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Anna Voolstra 

Liefdewerk GUd papier 

Op 23 november 2012 
zijn aan bet Stadsarchief 
Amsterdam de resul 
taten aangeboden van 
bet transcriptieproject 
Amsterdamse doopsge 
zinde kerkenraadsnotu 
len 1612-1850. Het gaat 
om ruim 7000 pagina's 
aan transcripties, waar 
uit bet lief en leef van 
een aantal verschillende 
doopsgezinde gemeen 
ten te Amsterdam blijkt 
(te weten de gemeenten 
Bij bet Lam, Bij de To 
ren, Zon, Bij bet Lam & 

Toren en de Verenigde 
Doopsgezinde Gemeente 
Amsterdam). Een vaste 
groep vrijwilligers beeft 
4,5 jaar bard gewerkt om 
tot dit pracbtige resultaat 
te komen en werd tijdens 
de feestelijke overdracbt 
zeer terecbt in bet zonne 
tje gezet. 

Kerkenraadsnotulen lijken op het eerste gezicht wellicht niet 
de meest spannende lectuur om in te grasduinen. "t Collegie 
na gewoonte vergadert zijnde, zijn na gedaane gebeden de 
predikbeurten verdeeld'. ]aar in, jaar uit, beginnen de notu 
len van de Zon op deze wijze waardoor de transcribenten 
deze en andere dergelijke standaardformuleringen, wei kun 
nen dromen. Over sommige kwesties wordt eindeloos ver 
gaderd, er zijn scriba's die zo omstandig formuleren dat zij 
pagina's nodig hebben voor wat ze in een paar zinnen ook 
hadden kunnen notuleren, anderen hebben een handschrift 
dat tot wanhoop leidt. Maar uit het totaal van aile besluiten, 
gehonoreerde of afgeslagen verzoeken. afwegingen, ver 
maningen, teleurstellende en verheugende berichten, over 
peinzingen en in de marge gekrabbelde opmerkingen, wordt 
prachtig zichtbaar op welke wijze de gemeente door de eeu 
wen heen is vormgegeven, zich als een kameleon aanpas 
send aan de mores van de omgeving en de tijd. Aangezien de 
gemeente, en de kerkenraadsleden als haar vertegenwoor 
digers, per slot van rekening midden in de stad stonden en 
onderdeel uitmaakten van de stedelijke samenleving, had zij 
enerzijds verantwoordelijkheden in de samenleving te ver 
vullen, vooral wat betreft het functioneren van haar lidma 
ten, en had anderzijds de wereld ook invloed op het reilen en 
zeilen der kerkenraad en gemeente. 

Als voorbeeld van het eerste zij vooral het omvangrijke 
systeem van armenzorg genoemd. V66r de inrichting van de 
verzorgingsstaat, was immers iedere kerk mede verantwoor 
delijk voor het welzijn van haar eigen lidmaten. Dat ging niet 
aileen over geestelijk, maar ook over lichamelijk en materi 
eel welzijn. Dat het een niet zonder het ander ging, blijkt uit 
het volgende besluit van 24 juli 1692, waarin "Is geresolveert 
dat men om de behoeftige ledematen te nootsak[ ... J ten min 
sten eens des sondags met haar kinderen ter kerk te gaan, int 
uijtgaan vande kerk, aan yder van de behoeftige ledematen, 
die vrijdags gewoon sijn brood te halen, door de kosters een 
gestempelt lootie sal doen behandigen, met welk lot sij des 
vrijdags het brood sullen konnen halen. maar so wanneer sij 
geen lao tie hebben, dat dan aan sulke geen brood sal worden 
gegejven]." 
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Niet aileen dienden de armen op zondag naar 
te kerk te gaan om hun dagelijks brood te ont 
vangen, maar ook werd van hen een onbe 
rispelijke levenswandel verwacht. Misstappen 
als dronkenschap, ruzle, onzedelijk gedrag of 
buitentrouw, hadden financiele gevolgen voor 
de van de kerk afhankelijke armen. Totdat zij 
een zedelijker levenswandel konden aanto 
nen, konden deze arme zondaars de bedeling 
van voedsel, woning en/of brandstof mislo- 
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pen. Zelfs medische zorg door de dokters in 
dienst van de gemeente kon ontzegd worden, 
zoals in het geval van Marten die, hoewel hij 
door 'sware pijn in de leden gequeld wierd', 
pas hulp kreeg nadat hij bekend had de 'vuij 
le siekte' (syfilis) opgelopen te hebben door 
overspel te plegen met 'oneerlijk geselschap'. 
Mensen die gedoopt wilden worden, werden 
uitvoerig gescreend om uit te sluiten dat dit 
uit 'broodzoekerij' geschiedde. 

