onderstaande is een 
reconstructie van zijn leven op basis van zijn Latijnse elogium 
(doodsbericht), zijn publicaties en archiefonderzoek. 

Zijn jeugdjaren 
Godefridus-Wandelman werd geboren op 31 augustus 1591 in 
Amsterdam.' Zijn vader was Matthijs Wandel man en zijn moeder 
Maria van Stompwijck. Hij had nog twee oudere broers, Claes 
en Wouter geheten.s Lange tijd is aangenomen, grotendeels op 
basis van secundaire Iiteratuur, dat de ouders gereformeerd 
waren en Godefridus ook in die kerk was gedoopt.s Aile drie 
de kinderen staan echter niet ingeschreven in de doopboeken 
van de Oude of Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daarnaast zijn hun 
ouders voor het gerecht getrouwd.vwat, in tegenstelling tot het 
kostenloze huwelijk voor de gereformeerde kerk, een kostbare 
aangelegenheid was, die men daarom ook aileen liet voltrekken 
als sprake was van een andere geloofsovertuiging.' Beide feiten 
stroken niet met een calvinistische gezindheid, zoals opgevat in 
de secundaire Iiteratuur. 

De schoolgang van de jonge Godefridus werpt meer licht op 
de zaak. Nadat Wandelman voor een onbekende tijd onderwijs 
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had genoten in Amsterdam, werd hij naar een 
school in Montfoort gestuurd, mogelijk om zich 
in de Latijnse taal te bekwamen. Het plaatsje aan 
de Hollandse Ilssel had rond 1600 een Latijnse 
en een (gereformeerde) parochieschool." 
Deze laatste was er gekomen nadat in 1580 
de Reformatie in Montfoort haar intrede had 
gedaan. 

Desondanks bleef het stadje overwegend 
rooms-katholiek.9HoelangWandelmanhierheeft 
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De eetste druk van Wandelman's Den wegh der 
saligheyt die in 1638 bij Jan Mommaert in Brussel werd 
gedrukt. De tweede, licht gewijzigde, druk verscheen 
in 1648 bij Govaert Schoevaerts in Brusse! en was 
omvangrijker dan de eerste. 
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verbleven en of hij op de Latijnse of de andere? 
school heeft gezeten is onbekend, maar juist 
in die peri ode overieed zijn vader. Vervolgens 
treffen wij de jonge Godefridus aan op de Grote 
Latijnse School in Haarlem, waar hij vijf jaar'? 
heeft doorgebracht en waarvan Cornelius 
Schonaeus (1540-1611) sinds 1574 rector 
was." Deze Ludimagister (schoolmeester), die 
in eigen tijd al landelijke faam had opgebouwd 
als toneelschrijver en humanistisch geleerde, 
stond in de eerste plaats bekend vanwege zijn 
sympathie voor het katholieke geloof. Katholieke 
ouders, ver buiten Haarlem, stuurden hun kroost 
naar Schonaeus om door hem onderwezen 
te worden. Deze komst van Godefridus naar 
Haarlem is waarschijnlijk bewerkstelligd door 
zijn moeder, Maria van Stompwijck, aangezien 
zij uit een katholieke Haarlemse familie kwam en 
haar broer, Pieter van Stompwijck (1552-1620), 
in die tijd een gegoede katholieke koopman 
was in de stad aan het Spaarne." Het wordt 
dan ook aannemelijk dat de sympathie voor 
het protestantisme in eerste instantie van de 
vader is uitgegaan en dat de moeder Godefridus 
een meer katholieke opvoeding wilde geven 
nadat haar man was overleden. Er bestaan 
geen inschrijvingsgegevens van Wandelman, 
maar, uitgaande van zijn leeftijd, moet hij op de 
Latijnse school tussen 1600 en 1607 onderwijs 
hebben genoten.'> 

Intrede en priesterwijding 
Als jonge katholiek vertrok hij na het voltooien 
van zijn lagere studies naar Leuven, om zich 
eerst in de artesfaculteit in te schrijven, waarna 
hij geneeskunde ging studeren.!' Zijn moeder 
was, aldus zijn elogium, niet op de hoogte van 
zijn groeiende belangstelling voor de katholieke 
godsdienst in de oude universiteitsstad." Hij 
komt in contact met de jezuieten. die daar een 
filosofisch college hadden en als professoren 
verbonden waren aan de universiteit. 16 Hij was 
echter niet bereid in hun orde in te treden, nadat 
hij de gebruikelijke tweejarige artesopleiding, 
onder leiding van Johannes Schenckel" en ene 
G. Ramus, had afgerond.'" Bij de voltooiing moet 
hij in ten minste 19 jaar oud zijn geweest, omdat 
hij de titel magister attium ontving." 

In plaats van opgenomen te worden in een 
religieuze gemeenschap, zo stelt zijn elogium, 
vertrok hij in een soort opwelling van vroomheid? 
samen met een onbekende metgezel op reis 
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naar de grens met de Republiek, waar hij voor 
een spion werd aangezien en werd gedwongen 
terug te keren naar Leuven." Daarop besloot hij 
om onder leiding van zijn biechtvader en jezuiet 
Gualterus Clercx21(1573-1636l, die van 1604 
tot 1609 in Leuven verbleef, zich te verdiepen 
in de Geestelijke Oefeningen van de stichter van 
de jezuietenorde. Ignatius van Loyola. Kort 
daarna moet zijn roeping tot die orde hebben 
plaatsgevonden, die in zijn elogium als voigt 
wordt omschreven: 

Gedurende enkele dagen heeft hij hevige 
beroeringen van (zijn) ziel gevoeld, waardoor 
hij werd aangespoord om het instituut van 
de Sociueteit (van Iezus) te ornarmen: deze 
beslissing kon hij niet van zichzelf gedaan 
krijgen, totdat hij op de laatste dag waarop hij 
zijn vertrek voorbereidde, zag dat hij getrokken 
werd door een zo groot gevoel daarheen, dat het 
hem reeds bijna voor de hand liggend scheen 
bekleed te zijn met het kleed van de Societeit, 
Met zo'n grote inspanning, zoals verteld werd, 
heeft hij zich toen aan God geschonken, en 
met een grote vastberadenheid van geest, 
dat het voor hem vaststond dat hij zelfs zou 
voortkruipen naar Rome op zijn knieen om 
toelating te vragenj= 

Op 15 september 1609 werd de Amster 
damse adolescent in Leuven door de 
Provinciaal van de Nederduitse Provincie van de 
jezureten Franciscus Herontlnus" (1556-1615) 
goedgekeurd voor opname in de Socilteit. Op 15 
januari 1610 werd hij als novice aangenomen in 
Antwerpen en werd zijn naam opgetekend in 
het register van nieuwe leden (album novitiorum) 
van de orde.> Zijn eerste opleidingsjaren volgde 
hij echter in Doornik, waar de jezuieten tot 1611 
hun noviciaat hadden gevestigd.> 

Na de eerste opleidingsjaren dienden de 
scholastiek (jezulet-in-opleiding) zich verder 
te bekwamen in de filosofie en de theologie, 
alvorens hij tot priester kon worden gewijd. 
Omdat Wandel man zich in Leuven reeds 
had verdiept in de wijsbegeerte was hij van 
dit onderdeel vrijgesteld. In plaats daarvan 
werd hem opgedragen om de studie van de 
humaniora (die hij in de Republiek eerder 
had voltooid) gedurende een peri ode van zes 
maanden op te frissen, waarschijnlijk met het 
oog op de tijdelijke inzetbaarheid van hem als 
onderwijzer op een van de jezuietencolleges 
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die de zuidelijke Nederlanden rijk waren.> Dit 
zogenaamde interstitium, tussen de filosofie en 
theologiestudie, was een gebruikelijk onderdeel 
binnen de opleiding. In de daaropvolgende twee 
jaar werd hij dan ook aangesteld als leraar aan 
het door zijn medebroeders geleide college 
in st. Winoxbergen (Bergues), in de buurt van 
Duinkerken." Vervolgens keerde hij terug naar 
zijn vroegere studiestad Leuven om daar nog 
drie jaar theologie te studeren, waarna hij op 19 
maart 1616, samen met negen andere jezuieten, 
in Mechelen door aartsbisschop Matthias Hovius 
tot priester werd gewijd> 

Missionaris in het Noorden 
Nog in het jaar van zijn priesterwijding werd hij, 
waarschijnlijk op eigen verzoek, als missionaris 
naar de Republiek gezonden.> De Vlaams 
Belgische jezuietenprovincie had in 1592 haar 
eigen missiecampagne opgericht met als doel 
om het katholieke geloof in de noordelijke 
Nederlanden te consoli deren, omdat het gebied 
in toenemende mate werd geprotestantiseerd 
en de openbare uitoefening van de katholieke 
godsdienst er was verboden. Van de periode dat 
Wandelman werkzaam was als missionaris, van 
circa 1616 tot 1619, zijn aileen zijn standplaatsen 
bekend. 

In de jaren 1616-1618 verbleefhij in Middelburg.v 
als opvolger van de jezuret Petrus (van de) 
Schrag(h)en31 (1579-1646).32 Het gewest Zeeland 
behoorde tot de gebieden in de Republiek die 
het sterkst geprotestantiseerd waren. De stad 
Middelburg kende in 1599 maar liefst negen 
predikantsplaatsen.> De weinige katholieken 
die daar woonden, hadden het dan ook erg 
moeilijk. Hun geloof bezat in het Zeeuwse 
gewest drie steunpunten in de vorm van staties: 
Zierikzee, Goes en Middelburg, die werden 
bediend door twee missionarissen (eentje voor 
de stad en eentje voor het platteland). Tussen 
1616 en 1638 was tegen de verhoudingen in een 
verdubbeling van het aantal communicanten in 
Middelburg te zien (van 150 naar 300). Mogelijk 
dat het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), die een 
grotere mobiliteit mogelijk maakte, hierin een 
rol heeft gespeeld. Op het totale inwoneraantal 
van 30.000 was dit echter slechts 1,5 %. Voor 
het hele gewest kwam men in 1656 uit op een 
percentage van 4 'a 5 % van de gehele bevolking 
dat katholiek was.> Het verschil kon bijna 
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niet groter met het katholieke zuiden, waar 
Wandelman vandaan was gekomen. 

In het najaar van 1618 werd de jonge jezuiet 
door zijn missieoverste Marcus van den 
Tempel" (1575-1636) naar de provincie 
Friesland gezonden, evenals het gewest Zeeland 
een van de gebieden waar de katholieke ge 
loofsuitoefening moeilijker was dan in de 
andere provincies van de Republiek. Ook al 
lijkt het Bestand de vervolgingen enigszins te 
hebben getemperd.> de openbaarmaking, op 
last van de Staten van Friesland, van de brieven 
die in 1616 bij de jezuietenmissionaris Willem 
van Wareghem37(1561-1644) in zijn Harlingse 
statie werden ontdekt, zorgde weldra voor een 
opleving van de vervolglngen.> ZO waren de 
plakkaten van de Staten van Friesland uit 1616, 
1617 en 1622 specifiek gericht tegen de papisten 
en de jezuiten=? 

Net als in veel andere gewesten waren de 
katholieken in Friesland in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw vooral aangewezen op de 
ambulante zielzorg. In het Friese gewest werd 
dit uitgevoerd door de jezuieten en (vanaf 1620) 
ook door de franciscanen. De jezui'etenmissie 
was daar in 1609 begonnen met de stichting 
van een statie in Leeuwarden, vanuit waar 
het ambulante werk werd verricht. De stichter 
hiervan, Arnoldus Cath40 (1576-1629),41 raakte 
in 1613 echter verwikkeld in een conflict met 
wereldheren, met als gevolg dat de jezuiet door 
zijn missieoverste verplaatst werd en in de Friese 
hoofdstad door pater Gerard Carbonel? (1580- 
1646) werd opgevolgd. Toen Wandelman in 1618 
in Friesland aankwam trof hij daar aIleen zijn 
medebroeder Antonius de Greef43( 1589-1636) 
aan. In de circa 15 rnaanderr" die de Amster 
damse jezuiet werkzaam is geweest in Friesland, 
deed hij als rondtrekkend missionaris de 
plaatsen Bolsward, Sneek en Harlingen aan45 In 
deze laatste plaats genoot hij onderdak bij Jan 
Hendriks, een felle verdediger van het katholieke 
geloof, die tussen 161 1 en zijn dood in 1649 
taIloze rondtrekkende jezuieten onderdak zou 
verlenen." In de recente publicatie van Parker" 
over het leven van katholieken in de zeventiende 
eeuwse Republiek is nog eens benadrukt hoe 
belangrijk het lokale patronagesysteem van de 
bevolking was voor het instandhouden van de 
katholieke zielzorg en het functioneren van de 
geestelijkheid. 
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Enkele maanden later verhuisde Wandelman 
naar Bolsward, maar hij bleef ook Harlingen 
en Sneek bezoeken.v Aan het einde van 1619 
werd Wandelman door zijn provinciaal weer 
teruggeroepen, hetgeen pas werd geeffectueerd 
in het voorjaar van 1620, to en hij in Bolsward 
werd atgelost door zijn medebroeder Dominicus 
Schenckel.'? 

Gegevens over zijn concrete activiteiten 
zijn er nauwelijks. AIleen zijn medebroeder 
Goetghebuer roemt in zijn historische missie 
verslag over Friesland de welsprekendheid 
van Wandel man en de grote toeloop van de 
bevolking tot zijn preken, die zelfs groter was 
geweest als de overheidsdienaren niet op wacht 
hadden gestaan, al moeten deze uitspraken 
met de nodige voorzichtigheid worden 
geinterpreteerd." 

Om toch een indruk te krijgen van de 
apostolische werkzaamheden van Wandel man 
kan worden teruggegrepen op een verslag 
dat zijn medebroeder joannes Alardi in 1631 
opstelde over zijn eigen activiteiten in Harlingen 
en omgevmg." Deze vertelde dat hij het hele 
jaar door meestal in de avond op onregelmatige 
tijden in de stad of de omliggende dorpen 
gelovigen om zich heen verzamelde tot wie 
hij preekte, die hij de biecht afnam, voorlas 
uit de Schrift en de communie uitreikte. De 
kinderen en de vele onwetende katholieken 
die bij deze bijeenkomsten aanwezig waren, 
gaf hij bovendien catechismusonderricht. De 
niet-katholieken, die ook af en toe aanwezig 
blijken te zijn geweest bij deze bijeenkomsten, 
werden apart onderwezen en ondervraagd." 
Deze categorie bestond in het Friese gewest uit 
drie groepen: de gereformeerden (gomaristen), 
welke groep het grootste was, gevolgd door de 
libertijnen of religieus ongebondenen en ten 
slotte de mennonieten.» 