Waar de gemeente haar waarden en mo 
res kon opleggen aan haar lidmaten, werd 
op haar beurt de besluitvorming van de ge 
meente beinvloed door de wereld waar zij 
onderdeel van uitmaakte, in dit geval de stad 
Amsterdam. Zelfs kerkeJijke gebruiken wer 
den aangepast door commentaar van buiten 
de gemeente, getuige de volgende passage uit 
1721: 

"In overweging gebracht zijnde, dat de ge 
woonte van ouds gebruikeJijk om de Doope 
lingen, na dat zij gedoopt zijn met een kus op 
te nee men, dikwijls aanleijding gaf aan we 
reldsgezinde menschen, en die buiten onze 
Gemeente zijnde daar tegenwoordig zijn, tot 
spotternij en raljeeren: zoo is met eenparig 
heid goedgevonden, dat tot voorkooming van 
aile spotternij met zaaken van Godsdienst, en 
op dat alles met behoorlijke eerbiedigheid en 
stichting mag toegaan. dewijl het, alhoewel 
een oude en schriftuurJijke Gewoonte, noch 
tans tot het wee zen van de doop niet behoort, 
nochte daar toe van de Apostelen ingestelt is; 
dat deze gewoonte in zoo verre zal verandert 
worden, dat men voortaan de Doopelingen, 
zoo veele als er dan zijn, niet met een kus, 
nochte elk in 't bijzonder, maar ze aile tege 
lijk met een ernstige aanspraak en hertelijke 
zegewensch zal doen opstaan: Waar van de 
naaste reis als er gedoopt wort, een begin zal 
gemaakt worden." 

Dat het reilen en zeilen van de gemeen 
tern), haar identiteit en haar gebruiken, mee 
veranderde met tijd en omstandigheden, on 
derstreept nog eens de waarde van de ker 
kenraadsnotulen, waaruit de veranderingen 
in de gemeente(n) gedurende ruim twee eeu 
wen op te maken zijn. Uit de toespraak die het 
hoofd van de afdeling Publieksdiensten van 
het Stadsarchief, Ellen Fleurbaay, tijdens de 
overdracht hield, bleek dat dit transcriptiepro- 
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ject bovendien als pilot gefunctioneerd he eft 
voor een veel groter initiatief om zoveel mo 
gelijk archiefmateriaal getranscribeerd via het 
internet beschikbaar te stellen aan een we 
reldwijd publiek. Hiertoe is de website www. 
velehanden.nl opgericht, waar inmiddels een 
kleine 1800 vrijwilligers actief zijn om docu 
men ten uit het Stadsarchief te transcriberen 
en te indexeren. 

Gevolg van deze eervolle pionierssta 
tus, is dat de resultaten helaas nog niet via 
de site van het Stadsarchief raadpleegbaar 
zijn, aangezien de website hiervoor eerst ver 
bouwd moet worden. Maar ieder nadeel heb 
zn voordeel: zodra de wetenswaardigheden 
van de doopsgezinde kerkenraden uit vervlo 
gen tijden daadwerkelijk online zullen gaan, 
hebben we immers opnieuw reden voor een 
feestje! Bovendien denken de deelnemers aan 
het transcriptieproject er niet aan nu op hun 
lauweren te rusten. Er wordt inmiddels hard 
gewerkt aan de transcriptie van doopsgezin 
de lidmatenlijsten, de in- en uitgaande corres 
pondentie van de kerkenraad en de notulen 
van de (arrnenjdiakenen. Wordt vervolgd dus! 

TNK jaargang 16 (2013) 
5 



Protestantse invloeden in Brugge 
in het midden van de 16de eeuw 
Een internationaal netwerk 

Deze bijdrage gaat over het inter 
nationale netwerk van het protes 
tantisme in Brugge in het midden 
van de 16de eeuw. Er wordt aan 
getoond hoe het geleerdenmilieu 
van de stad intense contacten 
onderhield met de Europese centra 
van het humanisme, en daardoor 
een grote openheid vertoonde voor 
de nieuwe ideeen. Het repressieve 
klimaat evenwel in de Lage Landen 
van keizer Karel V dreef sommigen 
op de vlucht. Enkele opzienbaren 
de terechtstellingen van 'ketters' in 
het midden van de jaren 1550 deed 
ook een aantal aanzienlijke kooplui 
uit de stad vertrekken. We volgen 
ze in de steden van de Reformatie 
in de diaspora, waar ze vaak een 
vooraanstaande rol speelden in de 
verschillende vluchtelingenkerken, 
maar toch niet nalieten de contac 
ten met het thuisland in stand te 
houden. 
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Al in de eerste helft van de jaren 1520 had de 
invloed van de lutherse hervorming Brugge be 
reikt. Luthers geschriften werden hier gelezen, 
maar evenmin als in de andere steden van de 
Nederlanden kwam er een evangelische ge 
meenschap tot stand. I Vanaf de jaren 1540 is er 
een veelheid aan invloeden merkbaar, gaande 
van Zwingli, over Bucer en Bullinger, naar Cal 
vijn, en niet te vergeten ook Menno Simons. Het 
Brugse netwerk van contacten met de centra van 
de Reformatie kan men dan goed volgen dank 
zij veel bewaarde archieven. Het zal de kenner 
van de peri ode niet verbazen dat die archieven 
grotendeels voortkomen uit de kettervervolging 
door de plakkaten van keizer Karel V, of vervat 
in de bescheiden van de inquisitie en de kerke 
lijke rechtbanken. Men kan verder op zoek gaan 
in de toevluchtsoorden in het veilige buitenland, 
waarheen sommige verdachten waren uitge 
weken om aan de repressie te ontsnappen. Ten 
slotte is de correspondentie tussen de geleerden 
van die tijd een rijke bron. Uit dat divers bron 
nenmateriaal blijkt dat in de jaren 1550 Brugge 
lingen die om religieuze motieven uitkeken naar 
nieuwe uitdagingen aan international networking 
deden. Geleerden stonden in briefcontact met 
reformatoren of weken uit. Drukkers en kooplui 
trokken op hun beurt naar het veilige buitenland, 
waar ze, zoa Is nog zal blijken, vaak een belang 
rijke rol speelden, lOwe 1 in de wetenschap, het 
drukkersbedrijf en de locale economie, als in de 
opbouw van kerkgemeenten. 