Werkterrein Roermond 
In 1620 keerde Wandelman terug naar het 
katholieke zuiden om in Roermond te gaan 
werken. Hij ging als controversepreker dee I 
uitmaken van de communauteit van het in 1611 
gestichte jezu'ietencollege. Hij vervulde geen 
onderwijstaken, maar had naast de functie van 
prediker ook die van huisbiechtvader, biecht 
vader van de externen en adviseur van de rector 
van het college." Het ligt voor de hand dat hij als 
biechtvader en controversepreker ook betrokken 
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is geweest bij de bekeringen die tussen 1619 en 
1625, toen hij uit Roermond vertrok, werden 
opgetekend in de jaarbrieven (littetae annuae) 
die naar de Provinciaal in Antwerpen en de 
Algemeen Overste in Rome werden gezonden. 
Zo werden in 1620 zeven conversiones geteld 
en het daaropvolgende jaar zes." Helaas is 
onbekend vanuit welke religieuze gezindte zij 
afkomstig waren. Op 3 februari 1622 legde hij 
zijn laatste drie geloften (coadjutor fotmatus 
spiritualist af in Antwerpen, waarmee hij zijn 
vorming tot jezuiet voltooide.v 

Werkterrein's-Hertogenbosch 
In 1625 verhuisde Wandelman naar een ander 
jezuietencollege, namelijk dat van Den Bosch 
dat in 1610 was opgericht op verzoek van de 
bis-schop Ghisbertus Masius. In het jaar dat de 
jezuiet in de Noord-Brabantse hoofdstad aan 
kwam telde de school reeds 470 leerlingen." 
Naast het gymnasia Ie onderwijs waren de 
jezuieten in de stad ook actiefin anderetakken van 
de zielzorg. Zo had de orde enkele goed lopende 
congregaties, waaronder een Mariacongregatie, 
waren zij werkzaam in de catechisatie, gaven 
zij les aan het seminarie, waren zij behulpzaam 
in het bijstaan van de pestlijders en hielden 
zij predikaties in verschillende kerken.» Voor 
deze laatste taak had de Societe it maar liefst 
vijf paters aangesteld, waarvan er twee zelfs 
uitsluitend in het Frans preekten, waarschijnlijk 
ten behoeve van het garnizoen soldaten dat in 
de stad gelegerd was.« Carolus de Pachtere, 
Hermanus Versteech en Godefridus Wandel man 
waren de overige 'gewone' predikanten.w 

Hoewel er geen preken van Wandelman, 
noch directe ooggetuigenverslagen bewaard zijn 
gebleven, kunnen wij op basis van zijn elogium 
toch stellen dat hij als preker in 's-Hertogenbosch 
enige populariteit moet hebben genoten. Zo 
werd hij door de stadsbevolking genoemd 
als 'de beste in zijn tijd' en was hij met een 
eveneens zeer geliefde predikant van een 
andere religieuze orde in een concurrentiestrijd 
verwikkeld, waarbij hij aan het langste eind 
trok." Kijken wij naar de ituerae annuae van 
Den Bosch, dan zien wij dat de jezuieten in 1625 
zeven mensen bekeerden tot het katholieke 
geloof, in 1626 dertien, in 1627 drie en tot slotte 
vijf in 162862 

Op 30 april 1629 sloeg stadhouder Frederik 
Hendrik op de vughterheide zijn kampement 

op, hetgeen het startschot betekende van de 
maandenlange belegering van Den Bosch. De 
'stedendwinger', de bijnaam die Frederik Hendrik 
overhield aan het beleg, zag de Diezestad als 
een onderdeel van zijn grotere veldtocht richting 
het zuiden. Omdat hij ervan op de hoogte was 
dat de anti-Spaanse gezindheid ook onder 
de katholieken in verschillende Brabantse en 
Limburgse steden sterk was, had hij overwogen 
om 's-Hertogenbosch godsdienstvrijheid aan te 
bieden in de hoop dat de bevolking zich bij hem 
zou aansluiten. Aileen de contraremonstranten, 
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Pijl = teactie op. 

Gewone onderbroken lijn 
= (dtel) verwantschap. 

Hokjemet 
puntonderbrekingen 
= publlcatie van 
Wandelman. 
Hokje met gewone 
onderbrekingen = 
katholieke publicatie, 
niet ajkomsdg van 
Wandelman. 

Hokje zotider 
onderbrekingen = 
protestantse publica tie. 

N.B. Het betrefl hier in de 

keWngpo/emiek aileen 

publicaties van tegenstanders 

waar de jezuiet direct 

op gereageetd hecft. 
Vandaar dat enke1e aan 

de Maastrichtse context 

'gcreiateerde' geschriften van 

Phillipus Ludovicus, Samuel 

Maresius en de vicaris 

generaal van het prinsbisdom 

Luik, Jan Chokier, niet zijn 

opgenomcn. 
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, (Liege, 1633), goedgekeurd door de :_ r ~~-,_",.....~~~". : ;<~~~~:~~:~:: ~':~~;:;/~'~~ ~ 
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Marets. ministre de 10 pre/endue Eglise 
Reformee, ii Maestrecht. Response a 
l'cscrit intitule: Ia chandelle mise sous 
le boisseau par le c1erg~ Romain (Liege. . 

: 1635). I L_. .• __ . __ . ._ •. _, 

Marcsius, Ahrigt ik 10 voye de satut, 011 declarationfamtttere de 10 
verue Chresuenne, par forme de catechtsme: poor con firmer les 
camouques ~I tnstrutre les domeux ou errants. Avec tes observations 
dey RR. Peres lesuites de ta ville de MaestrichisUI" iceluy. adrcssecs Go 
Monsieur le Grand Yicatre de Liege [Sedan. d.d. IMS-16331. 

Maresius, La chandelle mise sous Ie boisseau par le cle.rge Romain, ou 
considerations theologiques sur te Mandemenl F..piscopal, reuere le 5. 
de lutttet ensuivam. deffindu et soustenu par le Sieur de Chokier 
Vtcatre General, ell sa parense ala hereuques, ouquet la lecture des 
ltvres der Reformes, et no/ammenl cel/e des Sainates Escritures en 
langue vulgaire est absolument prohihee (Maastricht, 1635). 

~-._.-----.-- .. - .. -.-- .. - .. ~ i Theophilus Tranquillus, Den wegh der : 
. saligheyt, ofle gemeynsame verkluringe I 

_J van de Christeiycke waerheydt, by . 
maniere van t'samen-sprake lol I 
bevestinge der Calholyclum. ende lot 
anderwys der genu die in 'I Ge/oove ;.- 
IwyfJelen, ofte dolen (Brussel, 1638). I 

L •• _ •• _ .. _ .. _ .. _ •• _ •• _ •• __ ._, 

Ludovicus. Passpoort voor de oorbteciue eNk biechtvaders del' 
roomscher karcken gegeven van de goode borgeren der Stadl 
Maeslrichl. hebbende varlaete het pousdom: ende lI}'t alter IlQamen Vim 
Philippo Ludovtco dtenaer van de Gereformeerde Kercke a/doer 
(Maastricht, 1635). 

Maresius [en Ludovicus], Brevis ad Theodorum Tmnqulllum 
paraenesis. addita Virgidemiae Phil. l.udovici adversus eundem (z.p., 
1635)_ Ouvindbaar. 

~-------.-.------- .. - .. --.~ 
I G. W. korte catholiiake, ende minneliicke . 
andtwoordt, op twee boecxkens, door 'I ~ 
versoeck vande ghereformeerde : 
broeders ende susters blnnen I 
'Hertogenbosch; alias (soo sy hun ~ \ 
seiven noemen) pauperes de Lugduno.: Anonicrn (fOClUlUS). an cort en suyverlick boecxken, dienende tot 
ofle Calvinlsten (Antwerpen, 1639). I waerechouwinge VQOr alle oprechte Cathnlijcken, dot sy haer vonde 

L .. _ .. _ •. _ .• _ •. _ .. _ .• _ •. _ .. _ .. Geusche Predtcamen niet en souden taten verieyden. maer 
standvastich hyde Roonu-CaJlwlijcu. Lure soeden blijven (1639, 

.- G~w. ~i~::';j~~-;_b~~' .: '~e-;;e~; - ~'. \ •.. _D_en_8osch __ )- __.J 
sekeren Woorden-dienner tot 's 

I Hartogen-bosch, mel nomen I.F. i (Brussel, 1639)_ Onvindbaar _ 
:_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _. __ .. _ .. -\ Anoniem (Focaous 1), 'Latijnse brief rum de burgers 'Ian Den Bosch' 

(? 1639).~. Gcpubliceerd'! 

I G.W.,Gheesselghepa..<;lopecnnieu l \L : boeaxken beghinnende aldus: 1\ '--------- __J 

I Naec/ctheyl elide schande (Brussel, I r--------------------~ 
L. ~~~~:... .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _.~ I.F. (Focanus). Seker brief geschreven aen een Roomsch- 
.-"_,,-,,-,,-,,-,,-,,-,,_,,_ \ burgherbinnen/JenBosch(?, 1639).~ 

Wandelman, Clare sekere 
aenwysinge vande Kerclce Christi 
streckende 101 grondighe \ Fccanus (1), NDI1cJa/~. ende scbande vandc hedens-duechsche 
Christeltcke wysheyt ende devone Roomscbe, ojPause/icl(~ Kercke (Delft. 'I60rofin 1640). Onvlndbaar 
met vreedsame voldoeninge op de 
verschillen van desen tyd: in het 

: stuck des ghelocfs (Mechelen, 
I 1647). 

Anoniem (Focanus), Hand-boccxkan voor den catholijcken. Ofte, een 
- brief aen cen Room:r-Cnlholijckpn'ester van Antwerpen GW (Den 

Bosch, 1640). 

j- W;;;d~;;';';',D~,-;'~~h ;;er-;~ii;h~dt. -. ! 
ofie gemeynsame verklaringe van de I 
Kathollicke Waerheyt, by mantere van . 
t'samen-sprake, tusschcn l'heophilus ! L- 

ende Tranquil/us (Brussel, 1648)_ 
Tweedc licht gcwijzigdc editie. 

Groen, Een brief gescilreven aen een J~sltWijl rot Bruyss~l. met 1~ll 
Godefiidus Wandelman. waer tnne ciaeritck: word' a('ngew~slm. dot de 
hedendoechsche Roomsche of 'pouselicke religie valsch. en nieu is: ende de 
Gerefoemeerde oul, I!ntk de woere, oprechle callwlijcke, apostolische 
religi~ Diellende 101 weder/egginghe van een seeder laster-swift von 
dien selven Iesuwijt, mel dilO/}Schrifl, G. W. meuwe jaers-brtef acn eencn 
woordendtenaer 101 's Hartogen-bosch; mel namen IF. (Amsterdam. 
1641). 

I 
I ~ .. _ .. - .. - .. --.--.- .. - .. -.--, 

Dit schema geejt de geschriften van Godeftidus 
Wandelman si. en zijn polemieken met de protestanten 
overzichtelijk weer 
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die de overhand bezaten in de Staten-Generaal 
en uiteindelijk het laatste woord hadden, sloten 
dit idee per definitie uit, waardoor de prins 
gedwongen was zijn voorstel in te trekken.» 

Ondanks de staat van beleg en de voort 
durende beschietingen was het apostolaatswerk 
en de geestelijke zielzorg binnen de stad 
doorgegaan. Er is zelfs een toename te 
bespeuren van het aantal processies, sacra 
mentsuitstallingen, novenen en predikaties, 
merendeels gehouden door geestelijken van 
diverse orden, uiteraard om de moed niet te 
laten zakken+' Ook Wandelman heeft, afgaande 
op zijn elogium, tijdens het beleg gepreekt. 
Helaas is de inhoud daarvan niet bekend, wei 
dat tijdens een van zijn preken de kerk waar 
hij met zijn toehoorders aanwezig was door 
kanonskogels werd geraakt. Waarop de jezuiet, 
met een verwijzing naar de Schrift,65 reageerde: 
"Laat ze maar doen het zijn schenders van 
kerken zoals jullie kunnen zien uit hun vruchten, 
en laten wij doorgaan''.« 

Nadat overduidelijk bleek dat het nog een 
kwestie van dagen was voordat de stad werd 
ingenomen, werden de lessen op het college 
op 10 september 1629 gestopt en de leerlingen 
weggestuurd. Drie dagen later werden de 
jezuieten door de Bossche magistraat hartelijk 
bedankt voor het vele werk dat zij al die jaren 
in de stad verricht had den 67 Op 14 september 
1629 viel 's-Hertogenbosch in handen van 
Frederik Hendrik. Vanaf die tijd werd de stad 
als 'Generaliteitsland' direct bestuurd door de 
Staten-Generaal. Met de Staatse overheersing 
kwam tevens een einde aan de open bare 
uitoefening van de katholieke godsdienst. Een 
van de capitulatievoorwaarden luidde: "dat aile 
geestelycke ende religieuse mans personen, 
sullen uyt de stadt vertrecken binnen den tyt 
van twee maenden, mits middeler tyt haer 
gedragende na de placcaten vanden Lande, 
ende sullen met haer mogen nemen haere 
meublen, beelden, schilderijen ende andere 
kerckelycke ornamenten".« Een groot deel van 
de geestelijkheid verliet reeds op 17 september 
de stad, onder wie ook de jezuieten. Vijf paters, 
negen scholastieken en acht broeders van de 
Societeit van jezus vertrokken, het rnerendeel, 
Wandelman eveneens, ging naar Antwerpen.v 

De Meijerij, het omliggende platteland van 
Den Bosch, bleef nog jarenlang een twistpunt? 
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tussen het Nederlandse en Spaanse gezag in 
een zogeheten retorsiestrijd, die pas in 1648 
met de Vrede van MOnster in het voordeel van 
de Republiek werd beslecht. In de tussentijd 
waren er wei al diverse pogingen geweest 
om het gebied te protestantiseren, hetgeen 
veelal mislukte we gens de weerstand van 
de overwegend katholieke bevolking en de 
lokale geestelijkheid. Twee gereformeerde 
predikanten, Jacobus Focanus'" (1584-1645) en 
Theodorus Groen" (ca. 1599-1654), met welke 
Wandelman later een schriftelijke polemiek zou 
beginnen, speelden een bescheiden rol in die 
reformatiepogingen. ZO trachtte Groen in 1629 
tevergeefs in Nieuwkuijk als gastpredikant op 
te treden. Meer geluk had hij later in dat jaar 
in vught, waar hij samen met twee andere 
predikanten de eerste diensten leidde. Focanus 
werd samen met nog vijf andere predikanten in 
1633 voor de Meierij beroepen." Hij kwam te 
werken in Vught, maar week enkele dagen later 
alweer uit naar 's-Hertogenbosch als gevolg van 
de katholieke tegenwerking." Vanuit die stad 
bediende hij voortaan vught en schreef enkele 
polemische werkjes tegen de katholieken. 

Werkterrein Brussel en Maastricht 
Na zijn vertrek uit Den Bosch verbleef 
Wandelman enkele jaren in Antwerpen en 
Brussel. In deze laatste plaats volgde hij zijn 
in 1630 overleden medebroeder joannes van 
Gouda S.]. (1571-1630) op, die, ook onder de 
protestanten, bekendheid had gekregen als 
controversepreker en schrijver. Het feit dat de 
Amsterdammer Gouda opvolgde, betekende dat 
hij als polemist - tot nu toe aileen nog in woord - 
toch niet onsuccesvol moet zijn geweest." 

In 1633 werd hij, wederom op eigen 
advies, aangesteld als controversepreker in 
Maastricht." Deze stad was eeuwenlang door 
twee katholieke heren bestuurd, de hertog van 
Brabant en de prinsbisschop van Luik, maar 
trad in de hoedanigheid van de magistraat 
(stadsbestuur) in haar besluiten onverdeeld 
naar buiten.> Toen de stad in 1632 door Frederik 
Hendrik werd veroverd op de Spanjaarden, 
nam de Staten-Generaal in feite de rol van de 
hertog van Brabant over; het werd dus geen 
Generaliteitsland." Als gevolg hiervan wijzigde 
de godsdienst van de ene heer van Maastricht. 
Naast het katholicisme "sal voortaen vryelijck 
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ende publijckelijck ghepredickt ende gheoeffent 
worden de ghereformeerde religie, soo als 
die inde Gheunieerde Provincien wordt 
gheexerceert"." 

De Staten-Generaal probeerden Maastricht 
op drie manier te protestantiseren. Ten eerste 
door een bewust gepropageerde (huwelijks) 
immigratie vanuit de Republiek.t? ten tweede 
door de katholieke leden in de Brabantse 
Raad te vervangen door calvinisten dat zijn 
beslag kreeg in mei 163580 en tot slotte door 
het beroepen van predikanten voor de stad. In 
1632 werden de Haagse hofpredikant Samuel 
Maresius" (1599-1673) en Phillipus Ludovicus" 
(1587-1667) als eerste predikanten aangesteld, 
waarbij Maresius speciaal was aangetrokken 
om een Waalse geloofsgemeenschap op te 
bouwen. Deze laatste kreeg grote toeloop van 
protestanten uit Luik en omgeving. Een hevige 
polemiek in woord en geschrift tussen de 
gereformeerde predikanten en de katholieke 
geestelijkheid kon in een dergelijke situatie dan 
ook niet uitblijven. 

Een van die katholieke geestelijken was 
Wandelman, die het aan de stok kreeg met 
Maresius= en Ludovicus. De eerste bekritiseerde 
hij omdat deze in 1633 bewust tweedracht 
probeerde te zaaien onder de katholieken door 
de catechism us l'Abrege de la voye du saiut", 
die was uitgegeven door de prinsbisschop van 
Luik, onder precies dezelfde naam nogmaals 
te publiceren maar nu voorafgegaan met een 
open brief van de Maastrichtse jezuieten, die 
de Waalse predikant opvoerde als spreekbuis 
voor zijn afkeurende opmerkingen over de 
catechismus." Het bedrog werd ontdekt en 
het prinsbisdom reageerde met Apologeticus, 
adversus Samuelis MaresiieJibrum86 Wandelman 
diende de predikant van repliek met zijn La 
chandelle esteinte, et puante", dat hij schreef 
onder het pseudoniem Theodose Tranquille. 
Deze 'dovende en stinkende kaars' was 
eveneens een weerlegging van Maresius' La 
chandelle mise sous Ie boisseau par Ie clerge 
Romain" en Ludovicus' Passpoort voor de 
oorbiechte.v Een co-repliek onder de titel Brevis 
ad Theodorum Tranquil/um paraenesis, addita 
Virgidemiae Phil. Ludovici adversus eundem90 van 
de beide predikanten sloot de kettingpolemiek. 
Helaas kan hier in verband met de beknoptheid 
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van het artikel niet verder op worden ingegaan. 
WeI zijn de geschriften in het onderstaande 
schema gerangschikt. 

Het waren echter de open bare controverse 
en lasterpreken die de meeste onrusten 
veroorzaakten. zo beklaagde de gereformeerde 
kerkenraad van Maastricht zich bij de Staten 
Generaal als voIgt: "Wij hebben nu eenen lange tijt 
met groot gedult verdraghen de menichvuldighe 
lasteringen ende seditieuse predicatien der 
jesuten, Doch de onbeschaemtheyt van dese 
luyden is soo verre gecommen, dat sy niet 
aileen openbaerlijck op straete haer met 
seditieuse discursen verblijt betoonen ... maer 
oock op de preeckstoelen over eenighe dagen 
haer fenijn tegen eenighe treffelijcke lichten van 
Gods kercke hebben uytgespogen, seggende dat 
d'auteurs onser religie een hoop Sodomitische 
schelmen zijn geweest"." Wandel man hield zijn 
controversepreken niet aileen in de Maastrichtse 
jezuietenkerk maar ook in de Sint-Servaaskerk, 
waarde toeloop beduidend groterwas. Ludovicus 
reageerde hierop door de jezuiet uit te nodigen 
voor een openbaar godsdienstgesprek "in een 
bekende taele, aileen uyt Godes woordt vande 
principaelste artijckelen des Gheloofs [te]laeten 
handelen"." Omdat Wandelman de uitnodiging 
afsloeg, publiceerde Ludovicus een open 
brief die hij "bij langen tijt des morgens op de 
boomen vande Vrijdthoff langst den gemeenen 
wech naer de groote kercke [Sint-Servaaskerk] 
hadde do en aennachelen"." om hiermee 
toch de katholieke bevolking te bereiken. In 
dit pamflet bekritiseerde de gereformeerde 
predikant de handelwijze van de jezuiet en riep 
aile katholieken op om de Bijbel zelf ter hand 
te nemen en "daer beneffens by 't gehoor van 
onse predicatien te verschijnen, om dat dese 
de eenighe middelen zijn, u.l. [u lieden] uyt den 
Roomschen Doolhof op den rechten wech der 
saligheydt te brengen'?' 

In april 1636 zag de Brabantse Raad van 
de magistraat, die inmiddels volledig ge 
protestantiseerd was, haar kans schoon om 
een resolutie. goedgekeurd door de Staten 
Generaal, af te kondigen waarin werd bepaald 
dat Wandelman Maastricht diende te verlaten.w 
In het weerwoord dat de jezuieten opstelden, 
benadrukten zij dat de Luikse Raad, die 
als katholieke partij uiteraard de zijde van 
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Wandelman zou kiezen, niet gehoord was en 
dat daarnaast, conform het capitulatieverdrag 
van 1632, er volledige godsdienstvrijheid in 
Maastricht heerste.w De repliek werd echter niet 
ontvankelijk verklaard, mogelijk op grond van 
het feit dat wandel man een Amsterdammer van 
geboorte was en dus onder de autoriteit van de 
Staten-Generaal viel." Aldus verliet Wandelman 
Maastricht. jaren later richtte de jezuret zich in 
het voorwoord van zijn Clare sekere aenwysing« 
vande Kercke Cbristi" specifiek tot de Staten van 
Holland en Zeeland om de in zijn ogen onterechte 
verbanning nogmaals te bekritiseren. 

Werkterrein Mechelen 
Wandel man vertrok na zijn verbanning uit 
Maastricht naar Brussel, waar hij enkele jaren 
verbleef.99 Daar begon hij met publiceren. In 
1638 rolde zijn Den wegh der saligheyt daar, 
onder het pseudoniem Theophillus Tranquillus, 
van de persen.i= Deze publicatie was een 
fictieve samenspraak tussen een meester en een 
leerling over de geloofsverschillen tussen de 
katholieken en de protestanten. In 1648 volgde, 
nu onder zijn eigen naam, een herdruk.'?' 

In 1639 en 1640 publiceerde hij, dit keer 
onder zijn initialen G.w., enkele replieken 
en zendbrieven die hij richtte tegen de eerder 
genoemde Bossche predikanten Focanus 
en Groen. Hierin bekritiseerde hij hun 
geloofsopvattingen en prees hij de bevolking 
van Den Bosch omdat die grotendeels katholiek 
was gebleven. In die context moet ook het aan 
het begin genoemde pamflet G. W Gheessel 
ghepast op een nieu boecxken beghinnende ald us: 
Naecktheyt ende schande' geplaatst worden. 
Het bekritiseerde geschrift, dat onvindbaar is, 
werd vervaardigd door Focanus of Groen. 102 

Deze laatste werd vanwege zijn succes in de 
anti-katholieke polemiek door Voetius met 
de volgende bewoordingen aangeduid 'in 
saiptotibus, et antiquitatibus ac tiovitatibus 
papisticis versatissimus'w' 

Na het schrijven van de reeds genoemde 
schotschriften moet Wandelman naar Mechelen 
zijn vertrokken. Hier zette hij zich aan zijn 
magnum opus: Clare sekere aenwysinge vande 
Kercke Christi, die hij pas in 1648 voltooide. 
Het is een zeer omvangrijk geschrift, waarin 
de jezuiet systematisch en aan de hand van 

de Bijbel en de werken van diverse Kerkvaders 
alle geloofsverschillen tussen de calvinisten 
en de katholieken tegen het licht houdt. Op 
12 oktober 1654 overleed hi], op 63 jarige 
leeftijd, waarschijnlijk aan de gevolgen van een 
hersenbloeding.t?' 

Tot slot 
In totaal schreef Wandelman zes boeken, 
waarvan een een herdruk beleefde (zie 
onderstaand schema). Zonder uitzondering 
kunnen ze gekwalificeerd worden als 
controversegeschriften, omdat ze de geloofs 
verschillen tussen de katholieken en protestanten 
als hoofdthema hadden. 

Vier van deze publicaties ontstonden als 
reactie op andere geschriften. De andere twee 
waren zelfstandige publicaties, waarbij Den 
wegh der saJigheyt grote overeenkomsten 
(waaronder de titel) vertoonde met het eerder 
door het prinsbisdom Luik uitgegeven werk L' 
Abrege de la voye du salut. 

Dc 

'Daer is een leegh ghewest doorsneden met tivieren, 
bier woont den olden Vries, daer wack're Batavieren. ' 
Allegorie op de Hollandse Zending; de jezuietenmissie 
gericht op de noordelijke Nederlanden. Ontleend aan 
Af-beeldinghe van d'eerste eeuwe der Societeit 
Iesu (Antwerpen, 1640), pag. 686. De publica tie 
die tic: 100-jarig bestaan van de societet van lezus 
memoreerde. 
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De publicaties van de jezuiet blonken niet 
uit in originaliteit. maar dit was ook niet zijn 
intentie. Het was gebruiksliteratuur, deels om de 
katholieken te wapenen tegen het protestantisme 
en hen te behoeden voor geloofsafval. Deels ook 
om de gereformeerde predikanten van repliek 
te dienen. in een poging daarmee (of onder het 
mom daarvan) hun achterban te bereiken om 
hen te do en terugkeren tot de Moederkerk. 

Noten 
1 Hierna wordt volstaan met de term 'gereformeerd', maar 

wordt bedoeld 'Nederduits gereformeerd'. 
2 Waarschijnlijk een verlatinisering van Godfried of Govaart. 
J Inschrijfgegevens uit album novitiorum (kopie), 15-1- 

1610, Arehivum Neerlandicum Societatis Iesi [ANSI], 
collectie Oude socteten [OS], inv. nr. 132, f. 23. W. 
Audenaert, Prosopographia tesuitica Belgica Antiqua (PIBA). 
A biographical dictionary oj the jesuits in the Low Countries 
1542- 1773 (Leuven-Heverlee, 2000) [PIBA] noemt als 
geboortedatum 31-8- I 590. PIBA II, 426. Evenals zijn 
elogium. Elogium RP. Godefridus Wandelman, 12- I 0-1654, 
Rijksarchief Antwerpen [RA], Archief van de Nederduitse 
Provincie der jezuieten (Provincia Belgica, vervolgens 
Provincia Flandro-Belgiea) [APFB], inv. nr. 396. 

4 Stadsarchief Amsterdam, archiefnummer 5075 (notariele 
akten). inv. nr. 630, f. 50 verso. 

5 O.a. geuit door: HI Allard, 'GodJried Wandelman Sf.', studien 
op godsdienstig, wetenschappeJijk en 
letterkundig gebied /0 (1877), 3-61, aldaar 8-9, 45; 'P. 
Godefridus Wandelman' in: Menologium van de socicteit 
van tezus voor de Nederlandsche Provincie [z.p., 1915J, II, 
257-258; Derks, 'Wandelman, Godfticd', in: NNBW III, 1389. 

6 Op 6- I 0-1582 ondertrouw Matheus Claesz. (parronicmj en 
Marritje Wouters (patroniem). SAA, arch. 5001, inv. nr. 661, 
f.39. 

r C.H. Parker, Faith on the Margins. Catholics and catholicism 
in the Dutch Golden Age (Cambridge, 2008). 59-68. 

8 TUssen 1597 en 16 I 9 was Gabriel jansz. van Doorn koster 
en schoolmeester van de gereformeerde school. Wie 
de Latijnse school bestuurde is niet bekend. E. de Booy, 
Kweekhoven del' wijsheid. Basis- en vctvolgondciwijs in de 
steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin del' 19' 
eeuw (Zutphen, 1980), 181-187,266. 

9 In 1651 telde de gereformeerde gemeente in Montfoort 
slechts 100 leden en in 1639 kon er nog een proeessie 
door de straten gehouden worden. Het lag waarschijnlijk 
aan de burggraaf van Montfoort, die de priesters de hand 
boven het hoofd hield, dat de bevolking zo lang katholiek 
is gebleven. De Booy, Kweekhoven del' wijsheid, 181-182. 

/0 Album novitiorum, 15-1-1610, ANSI, as, inv. nr. 132, f. 23. 
/I Elogium RP. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, RA, 

APFB, inv. nr. 396. 
IZ S.A.C. Dudok van Heel, A.M.W. Bulk-Bunsehoten (red.), 

Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten: hun 
geschiedenis en hun portretten. De Heijnen-maagschap 
1400-1800 (,s-Gravenhage, 2008), I, 290. 

IJ De leerlingenlijsten beginnen pas in 1668, dus de 
inschrijvingsgegevens van Wandelman ontbreken. Als wij 
een blik werpen op de lijsten vanaf 1668 dan kunnen wij 
stellen dat de meeste scholieren zich ingeschreven hebben 
tussen hun II de en 14d, leven. Schoolarchenboek, I 668-ca. 
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1879, Noord-Hollands Archief, archiefvan de seholarchen, 
inv. nr. 15. 

J4 Helaas zijn de matrikelboeken van de universiteit van 
Leuven uit de peri ode dat wandelman daar studeerde 
veri oren gegaan. Ze beginnen pas weer in 1616. 

15 Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, RA, 
APFB, inv. nr. 396. 

16 A. Deneef (ed.). Les jesuites belges, 1542-1992. 450 ans de 
compagnie de jesus dans les Provinces Belgiques (Bruxelles, 
1992), 31. 

11 Aldus het album novitiorum, 15-1-1610, ANSI, as, inv. nr. 
132, f. 23. johannes Sehenekel of Schinckels (1581-1646), 
professor in Leuven, docent aan het college "het verken" 
en vanaf 161 I (tot 1639) praeses van het Arrascollege 
aldaar. Pikant detail is dat hij bevriend was met Iansenius 
en zijn pleidooi tegen de jezuieten steunde. Na de dood 
van jansenius (1638) schijnt hij echter 180 grad en 
gedraaid te zijn en werd hij een vurige anti-jansenist. L. 
ceyssens, 'Schinekels, johannes', in: Nationaal biograJisch 
woordenboek 3 (Brussel, 1968). 771-774. 

/8 Deze filosofisehe voorstudie sehijnt hij voltooid te hebben 
magna cum Imide. Elogium RP. Godefridus Wandelman, 
12-10-1654, RA, APFB, inv. nr. 396. 

/9 E. Lamberts, j. Rogiers, De universiteit te Leuvell. 1425-1985 
(Leuven, 1986). 73. 