Drie groepen van de stedelijke samenleving wil 
len we hierna in het bijzonder belichten de intel 
Iectuelen. de drukkers en de kooplui. 
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Arrestatie van Franciscaner monniken in een klooster te Brugge op beschuldiging van sodomie, 18 mei 1578. De monniken werden 
door soldaten uit het klooster afgevoerd. Onder de weggevoerden ook de beruchte Broer Comelis van Dordrecht. Met onderschrift 
van 15 regels in het Duits. Genummerd: 17. Op dit exemplaar zijn de opschriften over sodomie in de voorstelling met papier afge 
plakt (geweest). 

De intelligentsia 
De me est vooraanstaande onder de als hetero 
dox bestempelde geleerden van Brugge was in 
die dagen zonder twijfel loris Cassander (Pittem 
1513-Keulen 1566). Het intellectuele klimaat in 
het Brugge van de jaren 50 en 60 werd blijvend 
door hem beinvloed. Ais jonge professor in de 
klassieke letteren aan de Stichting Cuba in de 
Brugse hallen- had Cassander al meteen na zijn 
aantreden de Yinger op de wonde gelegd van 
wat er volgens hem verkeerd ging in de nieuwe 
wereld van wetenschap en burgerlijke ontvoog 
ding. In 1542 schreef hij in de opdracht aan het 
stadsbestuur van zijn boek Tabulae Breves, dat 
de "humanitas" en de "pi etas" , die de clerus ge 
acht werd te beschermen, door haar in deze tijd 
zeer scherp ("acerbissime") werd aangevallen. 
"Het zijn nu burgers, leken, die het van haar 
hebben overgenomen om de opleiding van jon 
gelui, die langs aIle kanten bedreigd worden, 
te steunen om hun drang naar kennis te doen 
openbloeien".' Oat was de Brugse magistraat 

aIleszins niet onwelgevaIlig, want hiermee leg 
de Cassander pijnlijk scherp de steeds duidelij 
ker worden de dualiteit bloot tussen enerzijds 
de humanistische stadsbestuurders, anderzijds 
de behoudsgezinde geestelijken, een tweespalt 
die in de daaropvolgende decennia in Brugge 
tot een bittere krachtmeting zou leiden. Toen 
reeds bleek zijn brede beiangstelling voor al 
les wat er op religieus vlak in Europa gebeurde, 
onder meer uit zijn hartelijke contacten met de 
jonge Spanjaard Diego de Enzinas (1520-1547) 
en diens broer Francisco Dryander (1518-1552). 
allebei in Leuven bedrijvig als vertalers in het 
Spaans van werken van Luther en Calvijn. In 
een van zijn brieven aan Cassander uitte Diego 
hevige kritiek op de werking van de inquisi 
teurs, die hij de echte bedervers van het ware 
geloof noemde.' Nog in Leuven verbleef toen 
de Duitser Eustachius von Knobelsdorff (1519- 
1571).0 Die deed aan Cassander met afschuw 
het aangrijpende verhaal van de terechtstelling 
van een jongen van amper 20 jaar oud om- 
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Cassander 

dat hij yond dat heiligenbeelden uit de kerken 
moesten verwijderd worden, en van een man 
van 60 jaar, vader van een groot gezin, die ook 
gefulmineerd had tegen de heiligenverering en 
verder gezegd had dat het priesterschap aile ge 
lovigen toekomt.s 

Zijn functie als professor in Brugge gaf loris 
Cassander begin 1543 op om, samen met zijn 
mecenas Comelis Wouters, kanunnik van Sint 
Donaas", rond te rei zen naar de grote centra 
van het humanisme: Rome, Bologna, Zurich, 
Straatsburg, Parijs. In 1544 ging hij in Keulen 
theologie studeren. Later gaf hij in een brief aan 
een Leuvense professor toe dat een van de re 
denen waarom hij zijn vaderland had verla ten 
was, "dat er hier (in Keulen) een grotere vrijheid 
van denken en menen is". Zijn theologiestudies 
zette hij verder in Heidelberg." Vanaf 1549 ves 
tigde hij zich permanent in Keulen. 

In Keulen deelde Cassander enige tijd een 
woning met de jeugdige Bruggeling Bonaven 
tura de Smet (1538-1614). Die had vanaf om 
streeks 1550 Latijn en Grieks gestudeerd in de 
school van zijn stadsgenoot Jan Oste (Otho) in 
Gent. mho, met blijvend aanzien in zijn ge- 
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boortestad Brugge, week in 1557 uit naar Duis 
burg, terwijl in hetzelfde jaar verschillende van 
zijn leerlingen op de vlucht gingen naar Frank 
rijk. De Smet zelf zou in Basel overgaan naar 
het protestantisme, om later met zijn humanis 
tennaam vulcaruus zijn carriere te eindigen als 
professor Grieks en Latijn in Leiden.? 