20 Elogium RP. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, RA, 
APFB, inv. nr. 396. 

21 Of Walterus. Ingetreden op 24-6-1592 in Doornik. Priester 
gewijd 3-4-1604 in Mechelen. Laatste geloften (4) afgelegd 
op 7-8-1612 in 's-Hertogenbosch. Overleden op 24-7-1636 
in Antwerpen. PIBA I, 218. 
'Potentes per singulos dies animi commotiones sensit, 
quibus ad Societatis institutum ampleetendum invitabatur; 
non poterat tum abs se impetrate, ut id decerneret, donee 
ultimo quo discessum parabat die tanto sensu eo se pertrahi 
vidit, ut videretur propemodum sibi ipsi obvie iam Societatis 
habitu indutus. Toto igitur voluntatis nisu, ut ferebatur tum 
se Deo donavit, tantaque animi destinatione, ut certum sibi 
esset vel Romam genibus prorepere admissionem petituro.' 
Elogium RP. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, RA, 
APFB, inv. nr. 396. 

2J Of Fleront. Rector van 1591-1615. Hij was van 1605 tot 
1612 Provinciaal van de Nederduitse Provincie. PIBA I, 347- 
348; PlBA III, 322, 361. 

24 Album novitiorum, 15-1-1610, ANSI, as, inv. nr. 132, f. 23. 
Dit verhuisde daarna naar Mechelen, waar het functioneerde 
als het opleidingshuis van de zelfstandige Vlaams 
Belgische Provincie die in 1612, vanwege de enorme groei, 
was afgesplitst van de Nederduitse jezuietenprovincie. 
PIBA Ill, 370-371. 

26 'Catalogus primus personarum Provinciae Flandro 
Belgicae' (kopie), 1614-1615 (t.euven). ANSI, as, inv. nr. 
II 
In 1600 werd het college opgericht. H. Callewier, tnventatis 
van het archieJ van de Nederduitse Provincie del' jesuieter: 
(Provincia Belgica, vervolgens provincia Flandro-Belgica) 
en van het archieJ van het professenbuis te Antwerpen 
(1388) 1564-1773 (Brussel, 2006). 327; 'Catalogus primus 
personarum Provinciae Flandro-Belgicae' (kopie), 1614- 
1615 (Leuven). ANSI, as, inv. nr. II. 
Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen, Mechliniensia, 61. 
Allard, 'Godfried Wandelman S.}.', Studien, 15. 
Vanaf 1604 hadden de jezuieten een statie in de Kalkstraat 
in Middelburg. P. Begheyn S.}., Gids voor de gcschicdcnis van 
de jezuieten in Nederland 1540-1850 (Amsterdam, 2006), 
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" PIBA II, 299. 
J2 F. van Hoeck S.j., 'De jezuieten-staties in Zeeland. 

1604-1773', Haarlemsche bijdragen. Bouwstoffen voor de 
geschiedenis van het bisdom Haarlem 60 (1948), 349-388, 
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1996), 212-214. 
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1964), 145-146. 

J5 Of Tympel. Hij was van 1613 tot 1621 superior van de 
Hollandse Missie. PlBA II, 377; PIBA Ill, 386. 

.J6 Ibidem, 277-278. 
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Schwartzenberg (ed.). Groot placaat en chatter-boek: van 
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vroegmodeme tijd, aangeboden aan Michiel Cloet (Leuven, 
1996),345-360, aldaar 347. 

4J PlBA I, 398-399. 
44 W van der Heijden si., vettiaat van de verrigtingen 
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volledige titel: La chandelle mise sous le boisseau par 
le clerge Romain, ou considerations theologiques sur le 
Mandement Episcopal public par tout Ie diocese de Liege te 24. 
de May, reitere Ie 5. de luillet ensuivant, dejJendu et soustenu 
par Ie Sieur de Chokier Vicaire General, en sa parense aux 
heretiques, auquel la lecture des livres der ReJormes, et 
notamment celle des sainaes Escritures en langue vulgaire 
est absolument prohibee (Maastricht, 1635). 

89 volledige titel: Passpoortvoor de oorbiechteende biechtvaders 
der roomscher kercken gegeven van de goede borgeren 
der Stadt Maestricht, hebbende verlaete het pausdom, ende 
uyt aller naemen van Philippo Ludovico dienaer van de 
Gereformeerde Kercke aldaer (Maastricht, 1635). 

'" 'Korte vermaning tegen Theodose Tranquille, toegevoegd 
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de klappenoogst van Phil. Ludovicus tegen dezelfde' (eigen 
vert.). 

91 'Brief van de kerkenraad aan de Staten Generaal', 7-3- 
1635. Opgenomen in: B. Vlekke, 'Van 't gruwelijck verraet, 
in den jare J 638 op Maestricht gepractiseert." Studies over de 
vestiging van het Staatsche gezag over Maastricht in de jaren 
J 632 tot J 639 (Antwerpen, 1938), 103. 

92 L. Maresius, Nootwendich vertooch aen aile Rooms 
gesinde borgeren van Maestricht door de dienaren van de 
GereJormeerde Kercken der selvet stede (Maestricht, 1936), 
geen pag. 

9' 'Remonstrantie van het jezuietencollege aan de Staten 
Generaal', niet gedateerd [april 1636], RA, APFB, inv. nr. 
2612. 

94 Nootwendich vertooch, geen pag. 
95 'Resolutie van de Staten Generaal aan rector Boddens SF, 

18-4-1636, RA, APFB, inv. nr. 2612. Ook opgenomen in 
'Minuut van uitgaand stuk', 18-4-1636, Rijks Historisch 
Centrum Limburg, Hervormde Gemeente te Maastricht, 
21.277, inv. nr. 25. 

96 'Remonstrantie van het jezuietencollege aan de Staten 
Generaal', niet gedateerd [april 1636], RA, APFB, inv. nr. 
2612. 

97 Ubachs, ThYee heren, twee confessies, 305. 
98 Volledige titel: Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi 

streckende tot grondighe Christelicke wysheyt ende devotie 
met vreedsame voldoeninge op de verschillen van desen tydt 
in het stuck des gtielocfs (Mechelen, 1647). 

99 Allard, 'Godfried wandelman S.j.', Studiet), 37. 
100 volledige tite!: Den wegh der saligheyt, ojte gemeynsame 

verkiaringe van de Christelycke waerheydt, by maniere van 
rsamen-sprake tot bevestinge der Catholycken, ende tot 
onderwys der gener die in 't Geloove twyjJelen, ojte dolen 
(Brussel, 1638). 

101 Volledige tite!: Den wegh der saligheydt, ojte gell1eynsall1e 
verkiaringe van de Katholiicke waerheyt, by maniere van 
t'samen-sprakc. tusschen Theophilus ende Tranquillus 
(Brussel, 1648). 

'02 De Bie noemt Groen als auteur van Naaktheid en schande 
der Roomsche kerk. Maar hij geeft als jaar van uitgave 1642, 
hetgeen niet te rijmen is met Wandel mans repliek hierop 
dat uit 1640 dateert. Misschien is dit een latere versie? De 
Bie, Biographisch woordenboek Ill, 23. 

IOJ De Bie, Biographisch woordenboek Ill, 23. 
104 Elogium RP. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, RA, 

APFB, inv. nr. 396. 
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A.M. van Zijverden-Poortman 

De kerken van Medemblik 
in de Franse tijd (1795-1813) 
De Franse tijd 
(1795-1813) is 
een bewogen tijd 
geweest, die zeer 
veelveranderingenin 
korte tijd bracht: de 
staatsregelingen van 
1798, 1801 en 1805, 
van 1806 tot 1810 een 
Franse koning en ten 
slotte de inlijving bij 
het Franse keizerrijk. 

Begin januari 1795 trok het Franse leger over de bevroren 
rivieren, waarna stadhouder Willem V uitweek naar Engeland. 
De hervormingsgezinde partij zag nu haar kans schoon om 
hervormingen door te voeren. Oat deze maar moeizaam 
op gang kwamen en slechts ten dele lukten, werd vooral 
veroorzaakt door de economische malaise. Veel burgers 
trokken zich al spoedig terug uit de revolutionaire raden omdat 
het besturen tijd en geld kostte. Bovendien was een aanzienlijk 
deel van de leiders van de revolutie katholiek of dopers en 
had dus geen enkele bestuurservaring, omdat zij voor 1795 
nooit tot bestuurlijke ambten waren toegelaten. Ook bleef 
Nederland intern verdeeld. De oude partijtegenstellingen, het 
isolement van de verschillende godsdienstige groeperingen en 
de onafhankelijkheidszin van de stedelijke gemeenschappen 
en provinciale overheden bleven uiteraard doorwerken. 

Op 16 mei 1795 sloten Frankrijk en de Republiek het Haags 
Verdrag, waarbij Frankrijkdeonafhankelijkheid van de Republiek 
erkende. Er werd een of- en defensieve alliantie gesloten tot 
aan de algemene vrede. Frankrijk beschouwde zich als eigenaar 
van aIle nationale eigendommen in Nederland, waaronder ook 
aIle arsenalen van de land- en zeemacht begrepen waren, 
zoals de Landswerf in Medemblik. De Republiek moest 90 
miljoen gulden betalen en bovendien 25.000 man Franse 
troepen onderhouden. Daar stond tegenover dat Frankrijk aan 
de Republiek het behoud van de kolonien garandeerde. Er 
yond echter geen plundering of terreur plaats, zoals in Belgie. 
De orangistische stadsbesturen werden afgezet en vervangen 
door colleges van Provisionele Representanten. In de eerste 
Nationale vergadering waren de rooms-katholieken sterk 
vertegenwoordigd. Op 5 augustus 1796 werd een ingrijpend 
besluit genomen: staat en kerk zouden voortaan gescheiden 
zijn. Een bevoorrechte kerk was immers strijdig met het principe 
van gelijkheid. 

Met de financien ging het intussen steeds slechter. Eind 
1797 was de Bataafse vloot bij Kamperduin door de Engelsen 
verslagen. Over de hele Republiek werd nu een hefting ingesteld 
om te komen tot wederopbouw van de vloot. Hiertegen ontstond 
een fel protest. 

De Nederlandse hervormde Bonifaciuskerk van Medemblik 
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In 1798 vond in Den Haag een door de Fransen 
gesteunde staatsgreep plaats. Op 1 mei trad een 
nieuwe grondwet in werking, waarin bepaald 
werd dat elk kerkgenootschap voortaan zelf 
diende te zorgen voor het onderhoud van: 
"zijnen eeredienst, deszelfs Bedienaaren en 
gestigten". Ais overgangsmaatregel zouden nog 
gedurende drie jaar de predikantstraktementen 
van de 'voormaals heersende kerk' uit de 
landskas betaald worden. De kerkgebouwen 
en pastorieen van de hervormde kerk moesten 
door de plaatselijke overheid verdeeld worden 
tussen aile kerkgenootschappen ter plaatse. 
Aile kerken die gebouwd waren v66r 1580 
vielen onder de regeling. De grootste groepering 
had de eerste keus bij de verdeling, maar moest 
aan aile andere kerken, naar evenredigheid van 
hun leden, een bed rag uitkeren overeenkomstig 
hun aandeel in de geschatte waarde van die 
gebouwen. 

Al in juni 1798 maakte een nieuwe 
staatsgreep een einde aan het radicale bewind. 
De grondwet werd echter gehandhaafd, zij 
het dat allerlei regelingen als gevolg van 
de politieke ontwikkelingen zeer traag en 
onvolledig werden doorgevoerd. Augustus 
1799 zeilde een Engelse vloot met 12.000 
man landingstroepen naar Den Helder met 
het doel de Fransen te verdrijven en het 
Oranjehuis in ere te herstellen, gesteund door 
Rusland dat een legerkorps van 17.500 man ter 
beschikking stelde. Van augustus tot oktober 
was de kop van Noord-Holland het toneel van 
oorlogshandelingen, waarin ook Medemblik 
betrokken was vanwege de havens. 

Toen Napoleon in Frankrijk aan de macht 
gekomen was, vond in 1801 opnieuw een 
staatsgreep plaats en werd de grondwet herzien. 
De verdeling van de kerkelijke goederen 
was op dat moment in vele gemeenten nog 
niet ver gevorderd. Nu werd bepaald dat elk 
kerkgenootschap in het bezit bleef van de 
goederen die het bezat aan het begin van de 
1ge eeuw, wat een teleurstelling betekende 
voor de rooms-katholieken. Voorts moest elk 
gezinshoofd of iedere zelfstandige boven de 
14 jaar, zich laten inschrijven in het register 
van een kerkgenootschap. De staat zou op 
grond van deze gegevens een bijdrage voor elk 
kerkgenootschap innen. Totdat dit rond was 
zouden de uitkeringen uit de staatskas gewoon 
doorgaan. 
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Na 1801 leek een tijd van betrekkelijke rust 
aan te breken. Toch waren er grote problemen. 
Nederland herbergde nog steeds een 
bezettingsleger van tienduizend man. In 1803 
ondernam Napoleon een nieuwe oorlog tegen 
Engeland, waarvoor hij de Nederlandse havens 
en marine nodig had. Opnieuw stagneerde de 
handel en de kolonien dreigden veri oren te gaan. 
In 1805 kwam er weer een nieuwe constitutie, 
waarbij een raadpensionaris aan het hoofd 
van de regering kwam voor de tijd van vijf jaar. 
Ondertussen werd de financiele situatie van het 
land steeds moeilijker. Engeland versloeg de 
vloot van Napoleon bij Trafalgar en was heer en 
me ester over de zee. Napoleon wilde zijn macht 
op het vasteland vergroten en stelde daarom 
in 1806 zijn broer Lodewijk Napoleon aan als 
koning van Holland. In feite veranderde hiermee 
weinig. 

Ais rooms-katholiek had Lodewijk Napoleon 
bijzondere aandacht voor deze bevolkingsgroep. 
Al spoedig na zijn komst werd hem onder ogen 
gebracht hoe onrechtvaardig het was, dat de 
verdelingvan de kerkgebouwen en kerkgoederen 
niet verder doorgevoerd was. Omdat de koning 
de andere onderdanen niet voor het hoofd wilde 
stoten kwam er een algemeen bezuinigingsplan. 
Vanaf 1807 kregen kerkelijke gemeenten met 
minder dan tweehonderd zielen geen geld meer 
van de staat. Ook de predikantsplaatsen in de 
steden werden naar zielental vastgesteld, wat 
een vermindering van het aantal betekende. In 
1808 werden aile fondsen van de geestelijke 
kantoren in de aflossingskas van het rijk gestort, 
waardoor de inkomsten gecentraliseerd werden. 
Er was echter geen enkele controle meer op 
het aandeel waarop elke kerkelijke gemeente 
van oudsher recht had. De uitkeringen aan de 
gemeenten werden gehandhaafd op het peil 
van 1795, waarbij geen rekening gehouden 
werd met de waardevermindering van het geld, 
met aile gevolgen van dien voor de kerken en 
de predikantstraktementen. 

De financiele moeilijkheden van het rijk 
werden steeds groter en de staatsschuld groeide. 
In 1810 deed Lodewijk Napoleon afstand van 
de regering en werd Nederland ingelijfd bij 
Frankrijk. De staatsschuld bleef bestaan, maar 
er vond tiercering plaats, waardoor er voor de 
staat enige verlichting ontstond. Voor de kerken 
en armbesturen die hun kapitaal vaak in veilige 
staatobligaties hadden belegd, betekende dit 
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echter een belangrijke inkomstenderving. Tot 
1813, toen Napoleon bij Leipzig beslissend werd 
verslagen, kwam er niet vee I nieuws meer tot 
stand. 

Medembliks economie 
De stad Medemblik is de kleinste van de 
drie Westfriese Zuiderzeesteden. Het telde 
omstreeks 1 795 ruim tweeduizend inwoners. 
Er was voldoende werkgelegenheid om de 
bevolking een redelijk bestaan te verschaffen. Er 
was een aantal markten, zoals een belangrijke 
schapenmarkt, een botermarkt en een 
kaasmarkt, met vooral export naar Engeland. 
Ook was er wat visserij. Een belangrijke bron 
van inkomsten vormden de havens. Eind 
18e eeuw verrichtte men in Medemblik werk 
voor de admiraliteit. Tussen 1783 en 1786 
werd een oorlogsschip, bewapend met zestig 
stukken geschut gebouwd en men bouwde er 
scheepskamelen, een soort dok om schepen 
over ondiepten in de Zuiderzee te lichten. Er 
waren verschillende scheepswerven aan de 
Westerhaven, waar in 1797, ondanks protest 
van de andere Zuiderzeesteden, Hoorn en 
Enkhuizen, de 'Bewaar- ,lig- en werkplaats voor 
's Lands schepen van oorlog' gevestigd werd. Dit 
betekende uiteraard veel werkgelegenheid voor 
Medemblik. In 1798 werden allerlei gebouwen, 
zoals werkplaatsen en pakhuizen, aanbesteed. 
Uiteindelijk bleek de marinewerf een zware 
last voor het stadsbestuur, vanwege de grate 
onkosten die gemaakt moesten worden om de 
havens toegankelijk te maken en te houden voor 
grate schepen. Aan de Pekelharinghaven waren 
admiraliteitsmagazijnen en een landspakhuis 
gevestigd. 

Medembliks kerken 
Bij de volkstelling van 1796 telde Medem 
blik 2008 inwoners. In 1799 telden de kerk 
genootschappen ten behoeve van de naasting 
van de 'grate kerk', hun leden. Men telde daarbij 
ook de zogenaamde buitenleden mee. Dit 
waren de leden van de kerk in de dorpen in de 
omgeving. De hervormde kerk telde 1726Ieden, 
de lutherse kerk 112, en de rooms-katholieke 
kerk 453. De doopsgezinde gemeente, waar 
aileen de volwassenen geteld werden, telde 
42 leden. Daarnaast woonden in Medemblik, 
volgens de gegevens van de volkstelling in 
1807,ongeveer60joden. 

De hervormde kerk was dus verui t de grootste 
en had twee predikanten. V66r 1795 bezetten 
de hervormden vrijwel aile belangrijke posten 
in de stad. De band tussen de stadsregering 
van Medemblik en de hervormde kerk was 
dan ook zeer nauw. In feite functioneerde 
het stadsbestuur als een SOOft overkoepelend 
orgaan, datweinigvrijheid lietaan de kerkenraad, 
met name inzake het beroepen van predikanten, 
maar ook bij het verkiezen van ouderlingen en 
diakenen. De stadsbestuurders waren vaak 
tevens lid van de kerkenraad of wisselden hun 
burgemeesterschap af met het lidmaatschap 
van de kerkenraad. Het stadsbestuur benoemde 
rechtstreeks de kerkmeesters en bemoeide zich 
ook daadwerkelijk met het beheer en de gelden 
van de diaconie. 

De doopsgezinden hadden tot de 
omwenteling in 1795 weinig of geen invloed 
op het politieke leven, omdat ze vanouds 
geen overheidsambten bekleedden. Toen 
stadhouder Willem V in 1773 Medemblik 
bezocht, hield naast de hervormde predikanten, 
ook de doopsgezinde predikant ds. Kempe 
een toespraak, waarin hij verzekerde dat de 
doopsgezinden zich: "in allerleye opsigte als 
goede burgers sulle gedragen". In 1795 werd de 
doopsgezinde Pieter Haremaker vermeld als lid 
van het College van Pravisionele Representanten 
en vanaf 1795 namen de doopsgezinden actief 
deel aan het stadsbestuur. Onder de regenten 
van het weeshuis en het armenhuis treffen we 
ook v66r 1795 al doopsgezinden aan. 

De lutherse gemeente verkeerde omstreeks 
1795 in grate moeilijkheden. Erwaren prablemen 
tussen de kerkenraad en de predikant, ds. 
Ames, die uitliepen op zijn ontslag in 1797, 
waarbij gedreigd werd met ingrijpen van het 
gerecht als hij de pastorie niet verliet. Os. Ames 
had bemiddeling in het conflict gevraagd aan 
de gemeente in Amsterdam. Het evangelisch 
lutherse consistorie legde daarop beslag op een 
kapitaal van f.2.000,- dat zij voor de gemeente 
in Medemblik beheerde en betaalde daar geen 
rente meer over uit, waardoor de gemeente ook 
in de financiele prablemen kwam. De lutheran en 
konden door de interne prablemen niet veel 
betekenen in de Medemblikker samenleving. 

Veranderingen in 1795 
De jaren 1795-1799 brachten grate ver 
anderingen voor de stad Medemblik, waar men 
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tamelijk oranjegezind was. In 1787 waren 
Hoorn. Enkhuizen en Medemblik trouw gebleven 
aan de Prins van Oranje. Toch vond uiteindelijk 
ook in Medemblik een kleine revolutie plaats, 
die echter maar kort duurde. Na veertien dagen 
waren de oude stadsbestuurders weer op hun 
post terug en stuurden zij een delegatie naar 
den Haag om de Prins geluk te wensen. De 
revolutionairen kwamen er afmet een: "gepaste 
aanspraak omtrent gegeevene satisfactie". 
Aan de omwenteling deden ook een ouderling 
en twee diakenen van de hervormde kerk mee. 
Het stadsbestuur dat in 1788 van hogerhand 
een brief kreeg dat leden met patriottische 
sympathieen "hoe eer. hoe beeter" ontslagen 
moesten worden, adviseerde de kerkenraad 
deze mensen uit hun ambt te ontslaan. Onder 
hun opvolgers in de kerkenraad was in elk 
geval een, Samuel Holland, die ook patriotse 
sympathieen had. Er was dus tot 1788 ruimte 
voor zowel patriotten als prinsgezinden binnen 
de hervormde kerk. 

Ook de revolutie van 1795 verliep in 
Medemblik heel kalm. In januari verschenen 
drie leden van het Comite Revolutionair des 
Bataves op het stadhuis en verzochten de 
stadsregering af te treden. Zonder slag of stoot 
ruimde de oude regering het veld. Ook in de 

V6al' de huidige rooms-katholieke Sint-Mattinuskerk; 
van Medemblik uit 1902 heeft op aezefde plaats een 
andere kerk gestaan, gebouwd in 1782 en afgebroken 
in 1902. Die oudc kcrk was, aldus een oud geschrifl, 
"langwerpig hoog met twee uitbouwingen gelijkend op 
em wooniiuis, zonder stiji, zckct eene herinnering aan 
de onvrije dagen der katholieken van vootbeen". 
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stad vonden er verder geen ongeregeldheden 
plaats. Nu werden dus ook anderen dan 
hervormden actief in de besturen. De meeste 
leden van het college van 'Provisioneele 
Representanten van het volk van Medemblik' 
hadden geen bestuurlijke ervaring, behalve de 
vooraanstaande hervormde Carel Gerdenier 
die al eerder burgemeester was geweest. De 
rooms-katholieke dokter Elias Knaven werd 
president van de Municipaliteit. Vanaf dat 
moment moest er dus samengewerkt worden 
tussen mensen die elkaar voor die tijd niet of 
nauwelijks ontmoet hadden. 

Oat dit niet altijd van een leien dakje ging 
blijkt uit het feit dat de rooms-katholieken 
op 23 maart 1797 een rekest indienden bij de 
stadsoverheid met de klacht dat Cornelis Cos, 
hervormd en boekdrukker: "met ronde woorden 
zoude verklaart hebben dat men het paapsche 
vee vooral buiten het bestuur moest tragten te 
houden", De doopsgezinde Karsten de Vries had 
dit in de stad rondverteld. Uiteraard ontkende 
Cos, maar uiteindelijk moest hij wei voor de 
rechter verschijnen. 

Problemen rond scheiding kerk-staat 
Op 31 januari 1796 trokken Franse troepen 
Medemblik binnen. Ruim vierhonderd soldaten 
werden ingekwartierd bij de bevolking van 
amper tweeduizend zielen. Een zwaar gelagt 
De diaconie van de hervormde kerk, die altijd 
brood leverde aan het weeshuis en armenhuis, 
zag daar geen kans meer toe. Dit leidde tot een 
conflict met de stadsregering. Uiteindelijk won 
de diaconie het met een beroep op de scheiding 
van kerk en staat. Voortaan leverde de diaconie 
slechts een gedeelte van het brood, voorzover 
zij daartoe althans in staat was. 

In juni 1796 kwam een brief van het 
Provinciaal bestuur van Holland binnen 
bij het stadsbestuur over het afleggen een 
belofte van trouw aan het huidige bestuur en 
het belijden van onveranderlijke afkeer van 
het stadhouderlijk bestuur, het federalisme, 
de aristocratie en de regeringloosheid. Aile 
ambtenaren moesten opgeroepen worden: 
"kerkelijke amptenaren van aile godsdienstige 
gezindheden zonder onderscheid" en allen 
die een traktement of emolument van de stad 
ontvingen. Het stadsbestuur voorzag grote 
problemen vanwege de oranjegezindheid van 
de Medemblikkers en vroeg per brief of het zo 
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was dat aileen maar de predikanten van de 
gereformeerde godsdienst opgeroepen hoefden 
te worden, omdat: "de mennonieten, luthersen, 
rooms-katholieken en remonstranten" geen 
bijdrage uit de landskas kregen. Maar het 
provinciaal bestuur was onverbiddelijk. 

Op 1 juli verschenen 67 person en bij het 
stadsbestuur van wie er 47 de belofte weigerden. 
Van elf opgeroepenen van wie bekend is dat 
zij ouderling of diaken waren in de hervormde 
kerk of korte tijd later zouden worden, legden 
slechts drie de belofte af. Op 19 juli werden 
de hervormde ds. Hachenberg en de rooms 
katholieke pastoor W. Coster opgeroepen. 
De pastoor nam: "de voorgelegde belofte 
volvaardig aan". Geen wonder, want zijn kerk 
had aileen maar te winnen bij de veranderde 
machtsverhoudingen. Ds. Hachenberg wilde 
de belofte wei afieggen, maar met een reserve. 
Hij zou zich als predikant onderwerpen wat 
betreft het burgerlijke, maar de belofte raakte 
zijns inziens echter niet "de gevoelens omtrent 
de zaak" waarin hij zijn onderwerping aan het 
huidige bestuur beloofde. Ais dit genotuleerd 
zou worden, was hij bereid de belofte af te 
leggen dat hij zich onderwierp aan het huidige 
bestuur en niet zou meewerken aan herstel 
van het vorige. Hij gebruikte vrijwel dezelfde 
woorden als de predikanten in Amsterdam een 
week later, op 26 juli, zouden gebruiken en die 
daarom ontslagen zouden worden. 

In Medemblik werd Hachenbergs reserve 
echter in eerste instantie geaccepteerd. De 
secretaris van de municipaliteit, Cornelis Veen, 
deed daarop het voorstel om aile weigeraars 
opnieuw op te roepen en de belofte af te laten 
leggen op de wijze van ds. Hachenberg. Daarop 
ontstak de voorzitter, de rooms-katholieke 
Knaven in woede, hield een lange redevoering 
en noemde het voorstel van Veen een "zotte 
demarche", die aileen maar verwarring zou 
stichten. Het voorstel werd verworpen en Veen 
werd op staande voet ontslagen. 

Op 24 augustus werd ook de Lutherse 
ds. Ames, opgeroepen, die de belofte, "hoe 
zeer verwonderd" dat hij opgeroepen was, 
geheel onderschreef. Tegelijkertijd met 
Ames was ds. Levert, de andere hervormde 
predikant, opgeroepen, die de belofte afiegde 
op dezelfde wijze als zijn coil ega Hachenberg. 
Het stadsbestuur aarzelde de verklaringen 
van de predikanten op te sturen uit vrees 

voor moeilijkheden en riep hen eind augustus 
nogmaals bij zich in een poging de belofte te 
zuiveren van aile 'dubbelzinnigheden'. Levert 
en Hachenberg pasten beiden hun verklaring 
enigszins aan, Hachenberg het minste, maar 
de vergadering accepteerde nu de verklaringen 
volledig. 

TWee dagen later kwam de ontslagen 
secretaris Veen, die dit gehoord had, met 
het verzoek of de burgers die geweigerd 
hadden nu ook dezelfde formulering zouden 
mogen gebruiken als de beide predikanten. 
Tegelijkertijd dienden enkele burgers klachten 
in bij het landsbestuur over de handelwijze van 
het stadsbestuur. Daarop werd een commissie 
ingesteld die de zaak zou onderzoeken. In de 
archieven wordt niet vermeld hoe het afiiep. 
Ondertussen werd er druk gesolliciteerd naar de 
vrijgekomen posten van mensen die de belofte 
geweigerd hadden. Met name voor de lager 
geschoolde banen als bierdrager, poortwachter, 
kaasdrager, sieper enz., was belangstelling: 
Onder deze beroepen waren vele weigeraars, 
onder wie de beide kerkebedienden. 

De kerkmeesters hadden al begin 1796 
gevraagd hoe het, na de scheiding van kerk en 
staat, stond met hun bevoegdheid ten aanzien 
van het ontslaan van de kerkebedienden. 
Zij ontvingen daarop bericht, dat zij als 
kerkmeesters daartoe bevoegd waren. Op 13 
juli ontsloegen de kerkmeesters Gerrit de Zee, 
vanwege dronkenschap. Maar op 1 juli hadden 
beide kerkebedienden geweigerd de belofte af 
te leggen. Het stadsbestuur eiste nu dat ook de 
andere kerkebediende, Jan Bos, ontslagen zou 
worden. Hij had immers, evenals Gerrit de Zee, 
de belofte geweigerd. Het kerkbestuur dacht er 
echter niet over. Na vee I correspondentie over 
en weer, waarin het kerkbestuur zich beroept 
op de scheiding van kerk en staat en het 
stadsbestuur hoog van de toren blaast vanwege 
de "honende expressien" van de kerkmeesters, 
die in hun ogen onwettig bezig zijn, doofde 
het vuurtje langzaam uit en Jan Bos bleef 
kerkebediende. Weer won de kerk. 

De grondwet van 1798 
Na de staatsgreep van 1798 en de invoering van 
de nieuwe grondwet op 1 mei, kwam een brief 
binnen namens het Intermediair Uitvoerend 
Bewind, gedateerd 12 juli, betreffende 
de verdeling van de kerkgebouwen en 
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pastoriegoederen van de voormaals heersende 
kerk. 

Het stadsbestuur van Medemblik ging 
voortvarend te werk. Op 16 augustus 
stelde het stadsbestuur een commissie in, 
bestaande uit de rooms-katholiek Knaven 
en twee gereformeerden, die een onderzoek 
moest instellen naar het aantal leden, de 
eigendommen en de kosten van het jaarlijks 
onderhoud. Verder moest men een plan 
opstellen om te komen tot een schikking tussen 
de verschillende kerkgenootschappen. 