Cassander kreeg in Duitsland grote faam als 
"Vermittlungstheologe", bemiddelingstheoloog 
tussen protestanten en katholieken.'? De Brug 
se intellectuelen hielden de herinnering aan 
hem lev end in stand en bleven zijn geschriften 
ijverig lezen. Overigens liet hij niet na nog af en 
toe in het geheim op bezoek te komen naar zijn 
vaderland: in 1555 naar Brugge, in 1561 naar 
Gent en Brugge.!' en van de in Brugge verblij 
vende Spaanse augustijn Fray Lorenzo de Vil 
lavicencio (1518-1583)12 vememen wij dat "die 
grote ketter" ook in 1564 of 1565 weer enige tijd 
in Brugge verbleef, en wei in het huis van Cor 
nelis van Baersdorp ("proporcion6 alojamiento 
en su casa al gran hereje"). 13 

De geleerde Comelis van Baersdorp (1484- 
1565), omgeven met het aureool lijfarts van 
keizer Karel te zijn geweest en verschillende 
keren lid van de Brugse stadsmagistraat, was 
de grote verdediger van de godsdienstige tole 
rantie in cassandriaanse geest" in zijn stad." 
Tot zijn adepten behoorden de opeenvolgende 
stadspensionarissen, namelijk de juristen Pieter 
de Smet (vader van vulcanius), Gillis Wyts, die 
in Orleans had gestudeerd en in 1561 de op 
steller was van het erg controversiele armen 
reglement voor Brugge, Leonard Casembroot, 
zoon van de bekende humanist Leonard sr. (die 
zich een vriend van Erasmus en Vives mocht 
noemen) en Pieter Mouscron, tevens klerk van 
de weeskamer, verder de griffier-civiel" Mar 
tin Snouckaert, iemand die na Leuven aan de 
grote Franse universiteiten Parijs, Orleans, Poi 
tiers en Toulouse had gestudeerd, en de griffier 
crimineel Marcus van de Vel de. De meeste van 
die juristen-ambtenaren waren generatiegeno 
ten van Cassander, op het hoogtepunt van hun 
kunnen en hun ambitie. Ze werden door hun 
tegenstanders al vlug in het heterodoxe kamp 
gestopt. In een adem werden ze door Fray Villa 
vicencio "publicamente infamado de heregia", 
genoemd. De beruchte franciscaan Broeder 
Comelis van Dordrecht (1521-1581) 17 nam van 
af zijn Brugse kansel meer specifiek die stadsju- 
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risten in het vizier, "principalick de ghene die in 
Vranckrijcke ter studien gelegen hebben, ende 
aldaer het fenijnt soch wt de borsten van lohan 
nes Calvinus gesogen hebben"." 

Cassanders grote aanhang in Brugge was 
allerminst naar de zln van Broeder Come lis. In 
zijn preken hield hij niet op zeer heftig uit te 
vallen tegen de vol gens hem talrijke cassandri 
anen alhier.'? Oat die er inderdaad waren, daar 
had hij gelijk in. Het is zander meer duidelijk 
dat de belangstelling van de intelligentsia voor 
de godsdienstige ontwikkelingen in het Europa 
van die tijd me de te danken was aan de blij 
vende invloed van Cassander en zijn geestver 
wanten.> 

De magistraatgroep, een erudiet gezelschap, 
ging vanaf omstreeks 1560 de godsdienstige 
onverdraagzaamheid tot een politiek probleem 
verheffen. Zijn stoutmoedigheid dreef de twee 
spalt met de behoudsgezinde geestelijken ten 
top. De clerus liet dat niet over zich heen gaan. 
De pas aangestelde, bejaarde en goedmoedige 
bisschop Pieter de Corte (Curti us) (1562-1567) 
- volgens Broeder Comelis "dat arme lau, flau 
ende blau Bisschopken van Brugghe"21 - stelde 
zich al met al gematigd op. Maar de bedelorden 
werden door Broeder Comelis bij de francis 
canen en door de Spanjaarden Alfonso de San 
Emiliano en Lorenza de Villavicencio respec 
tievelijk bij de dominicanen en de augustijnen, 
aangevuurd om hard van leer te trekken tegen 
de 'nleuwlichters'.> De veel getergde pastoor 
Adriaan Smout van Sint-Walburga, een notoire 
ketterhater, was ook van de partij en was even 
heftig in zijn uithalen. In 1563 hield hij niet op 
uit te roepen dat "dese stede zeere van here 
sie besmet ende ghelnfecteert es",23 waar de 
dominicaner broeder Alfonso nog een schepje 
bovenop deed door tijdens een diner met de hu 
manistische geneesheer Will em Pantin (Tielt ca. 
1500-Brugge 1581) te zeggen "datter gheen ste 
de zo infect en es als Brugghe" en verder "dat 
de stede van Brugghe argher es dan Geneve"." 
De wethouders gebaarden zich immuun voor 
hun schimpscheuten. Met hen geraakte Pieter 
Titelmans (1501-1572)25 in een onontwarbaar 
juridisch kluwen door zijn eis zijn gevreesde in 
quisitierechtbank ook in Brugge ongehinderd te 
laten functioneren. Na een bittere strijd met het 
stadsbestuur moest hij, diep vernederd, het on 
derspit delven." In zijn rekeningen - die voor de 

rest een indrukwekkend beeld bieden van zijn 
onvermoeibare activiteit als kettervervolger in 
haast alle steden en dorpen van Vlaanderen - 
komt Brugge amper voor: de stad was voor hem 
zo goed als verboden terrein! Vanaf 1564 was 
de kettervervolging hier volle dig opgeschort. 

Drukkers en druksels 
Nauw verbonden met het intellectuele leven 
was het drukkersbedrijf, De meeste Brugse 
drukkers lieten doorgaans goed katholieke 
werken van hun persen rollen." Maar er waren 
enkele opmerkelijke uitzanderingen. De pro 
cessen waarvan ze het voorwerp waren bieden 
nieuwe gegevens over vroeg-reformatorische 
drukken (en de heisa die er rond ontstond), die 
tot op heden onbekend waren.> 

joos Bierman komt als eerste in het vizier. 
Omstreeks 1510 trok hij naar Parijs om er te 
gaan werken in het atelier In pioelo Caesaro 
van de Gentse drukker-humanist Robert de 
Keysere. In de jaren 1530 zou hij in Antwerpen 
bedrijvig geweest zijn in een drukkerij waar 
ondergrondse geschriften van de pers kwa 
men'? In 1544 was hij als "prentere" alleszins 
weer in Brugge. Zijn naam en hoedanigheid 
worden daar immers genoemd door een aan 
tal getuigen in een gerechtelijk onderzaek te 
gen opgepakte verdachten.> Daaruit vernemen 
we dat timmerman Dieric van Eeno, toen hij in 
de zomer van 1544 eens over de Snaggaard 
brug over de Langerei liep, een boekje uit zijn 
mouw liet vallen. Ioos Bierman was in de buurt 
en herkende het onmiddellijk als '''t Fonteynkin 
daarder t' Antworpen wei duusent of verbamt 
es". Een andere keer had dezelfde Dieric van 
Eeno het met barbier Jan Houfnaghele over de 
Spelen van Gent, het geruchtmakende toneel 
toernooi van 1539 dat omwille van de onortho 
doxe strekking van veel opgevoerde stukken 
aanleiding gaf tot inperking van de 'verdachte' 
rederijkersactiviteiten in de Nederlanden." Van 
Eeno zei over die Spelen "dat d'eene de helle 
ende d'andere 't vagheviere vutghoot" (d.i, af 
wees, als onbestaande beschouwde). en in 
dezelfde context kwam alweer het boekje ter 
sprake en wat Bierman er had over gezegd, 
namelijk "dat de Fonteynkins verboden waren 
ende datter wei duusent verbarnt waren die 
zyn meestere, wesende een prentere, toebe 
hoorden, ende hem was verboden die meer te 
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prentene".? Vermelden we hierbij dat enkele ja 
ren later, in 1547, ook in Zuid-Beveland exem 
plaren van De Fonteyne werden aangetroffen in 
de gereedschapstas van twee rondtrekkende 
schoenlappers, "befaernt van lutherle".> Uit 
dat alles onthouden we: 1) dat Bierman bij een 
drukker in Antwerpen had gewerkt, maar zelf 
als drukker in 1544 alweer in Brugge woonde: 
2) dat zijn Antwerpse meester Fonteynkins had 
gedrukt, waarvan er wei duizend exemplaren 
als verdacht verbrand waren, met het formele 
verbod nog zulke boekjes ter perse te leggen; 
3) dat het boekje ook in Brugge (en in Zeeland) 
verkocht was; 4) dat de Gentse Spelen van 
1539, ondanks het verbod, in Brugge in 1544- 
1545 nog steeds gelezen werden. 

Over een en ander verschaft het standaard 
werk van mejuffrouw Kronenberg over de ver 
boden boeken enige opheldering. Zij vermeldt 
dat de Fonteyne des Ievens» in 1535 in Antwer 
pen gedrukt is door Adriaan van Berghen, die 
trouwens - na Ioos Lambrecht van Gent - in 
1540 ook een herdruk bracht van de ReJerey 
nen die waren voorgedragen op het genoemde 
Gentse toneelconcours van 1539.35 Zij weet 
evenwel niets te vertellen over de verbranding 
in Antwerpen van de oplage van De Fonteyne. 
(Oat heeft overigens toch niet veel uitgehaald, 
want in de loop van de 16de eeuw kende het 
boek nog talrijke herdrukken.v) Van Berghen 
bleef in Antwerpen en elders verdachte boeken 
drukken en verkopen, reden waarom hij in 1542 
in Den Haag als ketter werd onthoofd. Wat Joos 
Bierman betreft kunnen we nu met een grote 
graad van zekerheid stellen dat hi], vooraleer 
zich weer in Brugge te vestigen, werkzaam was 
geweest bij Adriaan van Berghen in Antwerpen, 
en daar allicht heeft meegewerkt aan het druk 
ken van heterodoxe boeken. 