Er werd aan de kerkgenootschappen ge 
vraagd ieder twee vertegenwoordigers te sturen 
om de kerk te taxeren en tot een minnelijke 
schikking te komen. De kerk werd getaxeerd 
op f.2100,- . Naar rato van het zielental hadden 
de hervormden recht op f. 1585-14-; de rooms 
katholieken op f. 402- 14-; de lutheranen op 
f. 100- 16-; de mennonieten op f. 37-16-. De 
inventaris zou in de kerk blijven en het begraven 
zou op dezelfde voet doorgaan. 

Een half jaar later, op 11 februari 1799, 
maakte het stadsbestuur bekend dat de andere 

kerkgenootschappen afzagen van het recht op 
deze gelden en werd de acte van renunciatie 
door doopsgezinden, lutheranen en rooms 
katholieken getekend. 

Als een van de zeer weinige gemeenten 
in Nederland had Medemblik dit moeilijke 
probleem snel tot een goed einde gebracht. 
Het stadsbestuur was terecht zeer enthousiast 
over het resultaat en schreef in een brief aan 
Den Haag: "Deeze edelmoedige daad levert een 
nieuwe preuve op.. van de voorbeeldeloose 
harmonie welke onder onze burgerij heerscht, 
die wars van twist, tweedracht en hatelijkheid, 
door hunne vreedelievende en ordeminnende 
gedragingen ..... zeerwel ten voorbeelde strekken 
kan van zodanige steeden en plaatsen alwaar de 
rampzalige twist tweedracht en verdeeltheit. ... 
de plaats van de ware broederschap ingenoomen 
heeft", Toch was de harmonie niet zo groot als 
de stadsbestuurderen wilden doen voorkomen. 
In het boek dat aangelegd werd door het nieuw 
verkozen college van kerkmeesters wordt trots 
gemeld dat de commissie uit de hervormde kerk 
de andere den om ina ties zo ver heeft gebracht 

. ' 

Plattegrond van 
Medemblik in de 
achttiende eeuw 
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dat ze ten slotte van hun recht afzagen. Zij 
schreven het gunstige resultaat toe aan hun 
eigen inspanningen. 

Veertien dagen na de acte van renunciatie 
werd besloten dat de toren met de klokken 
eigendom werd van de stad, die voortaan voor 
het onderhoud zou zorgen. De opbrengsten 
van het luiden van de klokken bij begrafenissen 
zouden ook toevallen aan de stad. 

Oorlogshandelingen in 1799 
Eind 1799 raakte Medemblik betrokken in de 
oorlogshandelingen vanwege de aanwezigheid 
van de Landswerf en de havens. Zowel de 
Engelsen als de Russen waren in de kop van 
Noord- Holland geland. Het gerucht ging dat de 
prins daarbij aanwezig was. De prinsgezinden 
grepen hun kans en eisten van het stadsbestuur 
dat de prinsenvlag van de toren zou worden 
uitgestoken, wat Knaven weigerde. De vlag 
werd echter toch opgehaald en uitgestoken. 
De gewestelijke regering verklaarde daarop 
Medemblik in staat van beleg. 
Ondertussen waren de Engelsen Medemblik 
genaderd en eisten zoveel mogelijk brood. 
Knaven weigerde dit te geven, waarop een 
Engels schip met veertien stuks geschut voor de 
Oosterhavenmond verscheen. Twee dagen later 
werd Hoorn overrompeld door een Engels leger 
en gingen elf Engelse schepen voor de haven 
van Medemblik voor anker. Men eiste dat de 
vrijheidsboom die in 1795 voor het stadhuis 
was opgericht, omgehakt zou worden. Opnieuw 
weigerde Knaven. Pas toen de Engelsen met 
een bombardement dreigden gaf hij zijn 
toestemming. 

De Municipaliteit achtte zich nu ontslagen 
van de eed van trouw aan de Bataafse 
Republiek. Knaven vertrok naar den Haag en 
op 22 september werden aile bestuurders die 
in 1795 waren afgezet, hersteld in hun oude 
functies. De Engelsen namen aile schepen die 
in de haven lagen in beslag, eisten de sleutels 
van de marinewerf en de marinemagazijnen 
op en vorderden brood en haver op straffe van 
executie. Ondertussen naderde een Bataafs 
leger Medemblik om de Engelsen uit de kop 
van Noord- Holland te verdrijven. De Engelsen 
staken daarop de leeggeroofde magazijnen in 
brand en twee schepen die op de werf lagen. 
Op het moment dat de Bataven binnentrokken, 
voeren de Engelsen weg, hun aftocht dekkend 
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met kanonvuur. Zo raakte Medemblik zijn 
Engelse bezetting en zijn prinsgezinde bestuur 
weer kwijt. Twee bestuurders waren gevlucht, 
de rest werd gearresteerd. Het gevolg van dit 
alles was dat Medemblik in snel tempo arm was 
geworden. 

Kerkelijke financien na 1799 
Niet aileen met de financien van de stad was 
het treurig gesteld, ook de kerken konden 
nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen. De 
diaconie van de hervormde kerk leed chronisch 
geldgebrek en kon opnieuw geen brood leveren 
aan het armenhuis en weeshuis. Dit leidde tot 
een jarenlang durend conflict, waarbij de kerk 
zich expliciet beriep op de scheiding van kerk 
en staat. Pas in 1802 bereikte de diaconie wat 
haar voor ogen stond: volledige zeggenschap 
over de eigen kas. De predikanten kregen 
slechts een deel van hun traktement uitbetaald 
en er werden extra collectes gehouden. 

De lutherse gemeente had zich in 1797 
bij de Hersteld-Evangelisch Lutherse Kerk 
aangesloten en bracht in 1798 een beroep uit op 
de hersteld-Iutherse proponent Pj.Cramer, maar 
geld om hem te betalen was er nauwelijks. Een 
bedelbrief naar het consistorie in Amsterdam 
leverde uiteindelijk na anderhalf jaar een 
bedrag op van f. 200,- . De evangelisch-Iutherse 
kerk weigerde nog steeds rente te beta len over 
het kapitaal dat zij voor de kerk van Medemblik 
beheerde. 

De doopsgezinde gemeente was tamelijk 
kapitaalkrachtig. Men had van de rente van 
kapitaal, dat belegd was in overheidsobligaties 
altijd een predikant kunnen betalen. Na de 
annexatie door Frankrijk, die gepaard ging met 
de tiercering van de staatsschuld, kwam de 
gemeente in de financiele problemen. Er waren 
echter een aantal zeer rijke families die de 
kerk in die moeilijke jaren financieel overeind 
hebben gehouden. 

Kerkelijke verhoudingen 1795-1813 
De contacten tussen de protestanten en de 
rooms-katholieken verliepen moeizaam. 
Bij de omwenteling in 1795 profileerden de 
rooms-katholieken zich met name in het 
stadsbestuur. 

Toen in 1802 een conflict tussen de 
hervormde kerkenraad en de stadsregering 
over het brood-en turfgeven aan het armenhuis 
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tot een oplossing was gekomen, verviel men 
in de oude verhoudingen. De regeringsbank 
werd in 1803 op verzoek van het stadsbestuur 
weer teruggeplaatst in de kerk. De kerkenraad 
ging eigener beweging naar het stadsbestuur 
om handopening te vragen bij het beroepen 
van een nieuwe predikant. Het stadsbestuur 
maakte in 1804, op verzoek van de kerkenraad, 
op zijn beurt een nieuwe keur met regels 
voor fatsoenlijk gedrag in de kerk, toen er 
klachten waren over "onzinnig, onzeedelijk, 
onbetamelijk en aan verre het meerder gedeelte 
der gemeente walgelijk en hinderlijk gedrag". 
De kerkebedienden kregen opdracht toezicht te 
houden en mochten boetens uitdelen. Wat hier 
plaatsvond was in feite een onmogelijkheid. 
De stadsoverheid handelde alsof de scheiding 
tussen kerk en staat niet had plaatsgevonden 
en de kerkebedienden moesten optreden alsof 
ze nog in dienst waren van de overheid. 

Vanaf 1802 lijken de rooms-katholieken 
weer naar de achtergrond te verdwijnen. 
Hervormden, rooms-katholieken, lutheranen 
en doopsgezinden ontmoetten elkaar 
informeel in besturen en met name op de 
vergaderingen van de Maatschappij Tot Nut 
van het Aigemeen, waarvan in 1800 een 
afdeling werd opgericht in Medemblik. In 1801 
waren er 23 leden, waarvan vijf doopsgezind, 
enkele rooms-katholieken, onder wie Elias 
Knaven en Pieter Sandberg, die beiden ook in 
het stadsbestuur actief waren, en een enkele 
lutheraan. De meeste leden waren hervormd. 
Ook in het Nut komen na 1802 steeds minder 
rooms-katholieke namen voor. 

De banden tussen hervormden en doops 
gezinden waren in de persoonlijke sfeer 
tamelijk nauw, met name door de gemengde 
huwelijken. 'Buitentrouw', dat wil zeggen het 
huwelijk van een doopsgezinde met iemand 
die niet tot de gemeente behoorde, was in 
de eerste helft van de 1ge eeuw heel gewoon 
in Medemblik. De kinderen uit het huwelijk 
met een hervormde partner, werden meestal 
in de hervormde kerk gedoopt. Floris Engel, 
doopsgezind predikant van 1807 - 1824, was 
met een hervormde vrouw getrouwd. Zij werd 
echter in 1817 door de hervormde kerkenraad 
gedreigd met de censuur, omdat ze: "avondmaal 
[hield] met de gemeente der Mennonieten u en 
placht: "daerbij haren kerkgang te doen.". Ais 
ze daarin zou volharden dreigde de kerkenraad: 
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"alsdan haar het lidmaatschap cum annexis bij 
onze gemeente .... te ontzeggen". 

Bijzonder is ook het geval van Thomas 
Kieft, de binnenvader van het weeshuis. Hij was 
hervormd, maar van 1801 - 1817 voorzanger in 
de doopsgezinde gemeente. Hij was getrouwd 
met een doopsgezinde vrouw en hun zeven 
kinderen werden gedoopt in de hervormde 
kerk. In 1818 werd hij als voorzanger in de 
doopsgezinde gemeente opgevolgd door de 
hervormde school me ester Jan Muus. In 1824 
wordt Kieft genoemd als voorzitter van het 
college van diakenen in de hervormde kerk. 

Tussen hervormden en lutheran en 
bestonden ook officiele contacten. In de 
lutherse gemeente ontstonden problemen toen 
ds. Cramer in 1801 wilde trouwen met een 
hervormde vrouw. De kerkenraad dreigde met 
ontslag en het intrekken van zijn bezoldiging 
als hij door zou zetten. De afloop is onduidelijk, 
maar bij zijn 'afscheidpreken' in 1802 was 
de hervormde kerkenraad aanwezig. De 
kerkenraadsvergadering werd er zelfs voor 
uitgesteld. 

Ten slotte 
In de Franse Tijd ontstonden er noodgedwongen 
meer contacten tussen de leden van de 
verschillende kerken in Medemblik, waarbij 
de contacten tussen de protestanten over 
het algemeen hartelijk waren en die tussen 
protestanten en rooms-katholieken moeizaam. 

Op 31 oktober 1817, wat buiten het 
gekozen tijdsbestek valt, maar toch aardig 
om te vermelden en mee te besluiten, werd 
de herdenking van de Hervorming op initiatief 
van de hervormde kerkenraad samen met 
de lutheranen gevierd in drie gezamenlijke 
kerkdiensten, welke diensten werden 
bijgewoond door: "eene groote schaar van 
TWisk, zoo van aile kerkgenootschappen binnen 
deze stad als van vreemden uit den omtrek". 
waarschijnlijk zijn dus ook de doopsgezinden 
hierbij aanwezig geweest. Een protestantse 
oecumenische gebeurtenis van de eerste orde. 
De oecumene waarin ook de rooms-katholieke 
kerk betrokken zou zijn, lag nog in een ver 
verschiet. 

drs. A.M. van Zijverden-Poortman was Ierares 
geschiedenis en predikant, thans met emeritaat. 
E-mail: annematievzpeiietnet.n! 
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Paul H.A.M. Abels 

Gereformeerde reacties 
op de dichtkunst 
Bij de opening van de 
expositie Calvijn & Wij, 
op 7 mei jongstleden 
in de Grote Kerk 
van Dordrecht, 
droeg dichter des 
vaderlands Ramsey 
Nasr een speciaal 
voor deze gelegenheid 
geschreven gedicht 
voor, getiteld "Psalm 
voor een afkomst". 

Zijn poetische zoektocht naar God riep gemengde gevoelens op. 
Sommige lezers van het dagblad TI'ouw vonden dat hi], hoewel 
een atheistische buitenstaander, niet treffender de worsteling 
van iedere calvinist had kunnen verwoorden. Anderen, met 
name behorend tot het orthodox-gereformeerde deel van de 
reformatorische kerken, reageerden geschokt. Zij oordeelden 
dat het gedicht blasfemisch is, de Bijbel banaliseert en geen 
recht doet aan God. 

Laatstgenoemde reacties vormen een weerspiegeling van 
de reeds vier eeuwen durende worsteling van de aanhangers 
van Calvijn met de dichtkunst en dichterlijke vrijheden. Al bij 
het doorbreken van de reformatie in de Nederlanden, aan het 
einde van de zestiende eeuw, laaide de discussie daarover soms 
hoog op. De discussie ging toen vooral over het optreden van 
de rederijkers, de dichtende en toneelspelende gezelschappen 
uit die dagen. In deze korte bijdrage zal nagegaan worden 
welke argumenten de vroege gereformeerden aanvoerden 
bij het bestrijden van de rederijkerij en welke argumenten 
voorstanders, die soms zelf ook lidmaat van de gereformeerde 
kerk waren, daar tegenin brachten. Bijzondere aandacht zal 
daarbij besteed worden aan een onbekende preek uit 1614 tegen 
de rederijkerij, waarvan de tekst enige tijd gel eden opdook op 
een veiling in Amsterdam. I 

Paludanus trekt van leer 
Op 9 februari 1614 beklom dominee Petrus Paludanus de 
preekstoel in de gereformeerde kerk van Zoetermeer om 
zijn gemeenteleden en andere toehoorders te stichten naar 
aanleiding van de woorden "Ende recht doet" in Psalm 15. De 
preek stond niet op zichzelf, maar vormde het sluitstuk van een 
trilogie waarin de voorganger, die verwikkeld was in een felle 
richtingenstrijd binnen zijn gemeente, al zijn tegenstanders de 
oren waste.' Ditmaal waren zijn bestraffende woorden gericht 
aan de rederijkers. Deze dichtende en toneel spelende lieden 
waren zeer actief in het dorp en tot ergernis van de dominee 
waren ook verschillende lidmaten en kinderen van lidmaten lid 
van hun kamer, de Witte Meerbloem. Onder hen waren zelfs 
mannen die "hooffden, principale voorstanders ende pijlaren 
der kercke souden zijn", welke formulering zou kunnen duiden 
op betrokkenheid van enkele kerkenraadsleden. 
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Paludanus was zich er terdege van bewust dat 
deze aanval op het favoriete tijdverdrijfvan vele 
dorpsgenoten hem niet in dank zou worden 
afgenomen. Hij gaf echter aan zijn bestraffende 
woorden "conscientijshalven nijet connen 
nalaten zulcx te seggen ende verma en en, al 
souden mij daeromme sommige haeten, ick 
bens getroost". 