Een tweede Brugse drukker die al onze aan 
dacht verdient is Erasmus van del' EeckenY Hij 
drukte in 1547 verdachte refreinen om ermee 
te laten colporteren op het Vlaamse platteland, 
en in 1551 zevenhonderd 'ketterse: boeken, be 
stemd voor Engeland en tevens voor plaatselijk 
gebruik. Hij trok in 1551 ook naar Londen om 
er de uit Antwerpen gevluchte drukker Steven 
Mierdman-" behulpzaam te zijn in zijn werk 
voor de Nederlandse Vluchtelingenkerk. Maar 
na onderzoek bleek dat hij dat had gedaan uit 
geldnood. Pas in 1553 werd hij van aile blaam 
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gezuiverd door een theoloog, die bevestigde 
dat hij een goede katholiek was. Van der Eec 
ken kwam er vanaf met een - weliswaar zware 
- straf, die hij op 28 november 1553 op de Burg 
in Brugge onderging, na eerst getuige te moe 
ten zijn geweest van de verbranding van al de 
'slechte' boeken die hij gedrukt had. voor zijn 
bedrijf betekende dat alles de doodsteek. Over 
laden met schulden, overleed hij in juli 1554, 
amper 35 jaar OUd.39 Over hem wordt verder 
nog gehandeld. 

Uit wat voorafgaat blijkt al dat de Neder 
landse Vluchtelingenkerk in Londen, allicht 
meer dan uit de bestaande Iiteratuur blijkt, vee I 
impact heeft gehad op het protestantisme in 
Brugge. Onmiddellijk na de oprichting ervan 
in 1550 door de Poolse reformator Johannes a 
Lasco en de Gentse patricier Jan Utenhove ont 
stonden er nauwe contacten met het Vlaamse 
thuisland. Oat was logisch, omdat de eerste 
leden in meerderheid uitgeweken Vlamingen 
waren, in totaal minstens vierentwintig gezin 
nen. Enkele hebben we kunnen identificeren, 
afkomstig uit Ronse, Oudenaarde en Gent." Tot 
de prominente Gentenaren van de gemeente 
behoorden, naast Utenhove, de arts Maarten 
de Cleyne (Martin Micron, Micronius), de voor 
malige karmeliet Karel de Coninck (Carolus 
Regius) - die in dit opstel nog ter sprake zal 
komen - en de drukker Gillis van der Erven (Ge 
Iius Ctematius). Heeft Andrew Pettegree, in zijn 
standaardwerk over de Londense kerk, dank 
zij de gegevens die wij hebben gevonden in de 
archieven van de kettervervolging in Vlaande 
ren, nieuwe namen kunnen toevoegen aan de 
Iijst van de vroegste lidmaterr", dan kan die lijst 
thans nog aangevuld worden met verb in dings 
personen en vluchtelingen en uit Brugge. 

ZO lijkt goudsmid Cornelis Volckaert uit de 
wapenmakersstraat - hoe dramatisch zijn lot 
op het eind ook was - aan het begin te staan 
van een levendig netwerk van contacten met 
Londen. Hij was een man van hoog aanzien, 
met een groot gezin van zes kinderen: Cornelis, 
Denijs, Hanneken, Tanneken, Mayken en Anto 
niken. Hij was de zwager van stadsontvanger 
en koopman Willem Winckelman en oom van 
Bernard Winckelman, mede-eigenaar van een 
der belangrijkste Brugse handelscornpagnieen. 
Al sinds omstreeks 1547 zou hij geprobeerd 
hebben een eigen boekenproductie op gang te 
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brengen in Brugge. In 1551 kwam hij in con 
tact met de Londense emigrantenkerk. Die had 
de beschikking over eigen drukkers, namelijk 
Gillis van der Erven en Steven Mterdman.v 
volckaertv stuurde zijn buurman, de zopas 
genoemde drukker Erasmus van der Eecken, 
naar Londen om er Mierdman te assisteren 
bij het ter perse leggen van een leerboek van 
Utenhove voor plaatselijk gebruik, namelijk De 
catechism us, oft kinder leete, diem en te Landen, 
in de Duytsche ghemeynte is ghebruyckende, een 
Nederlandse vertaling van Johannes a Lasco's 
Compendium doctrinae de vera unicaque Dei et 
Christi ecciesla, eiusque fide et corfessione pura. 
Na volbrachte taak bracht Van der Eecken 
exemplaren met de boot mee over om ze ook 
hier te verkopen. Bovendien drukte hij in Brug 
ge zelf in opdracht van Volckaert zeshonderd 
exemplaren van een Nederlandse vertaling van 
een opstel over de dood van Luther" en honderd 
exemplaren van een Nederlandse vertaling van 
de Brief van Paulus aan de Laodicensen ("niet 
begrepen binnen den Nieuwen Testamente dat 
d'heleghe Kercke approbeert").« De helft van 
de oplage van beide druksels was bestemd voor 
de Londense Vluchtelingenkerk, de rest voor 
verspreiding ter plaatse. Volckaert moet in die 
ondernemingen veel kapitaal gestoken hebben. 