In I 608 had Paludanus een heroprichting 
van deze kamer nog tegen weten te gaan, door 
te klagen bij de classis Delft en Delfland die het 
Hof van Holland wist te bewegen een verbod 
hierop uit te vaardigen.' Maar het poetisch 
bloed kroop waar het niet gaan kon, dus na vijf 
jaar beklommen de Zoetermeerse dichters toch 
weer het podium, tot grote woede van dominee 
Paludanus. 

Het is interessant om te zien welke 
argumenten Paludanus in zijn preek aanvoerde 
om de rederijkerij taboe te verklaren en daarbij 
zijn eigen bewoordingen weer te geven: 

Argumenten 
1. Dewijle sodanig tetorijckspelen nijet van God, 

maer een inventie der heijdenen, ongelovigen 
ende godlosen is. 

2. Twelcke nijet dan ijdelbeijdt, lichtvaerdicheijdt 
ende een lasteringe Gods, jae schandelijck 
misbruijck Zijn Heijligen Naems ende Woordts 
is 

3. Doordijen den name Godes aldaer ijdelijck 
gebruijckt, joe speelwijs als voor een 
goochclspel, jae voor een blaspbemie des 
godlijcken naems voetgestelt werdt, min noch 
meet dan off Gods Woordt nijet dan als een 
schouspel, een fabel ende ijdel gedicht en 
waere, om in de batamenten dacrmede te 
spelen. 

4. De tetoriickers en gebtuijcken haere const 
nijet anders als voor den ijdelbeljd: om bij 
den luijden aengesijen etide voor constenaeis 
getiouden tewerden, wtenckel hovaerdicheijdt 
off om des projijts wille. 

Voor Paludanus woog het eerste argument het 
zwaarst. Hij benadrukte daarom tot twee keer 
toe dat christenen al hetgeen van heidense 
oorsprong was dienden te mijden als zijnde 
verdoemd en godslasterlijk, omdat de heidenen 
niet uit God waren en ook geen ware kennis 
van God zouden hebben gehad. volgens hem 
moest de afkeer van alles wat heidens was zelfs 
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zover gaan, dat al zou iets op zichzelf goed zijn, 
dit toch niet door christenen nagevolgd zou 
mogen worden, louter en aileen omdat het een 
heidense oorsprong had. 

Tegenargumenten 
Paludanus laat het niet bij het geven van zijn 
eigen argumenten. Hij gaat expliciet in op de 
tegenargumenten die de ouders en rederijkers 
aanvoeren om hun liefhebberij te verdedigen. 
Zij betoogden: 

1. Dat zij haer kinderen op geen cussen en 
con den binden, dat zij deseive soe nau nijet 
en cannen houden, noch dwingen; zij en 
moeten oock hebben enige iecreauie ende 
vermaeckelicheijdt. 

Dat zij doer lust ende liejJde tot de retorijkconste 
tot verstandt conn en comen cnde in goedc 
Ieringe geoejJent werden. 

2. Dat zij desclve doer dat middel wt de herbergen 
ende dansspelen ticuden. daer aldetleij 
ongeschictheijdt bcdtcven wordt. 

3. Dat doer die canst voortijden onder den 
pausdom 't licht des Evangelij is aen de dach 
gecometi, veel duijsendeti christen en tot de 
suverbeijdt des Evangelij zijn gebtacbt 

De tegenargumenten van de voorstanders van 
de rederijkerij worden door Paludanus "blauwe 
ende ongerijmde wtvluchten" genoemd. Maar 
hij doet het niet af met deze diskwalificatie, 
maar weerlegt ze vervolgens met de volgende 
argumenten: 

Dat de herbergen ende danspelen lijdelijcker 
zijn ende beter toegelaten dan de retorijcspeten, 
dewijle in de herbergen ende danspelen nijet 
gesondicht en werdt dan in den vleesche, maer 
dat in de retorijcke spelen gesondicht werdt in den 
geest ende tot verdoemenisse van lijjJ en de zije! 
De retorijckers onder den pausdom en hebben 
geensins boer ogemerck gehadt om de suivere 
lete aen de dach te btengen, tnaer alleen op haete 
ijdeie const, die God evenwel wonderlijck tot 
Zijnder eeren lieeft weten te trecken ende leijden. 

Oat de rederijkers geen hoogstaande motieven 
hadden en eigenlijk aileen maar uit waren 
op status en materieel gewin, was Volgens 
Paludanus wei gebleken op Nieuwjaarsdag 
1614. De spelers en dichters ontvingen toen 



als beloning niet aileen baar geld, maar ook 
hele hammen en andere stukken vlees. Hoe 
schril stak dit volgens de dominee af bij de 
offervaardigheid die zij aan de dag legden als 
er iets voor de armen werd gevraagd. Vaak 
werd dan volstaan met niet meer dan een halve 
stuiver, zoals bij de collectes weI bleek. 

Conclusie 
Met deze oorvijg is het betoog van Paludanus 
aanbeland bij de eindconclusie, waarin hij 
niemand spaart, zelfs de overheid niet: 

Segge daeromme noch, jae segge 't vastelijck, 
dat de retorijckers om haere ijdelheijdt ende 
godslasteringe wille van God sullen gestrajt 
werden in de ewigbeijat, want God zal die nijet 
ongestrajt laeten die Zijnen Name tevergeeJJs ojt 
lich tvaerdelick gebruijckt. 
De ouders zullen gestrajt werden omdat zij haeren 
kindeten sodanich gruwelen toelaeten. 
De overheijden zullen oock baere straJJe dragen, 
omdat zij daertoe haer consent geven [I.m.: jae 
dat alle de retorijckers ende die zulcx consenteren 
behoren wt den lande gebannenl. 
Somma, zij zullen nijet ongestrajt blijven alle die 
deselve retorijckspelen aenhooren ende daerinne 
een behagen hebben. Dus behoordt eenijder wije 
hij zi], deselve te mijden als verdomelick ende 
verfoeijelick. 

Met zijn felle tirade tegen de rederijkers heeft 
Paludanus zijn conflict met zijn tegenstanders 
ongetwijfeld verder op de spits gedreven. Zijn 
prekentrilogie werd door een niet nader te 
identificeren toehoorder nauwkeurig op papier 
gezet en onder de aandacht gebracht van de 
ambachtsheer, die weldra zou beslissen dat de 
dominee niet langer te handhaven was in zijn 
gemeente. Overleg met de classis resulteerde 
uiteindelijk in zijn afscheid en vertrek naar een 
andere gemeente. 

De bredere context 
Met zijn preek tegen de rederijkers mag 
Paludanus zichzelf dan geen dienst bewezen 
hebben in het slepende conflict met zijn 
gemeente, met zijn argumentatie week hij niet 
ofnauwelijks afvan de opvattingen die vanafhet 
doorbreken van de reformatie in de Nederlanden 
in bredere gereformeerde kring bestonden over 
de toelaatbaarheid van podiumkunsten. Zijn 

eigen classis Delft en Delfland liep al vanaf 
1575 voorop in camp agnes om de overheid te 
bewegen de rederijkerij volledig uit te barmen." 
De Delftse kerkbouwer Arent Cornelisz en 
hofpredikant Jean Taffin waren het er snel 
over eens dat er genoeg redenen voor een 
verbod waren. Uit hun correspondentie blijkt 
dat Taffin weliswaar volmondig erkende dat de 
rederijkers ten tijde van het Spaanse juk van 
groot belang waren geweest bij het kritiseren 
van de katholieke kerk en het verspreiden 
van reformatorische opvattingen, maar nu de 
gereformeerden in de positie van de enige door 
de overheid bevoorrechte kerk waren gekomen, 
konden hun activiteiten volgens hem aileen nog 
maar schadelijk zijn. 

De argumenten van Taffin tegen de rede 
rijkers komen grotendeels overeen met 
die welke Paludanus veertig jaar later zou 
aanvoeren. Bovenal gold, wat de hofpredikant 
betrof, dat de dichters goddelijke zaken zouden 
ontwijden en de naam van God ijdel zouden 
gebruiken. Hun doel was daarbij niet om Gods 
Woord te verkondigen, maar zij werden louter 
gedreven door ijdelheid. Ook de heidense 
oorsprong van de rederijkerij telde zwaar voor 
Taffin. Volgens hem waren in de lsraelitische en 
apostolische kerk voorbeelden van toneelspel 
aan te wijzen. Een groot risico zag de 
hofprediker tot slot ook in het tijdstip en de plek 
van opvoeringen: ontheiliging van de zondag 
en van kerkgebouwen zou aan de orde van de 
dag zijn als zij niet werden tegengehouden. 

Dezelfde argumenten werden in de daar 
opvolgende decennia ook aangevoerd door 
de verschillende classes bij hun smeekbeden 
aan de overheid om de rederijkerij te weren. 
Soms werden daar nog nieuwe argumenten 
aan toegevoegd, zoals de vrees dat predikanten 
bespot zouden worden, het in strijd met 
Deuteronomium22:5 dragen van vrouwenkleren 
door mannen ofhet gebruik van blazoenen met 
godslasterlijke afbeeldingen. De overheid toonde 
zich diverse keren gevoelig voor de argumenten 
van de gereformeerde kerkvergaderingen en 
vaardigden verboden uit, vooral op momenten 
dat ook zij het mikpunt van kritiek en spot 
waren geweest. Uiteindelijk zouden het echter 
niet deze verboden zijn die de rederijkers de 
das omdeden, maar een veranderende smaak 
en afnemende populariteit." 

Louter op grond van de inhoud van zijn 
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preek tegen de rederijkers kan Paludanus 
niet het stempel van scherpslijper opgedrukt 
worden. Hij verwoorde in een helder betoog 
de toenmalige standpunten van zijn kerk. 
Oat hij daarbij aandacht besteedde aan de 
tegenargumenten van de voorstanders van 
de toneel- en dichtgezelschappen maakt zijn 
betoog zelfs evenwichtiger dan de meeste 
andere betogen tegen de rederijkerij in zijn 
dagen. Het zal voaral zijn bestraffende toon 
geweest zijn die zijn toehoorders schrik heeft 
aangejaagd.Oe traditionele worsteling van 
de gereformeerden met de dichtkunst komt 
door dit alles nog scherper voar het voetlicht. 
Oat dichters en toneelspelers zich met 
hun interpretatie van geloofsvraagstukken 
ontpoppen als concurrenten voor de 
predikanten en zich daarbij artistieke vrijheden 
veroorloven die theologisch en moreel niet door 
de gereformeerde beugel kunnen, is altijd een 
kernbezwaar gebleven. Oat bleek maar weer 
eens uit sommige reacties op het gedicht van 
Ramsi Nasr. 
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Noten 
Het document werd destijds aangekocht door dr. A.Ph.F. 
Wouters en in 1999 door hem beschlkbaar gesteld voor 
publica tie in het RetoricaaJ MemoriaaJ, de bijlage bij de 
dissertatie van F.e. van Boheemen en Th.C.j. van der 
Heijden, Met minnen versaemt. De HoJlandse rederijkers 
vanaf de middeJeeuwen tot het begin van de achttiende eeuw. 
Bronnen en bronncnstudies (Delft 1999) 837-838. Hierin is 
slechts een deel van deze bijzondere bran opgenomen. 
Het volledige document is te vinden op www.paulabels.nl 
http://www.paulabels.nl/onder de rubriek brannen. 

2 De verwikkelingen rond Paludanus zijn uitvoerig geschetst 
in het themanummer van dit blad overprableempredikanten 
door Ton Wouters, 'Soetermeer een Suijrmeer? De classis 
Delft en Delfland en de affaire rand de Zoetermeerse 
predikant Petrus Paludanus'. TNK 5(2002) 75-88. Op de 
preek van Paludanus tegen de rederijkers is in dit artikel 
niet nader ingegaan. 

3 P.H.A.M. Abels, A.Ph.F. Wouters (eds.), ClassicaJe Acta 1573- 
1620 Vll: Provinciale synode Zuid-Hoiland, Classis Delft en 
DelJland 1573-1620 [RGP Kleine Serie nr. 93] ('s-Gravenhage 
2001) 408 en 410. 

4 P.H.A.M. Abels, A.Ph.F. Wouters, Nieuw en ongezien. Kerk 
en samenleving in de classis Delft en DelJland 1572-1621, 
deel2: De nieuwe samenleving (delft 1994) 183-194. 

5 Van Boheemen en Van der Heijden, Met minnen versaemt 
123-162 geven een uitputtend overzicht van de argumenten 
die door gereformeerde predikanten en kerkvergaderingen 
tegen de rederijkers zijn aangevoerd. 
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Tanja Kootte 

Wie is Calvijn zonder ans? 
Calvijn en het 
calvinisme: het zijn 
zeker geen eenvoudige 
onderwerpen om een 
tentoonstelling aan 
te wijden. Wat het 
calvinisme aangaat 
kunnen we nog denken 
aan (spot)prenten, 
schilderijen en zilver; 
wat Calvijn betreft 
moeten we het stellen 
met slechts enkele 
portretten, brieven en 
vooral boeken, veel 
boeken. 

Het Deutsches Historisches Museum in Berlijn koos voor het 
bredere pad van het calvinisme in Europese context en stelt 
gevarieerd materiaal tentoon op de expositie Calvinism us. 
Die Reformierten in Deutschland und Europa. In Dordrecht 
bewandelt men het smallere pad: de persoon van Calvijn zelf 
staat er centraal. De expositie vindt daarenboven plaats in een 
kerkruimte die het tentoonstellen van originele voorwerpen, 
wat betreft klimaat en beveiliging, vrijwel onmogelijk 
maakt. Al met al een niet geringe uitdaging. Allereerst past 
dus waardering voor de initiatiefnemers, de Universiteit te 
Apeldoorn en het Erfgoedcentrum Diep in Dordrecht, dat zij 
die zijn aangegaan. Het resultaat is een fraai vormgegeven, 
fris ogende tentoonstelling, met gebruikmaking van eigentijdse 
media. 

De expositie begint met allerlei prikkelende uitspraken 
over het calvinisme die we inmiddels kennen (calvinisten zijn 
rechtlijnig, sober en streng en bij de thee serveren ze slechts een 
koekje) en enkele wat obligate foto's (Staphorster kindertjes op 
de schaats). Oat moet nieuwsgierig maken naar de man met 
wie het allemaal begon. En dan stapp en we vrij abrupt in het 
Europa van de zestiende eeuw, een Forse overgang die niet 
iedereen makkelijk zal meemaken. Ingezoomd wordt op de 
persoon Calvijn, en we zien door middel van animaties een dag 
uit het leven van de reformator. 

Maar juist als de tentoonstelling focust op de persoon van 
Calvijn, doet zich een klein probleem voor. Protestanten, zo 
weet ik uit eigen ervaring, zijn echte lezers. Geen wonder: 
vanouds hebben zij geleerd zelf de bijbel te lezen. Op deze 
expositie echter worden de lezers wel gedwongen om zich 
over te geven aan een audioguide, die beslist nodig is om de 
multimediale presentaties over de persoon van Calvijn te 
kunnen horen en waarderen. Of zij dat - en dan ook nog tegen 
betaling - zullen doen, is voor mij een interessante vraag. De 
anima ties - overgenomen uit het Musee de la Reforrne in Geneve 
- zijn zonder die gesproken tekst echter onbegrijpelijk en eerlijk 
gezegd een beetje griezelig. Met audioguide zijn de teksten 
overigens ook bepaald nog niet eenvoudig: de samenstellers 
zelf erkennen dat de tentoonstelling geschikt is voor personen 
boven de zestien jaar. 

De beloofde 'bijna persoonlijke' ontmoeting met Calvijn vindt 
jammer genoeg niet plaats. En juist dit onderdeel had bij uitstek 
wat interactiever gekund: door bijvoorbeeld de mogelijkheid te 
schepp en voor het publiek allerlei voorgeformuleerde, al dan 
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niet bevooroordeelde vragen te laten stellen 
aan Calvijn die de reformator dan, op basis van 
zijn geschriften, had kunnen beantwoorden. 
Door er enkele eenvoudige vragen aan toe te 
voegen, had het geheel ook aantrekkelijker 
geworden voor jongeren. 

Mensen die de moeite nemen om zo in het 
leven van Calvijn te duiken, zullen echter ook de 
mannen en vrouwen zijn die niet terugdeinzen 
voor moeilijker teksten. Bezoek dat minder op 
de hoogte is van deze materie zal meer worden 
aangetrokken door de wat luchtiger interviews 
over Calvijn en het calvinisme met bekende 
en minder bekende Nederlanders. We zien op 
die filmpjes onder meer samensteller Herman 
Selderhuis (als geleerde in een eeuwenoude 
setting geportretteerd voor een rijk gevulde 
boekenkast), knuffelkatholiek Antoine Bodar 
en eeuwige brombeer Maarten van Rossem. 

En daarmee raken we aan de vraag: 
wie zijn de 'wij' uit de titel? Voor wie is de 
expositie bedoeld? De organisatoren mikken 
op een groot aantal bezoekers. De hard core 

calvinist zal hier een expositie vinden over 
zijn of haar held, op een fraaie plek in een 
stad vol kerkhistorie. Het overige publiek, 
breed cultureel geinteresseerd, ziet hier een 
fraai vormgegeven expositie die ongetwijfeld 
te hoog gegrepen is. Die bezoekers kunnen 
echter weI worden verrast door de locatie. Dat 
fraaie kerkgebouw ontkracht zelf al een aantal 
vooroordelen over de soberheid van calvinisten, 
getuige de imposante grafmonumenten en het 
gouden (I) avondmaalsstel. Een gemiste kans 
dat de organisatoren niet dat schitterende 
onderkomen van de calvinisten wat meer 
gelntegreerd hebben in een groter verhaal over 
het calvinisme, met of z6nder audioguide. 

Expositic-teccnsie naar aanleiding van Calvijn 
& wi}. Wie zouden wij zijn zotidcr Calvijn? In 
de Grote Kerk van Dordrecht, nog te zien tot 31 
oktober 2009 

Tanja Kootte is conservator bij Museum Catha 
rijneconvent in Utrecht. 
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Boekennieuws 

H. Florijn en 
J. Mastenbroek (red.), 
Gerrit Hendrik Kersten. 
Grenswachter en gids 
van de Gereformeerde 
Gemeenten. Derde, 
vermeerderde druk. 
Kampen [De Groot 
Goudriaan] 2008 - 313 
p. - ISBN 978-90- 
8865-059-8 - 
€ 26,50. 

Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) was een 
Abraham Kuyper in het klein. Hij was de 
onbetwiste leidsman van de Gereformeerde 
Gemeenten en van de aan haar gelieerde 
vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. 
In 1907 speelde hij een hoofdrol bij de 
totstandkoming van de Gereformeerde 
Gemeenten, waarin de 'ledeboerianen' en 
'kruisgezinden' samenvloeiden. In zijn eigen 
kerkelijke kring heeft hij het kerkordelijke 
denken - en daarmee het 'kerkisme' - sterk 
bevorderd door de Dordtse Kerkorde opnieuw 
onder de aandacht te brengen. 

Evenals Kuyper had hij twee periodieken 
tot zijn beschikking: de kerkelijke Saambinder 
en de politi eke Banier. Evenzeer als Kuyper 
was hij politiek geengageerd, hij was het eerste 
Kamerlid van de me de door hem opgerichte 
Staatkundig Gereformeerde Partij. Kersten 
was dus een kopie in het klein van Abraham 
de Geweldige: kerkleider, onderwijsvoorman, 
politicus en journalist. Bovendien had hij sinds 
1927 zijn eigen Theologische School waar 
studenten tot predikant werden opgeleid - al 
was dat bepaald geen Vrije Universiteit in het 
klein. Oat Kersten zich aan Kuyper spiegelde, 
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blijkt wei uit zijn voortdurende ageren tegen 
de 'neogereformeerden' en de 'veronderstelde 
wedergeboorte'. Overigens was er nog een 
theologisch front waartegen hij zich met 
kracht afzette. de 'drieverbondenleer' van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken. 

Kersten is, geheel anders dan Kuyper, nog 
een man van gezag in de kringen die door 
hem gevormd zijn: hij heet daar niet gewoon 
Kersten maar altijd 'Dominee Kersten'. Oat 
zijn leven en werk nog niet gehistoriseerd zijn, 
moest W. Fieret ondervinden toen hij in 1990 
op de geschiedenis van de SGP promoveerde 
en daarbij Kerstens opstelling tegenover het 
nationaal-socialisme bekritiseerde. Behalve het 
boek van Fieret beschikken we sinds 1971 over 
de biografie van M. Golverdingen, die in 1993 
in herziene druk uitkwam. In datzelfde jaar 
zag een bundel opstellen onder redactie van H. 
Florijn en J. Mastenbroek het licht. 

Die bundel werd in 1994 herdrukt en ziet 
nu in uitgebreide vorm voor de derde maal het 
licht. 

Vergelijking met de eerste drukken leert 
dat de bijdragen ongewijzigd zijn gebleven. 
Toegevoegd zijn een bijdrage over Kersten als 
dogmaticus, een interview met ds. F. Malian 
en enkele brieven van Kersten aan de familie 
Schot. In de nieuwe editie is het aantal foto's 
sterk uitgebreid, zij het niet aile van even 
goede kwaliteit. Het is jammer dat de redactie 
de bijdragen niet heeft laten herschrijven. 
Literatuurverwijzingen van na 1993 ontbreken, 
maar in het hoofdstuk over het onderwijs had 
tenminste de waardevolle herdenkingsbundel 
van de VGS uit 1996 genoemd en verwerkt 
behoren te worden. De verwijzingen naar 
Golverdingens biografie zijn aile nog gebaseerd 
op de editie uit 1971. 

Het interview met ds. Malian - Kerstens 



laatste nag in leven zijnde student - va It in 
het geheel wat uit de toon. de ongenoemde 
interviewer had bij hem wat meer door moeten 
vragen over de persoon van Kersten, waarover 
deze bundel immers gaat. De bundel als 
geheel geeft niettemin een goed beeld van de 
verschillende facetten van Kerstens activiteiten: 
hij wordt geportretteerd als prediker, politicus, 
polemicus, dogmaticus, 'kerkhistoricus', docent 
en voorman van het 'eigen' onderwijs. 

Het meest verrassend is wei de bijdrage 
over Kersten als dogmaticus door P.L. 
Rouwendal. Het was reeds bekend dat zijn 
dogmatiek op onderdelen sterk op die van 
Bavinck leunt, maar niet dat hij daar selectief 
gebruik van maakte en Bavinck niet altijd goed 
begrepen heeft. Kersten blijkt dus minder goed 
thuis geweest te zijn in de dogmatiek dan het 
algemene beeld van hem doet vermoeden. 
Invloed van Kuyper is sporadisch terug te 
vinden, voornamelijk als 'negatieve' invloed. 
Rouwendal benadrukt de voorlopigheid van 
zijn conclusies en wekt op tot nader onderzoek 
van de bronnen van Kerstens dogmatiek. 
Oaaraan heb ik nog wei wat hoofdstukwensen 
toe te voegen voor een volgende editie: Kersten 
als lokale pastor, Kersten als kerkbestuurder, 
Kersten als zuilbouwer en Kerstens rol in de 
Tweede wereldoorlog. Het is vooral jammer dat 
de redactie over het laatste thema geen bijdrage 
heeft opgenomen, aangezien dit de laatste tijd 
weer in de belangstelling is komen te staan. 
(lohn Exalto). 
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Een van de voordelen 
van zogenaamde thema 
jaren, zoals afgelopen jaar het ]aar van het 
Religieus Erfgoed, is dat er altijd een keur van 
publicaties verschijnt, deels voor specialisten, 
maar het overgrote deel voor een algemeen 
breed geinteresseerd publiek. ZO ook bij 
deze twee publicaties. De middeleeuwse 
kloostergeschiedenis van de Nederlanden 
bestaat uit drie delen, waarvan het eerste deel 
'Kloosterleven in Nederland' thans is verschenen. 
De basis voor dit werk wortelde echter niet in 
het jaar van het Religieus Erfgoed, maar lag al 
in 2005, to en Klooster Ter Apel (Museum voor 
Klooster- en Kerkgeschiedenis & Religieuze 
Kunst) besloot een lezingenreeks te houden 
over de middeleeuwse kloostergeschiedenis in 
Nederland. In de toekomst worden daar nog de 
delen 'Het dagelijks leven in de middeleeuwse 
kloosters' en 'Kloosters in de provincie 
Groningen' aan toegevoegd, waarbij in de laatste 
titel de' contextuele' verbintenis van Klooster Ter 
Apel met de thematiek duidelijk tot uitdrukking 
komt. In het eerste deel wordt op een heldere 
en informatieve manier het kloosterleven in 

Signalementen 

Pauline de Nijs, 
Hans Kroeze (red.), 
De middeleeuwse 
kloostergeschiedenis 
van de Nederlanden. 
(01. 1. Kloosterleven 
in Nederland), Zwolle, 
[Waanders Uitgevers] 
2008 - 240 p. - ISBN 
978-90-400-8373-0 - 
€ 24,95. 

Mieke van Zanten, 
Religieus etfgoed (uit 
kerken en kloosters 
in de Lage Landen). 
Gei1lustreerd lexicon 
(van Nederlandse en 
Vlaamse termen), 
Zutphen, [Walburg 
Pers] 2008 - 311 p. 
ISBN 90-5730-522-4 
- € 39,95. 
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Nederland van de vroege Middeleeuwen tot de 
vooravond van de Reformatie beschreven. De 
publicatie is verdeeld in negen hoofdstukken, 
met evenveel verschillende auteurs. Er is 

QQkOIQn voor QQn thQffiJtir;chQ in p!JJtr; VJn 
chronologische opzet. hetgeen als nadeel 
heeft dat diverse ontwikkelingen (opkomst 
bedelorden, hervorming kloosterorden, 
verschillende orderegels, etc.) in verschillende 
hoofdstukken aan de orde komen, soms tot 
vervelens toe. De thema's die onder andere 
de revue passeren zijn de spiritualiteit van de 
orden, de rol van de kloostergemeenschappen 
in de middeleeuwse maatschappij, de 
aantrekkingskracht van kloosters en de 
architectuur van de kloostergebouwen. 
Wat ik gemist heb is een hoofdstuk over de 
(vaak problematische) verhouding van de 
kloosterorden tot de seculiere geestelijkheid. 

De illustraties, zowel fete's als tekeningen, 
zijn goed verzorgd en merendeels voorzien 
van adequate bijschriften. De bijdragen van 
jaap van Moolenbroek, over de expansie 
van het kloosterwezen, en Rudolf van Dijk, 
aangaande de spiritualiteit, hebben daarnaast 
ook handige schema's opgenomen die de 
lezer houvast bieden. Het is jammer dat er 
geen kaart van Nederland is opgenomen 
(eventueel verdeeld over enkele 'eeuwkaarten') 
waarop de diverse kloosterstichtingen zijn 
afgebeeld. En pater Johannes Brugman OFM, 
die zijn naam heeft gegeven aan het bekende 
spreekwoord 'Praten als Brugman', was geen 
dominicaan, zoals in het artikel van Kees 
van der Ploeg wordt gesuggereerd (p, 165), 
maar een franciscaan. Een overzichtelijk 
notenapparaat, per hoofdstuk, is achter in het 
boek opgenomen, eveneens als de bronnen 
en literatuurlijst, een 'kloostervocabulaire', 
informatie over de auteurs en tot slot een index. 
De lemmata in de verklarende woordenlijst 
zijn bondig geformuleerd. Een gemis is het 
dat de verschillende kloosterorden niet met 
hun verschillende Latijnse benamingen en 
afkortingen in de lijst zijn opgenomen. 

In een nadere vergelijking tussen de 

opgenomen begrippen in De middeleeuwse 
kloostergeschiedenis en het geillustreerde 
lexicon van het religieus erfgoed van Mieke 
van Zanten komt de beknoptheid van de 

QQfr;tQ WQ! QfQ dUidQlijk tot uitdrukkinQ, ffiJJf 
de laatste publicatie is dan ook meer bedoeld 
voor specialisten die zorg dragen voor het 
religieuze erfgoed. Religieus erfgoed (uit kerken 
en kloosters in de Lage Landen). Gelllustreerd 
lexicon (van Nederlandse en Vlaamse termen 
is een uitstekend en zeer nuttige lexicon. Het 
naslagwerk werd geinitieerd door de Stichting 
Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 
maar al snel bleek de interesse zo groot dat 
verschillende krachten gebundeld werden. 
Naast de SKKN, werkten ook het Museum 
Catharijneconvent, de Stichting Erfgoed 
Nederlands Kloosterleven in st. Agatha en 
het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur 
(CRKC) in Leuven, om slechts de belangrijkste 
partners te noemen, mee aan dit project. 

Het feit dat het lexicon zowel specifieke 
Nederlandse als Vlaamse termen, alsmede 
hun equivalenten, heeft opgenomen maakt het 
naslagwerk ook nuttig voor onze zuiderburen. 
Ook de differentiatie van algemene begrippen 
(bijvoorbeeld 'grafmonument') naar specifiekere 
termen (als 'baldakijngraf') wijst zich eenvoudig 
uit. Een tweede lezerstool die zijn meerwaarde 
bewijst, is dat verwante begrippen zijn 
aangegeven met de letters RT (related term). 
Zo staat onder het begrip 'banier eveneens 
'vaandel' en 'vlag'. Tot slot staat met de term 
use aangegeven welk begrip de voorkeur geniet. 
Dus in plaats van 'bedevaartsinsigne' liever het 
begrip 'pelgrimsinsigne'. 

De illustraties zijn uitstekend en de 
verwijzing erna (meestal op dezelfde pagina) 
geschiet door middel van cijfers. Ondanks het 
feit dat dit naslagwerk religieuze voorwerpen en 
parafernalia van aile christelijke denominaties 
in de Lage Landen omschrijft, hoeft het geen 
verwondering te wekken dat het merendeel van 
deze begrippen gerelateerd is aan het katholieke 
religieuze erfgoed. Rome mocht graag pronken. 
(Ioep van Gennip). 
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Instituut voor Godsdlenstwetenschappen van de Universiteit Leiden, 
Remonstrants Seminarium Leiden en Remonstrantse Broederschap 

in samenwerking met 

Vereniglng voor Nederlandse Kerkgeschledenls 
Eenentwintigste dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis 
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