De druk van de brief van Paulus aan de La 
odicensen verdient onze bijzondere aandacht, 
vooral als we het jaartal 1551 voor ogen hou 
den. In zijn studie over Nicolaes Biestkens ver 
meldt Hendrik Frederik Wijnman zijn vondst in 
Emden van een exemplaar van Dat nieuwe Tes 
tament ons liefs Heeren jesu Christi op naam van 
Mattheus jacobs." met als drukker en plaats 
van uitgave: "Ghedruckt tot Eemden by Wil 
lem Ghelliaert". Ingevoegd tussen blad 00 en 
002 is: Die Epistel Pauli totten Laodicien. Er staat 
nog een bemerking bij: "Dese Epistel aen de 
Laodicien is gevonden in de alder outste Bibel 
die gedruckt is. L.D.K.".47 Dat tussenvoegsel met 
bemerking is gedrukt op papier en in lettertype 
die afwijken van die van de eigenlijke bijbel. Nu 
neemt Wijnman aan dat Gheylliaert dat Nieu 
we Testament al in 1554 in Buderich ter perse 
had gelegd, om het vervolgens in losse vellen 
mee te voeren naar Emden." Onze vondst in 
het Brugse stadsarchief doet vermoeden dat het 
ingevoegde bijvoegsel een reeds vroeger be 
staand drukwerk was, misschien meegebracht 

Bonaventura Vulcan ius 

uit Londen, en dat het dus omstreeks 1551 in 
Brugge kan gedrukt zijn door Erasmus van der 
Eecken in opdracht van de protestantse koop 
man Cornelis Volckaert (hoewel hier slechts 
op honderd exemplaren). Opmerkelijk is dat de 
Tafel of Register van die principaelste hoofstuc 
ken des Nieuwen Testaments: op A B vergadert 
achteraan gedrukt is in hetzelfde lettertype en 
op hetzelfde papier als de brief aan de Laodi 
censen.v 

De drukkersbedrijvigheid in Brugge en de 
contacten met Londen lekten in 1553 uit. Cor 
nelis Volckaert viel op 17 juli van dat jaar als be 
rouw hebbende ketter onder het beulszwaardw, 
waarna zijn neef Bernard Winckelman aan 
gesteld werd tot voogd van zijn minderjarige 
kinderen." Aanleiding voor het optreden van 
de justitie was waarschijnlijk een huiszoeking 
geweest bij Lucas van den Carniere, een la 
ken- en fusteinweverv afkomstig uit Kortrijk. 
Men yond daar ketterse boeken die hij bij Vole 
kaert gekocht had, alsmede een 'missive', een 
briefwaarin die goudsmid zijn geloofsbelijdenis 
uitvoerig uiteenzette (die geloofsbelijdenis von 
den we jammer genoeg niet terug in het pro 
cesdossier). Een week na Volckaert werd ook 
Lucas van den Carniere als ketter onthoofd. 

De gerechtelijke enquete van die dagen 
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bracht nog meer gegevens aan het licht. Van 
den Carniere was een kompaan van Jan Sheer 
lambrecht, een eveneens uit Kortrijk afkom 
stige karmozijnmaker.v Net zoals Cornelis 
Volckaert voerde Sheerlambrecht een drukke 
correspondentie met gevluchte landgenoten in 
Londen. Onder meer vroeg hij daar aan Karel 
de Coninck raad in zaken van geloof en in ver 
band met de concrete houding die de Brugse 
geloofsgenoten in de vervolging dienden aan 
te nemen. Hij kreeg uit Londen catechismussen 
en "diverssche boucxkins vul heresye abusive 
ende verdoolde leeringhen" toegestuurd. Er 
wordt niet bij vermeld over welke boeken het 
ging. Door de tussenkomst van Sheerlambrecht 
was het ook dat een Brugse "relligieux, die zyn 
relligioen ghelaeten en de versaeckt hadde" fi 
nancieel ondersteund werd en liefdevol opge 
nomen in de Vluchtelingenkerk. In zijn huis in 
het Klophamerstraatje kwamen geregeld een 
dozijn gemteresseerden samen: de meesten 
eenvoudige ambachtslui, verschillenden over 
gekomen uit Kortrijk, maar ook een (niet nader 
bekende) Brugse boekbinder-verkoper en zelfs 
een cipier van de stadsgevangenis. Jan Sheer 
lambrecht leidde bijeenkomsten in het open 
veld of buiten de Brugse stadsvesten. Hoewel 
hij tijdens zijn gevangenschap zijn overtuiging 
afzwoer, werd hij samen met Lucas van den 
Carniere op 24 juli 1553 op de Burg onthoofd. 
Uit een onderzoek dat het Brugse gerecht zo'n 
vijf jaar later instelde komen we nog meer de 
tails te weten over zijn activiteiten. Het bleek 
dat de Bruggeling Corne lis Iunsius, lid van de 
Londense Vluchtelingenkerk, eens was overge 
komen om bij hem een vergadering bij te wo 
nen.» Tevens vernemen we dat de genoemde 
uitgetreden religieus Jan van der Houde was, 
die vanuit Londen briefcontact bleef onder 
houden onder meer met zijn broer Jacob, ste 
degarsoen= van Brugge. Van der Houde treffen 
we later, in 1558, aan in Dantzig. 

Een veelheid aan gegevens hebben dus be trek 
king op verdachte boeken en druksels in de 
relatie tussen Brugge en Londen. Als vanzelf 
gaat men dan ook aan die connectie denken als 
men op zoek gaat naar de verantwoordelijken 
voor ketterse pamfletten die tot twee keer toe in 
Brugge werden verspreid. Een eerste keer wer 
den zulke schotschriften begin 1553 door vroe- 
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ge misgangers aangetroffen aan de kerkdeuren 
van Sint-Donaas, Onze-Lieve-Vrouw en Sint 
Jacobs, terwijl nog een vierde briefje gevonden 
werd in de Sint-Iacobsstraat. Het betrof vlug 
schriften waarin de roomse leer van het altaar 
sacrament afgewezen werd. Omstreeks 1 mei 
1554 gebeurde hetzelfde, maar nu op veel gro 
tere schaal. Toen waren er '5 nachts twintig tot 
dertig "brievekens ende gheschriften" uitgehan 
gen en rondgestrooid, "innehoudende qaude 
en de hereticque leeringhen, te versmaedenesse 
ende ter verlachteringhe vanden heleghen sa 
cramente vanden oultare ende der roomsche 
kersten Kercke". Over die tweede Brugse Affaire 
des Placards= zijn we summier ingelicht, omdat 
de magistraat toen onmiddellijk een premie van 
vijftig gulden uitloofde aan wie het gerecht op 
het spoor bracht van de dader, een bedrag dat 
verdubbeld werd als men de schuldige kon te 
pakken krijgen en uitleveren.v Het heeft er aile 
schijn van dat het stadsbestuur toch niet al te 
vee I ruchtbaarheid wou geven aan de beide in 
cidenten. Pas door een gerechtelijk onderzoek 
van vijf jaar later krijgen we een tipje van de 
sluier opgelicht= en nog meer informatie over 
zowel de aanplakking van 1553 als over de af 
faire van mei 1554 krijgen we slechts tien jaar 
later, namelijk vervat in een brief van 1564, 
waarin de magistraat herinnert aan de feiten." 
zo komen we te weten dat de Nederlandse tek 
sten en de Latijnse toevoegingen in de rand van 
de pamfletten van de hand waren van Jan van 
Hertsfoorde, een leerverkondiger in de Lon 
dense kerk (over wie voor de rest niets bekend 
is). De eerste "brievekens" werden uitgehangen 
door de passementwerker= Jacob Stallynck, de 
tweede keer zou zijn kompaan Jan de Mol, een 
ambachtsman afkomstig uit Ninove, de klus 
hebben geklaard. 

De chronologie van de pamfletten en van 
waar ze kwamen, is ver van uitgeklaard. In elk 
geval moet men voor ogen houden dat de Ne 
derlandse Vluchtelingenkerk in Londen sinds 
17 september 1553 opgedoekt was. Het is waar 
dat verschillende leden niet mee inscheep 
ten met Jan Utenhove op zijn legendarische 
bootreis naar Emden, maar op eigen initiatief 
vertrokken en soms naar hun vader land te 
rugkeerden. Zo weten we van Jacob Stallynck, 
zoon van een Brugse schoolmeester, dat hij 
sinds 1550 in Londen woonde, na de uitdrijving 

TNK jaargang 16 (2013) 



in 1553 met Jan de Mol naar Antwerpen trok, 
waarna beiden enige tijd rondreisden in vlaan 
deren, om zich in 1556 samen aan te sluiten bij 
de Nederlandse Kerk in Frankfurt. Einde 1558 
kwam Stallynck op bezoek in zijn geboortestad 
Brugge, maar hij werd er gearresteerd en viel op 
1 februari 1559 (n.s.) onder het beulszwaard." 
Voegen we hier nog aan toe dat vanaf Pasen 
1564 het uithangen en rondstrooien in Brugge 
van schotschriften tegen de roomse eucharistie 
en tegen sommige geestelijken zou herbegin 
nen. In 1566 en 1567 was Broeder Cornelis van 
Dordrecht aanhoudend het mikpunt van overal 
in de stad uitgehangen paskwillen en spotpren 
ten. 

De hoger vermelde feiten hebben betrek 
king op de Londense connectie, en de druksels 
die in het spoor daarvan in Brugge verspreid 
werden. Hun lezerspubliek zouden ze. althans 
voor zover bekend, vooral gevonden hebben 
onder ambachtslui: enkele Bruggelingen, maar 
ook inwijkelingen uit de streek van Kortrijk. 
Te noteren valt dat de aanwezigheid van veel 
vreemde arb eiders kaderde in de toenmalige 
politiek van de stad om de slabakkende tradi 
tionele lakennijverheid aan te zwengelen door 
de vervaardiging van nieuwe textielsoorten. 
Over de fusteinwever Pieter van Huele, ook af 
komstig van Kortrijk, wordt nog gezegd dat er 
in zijn huis veel ketterse refreinen werden aan 
getroffen die hem in bruikleen waren gegeven 
om ze afte schrijven.v 

Een heel ander circuit voor verspreiding van 
protestantse boeken in Brugge in dezelfde ja 
ren was het milieu van de Franstalige arbeiders. 
Daar circuleerden in 1553 onder meer La bible, 
qui est toute la Saincte Escripture in de vertaling 
van Calvijn (Geneve 1551) en diens Institution de 
la religion Chrestienne (edities vanaf 1541). Voor 
Vlaanderen is dat alleszins de vroegste vermel 
ding van geschriften van Calvijn die hier bekend 
en gelezen werden. Pierre te Roux, afkomstig 
uit Festhubert bij Bethune, en de schrijnwerker 
Philibert de la Haye uit ouesnoy-te-cornte in 
Henegouwen, hadden de boeken meegebracht 
van hun omzwervingen in Zwitserland en 
Frankrijk. Daar hadden ze omstreeks 1543 het 
calvinisme leren kennen en ze waren er samen 
met andere gevluchte Franstalige ambachtslie 
den naar leerverkondigers gaan luisteren. Hun 
meegebrachte boeken prezen ze in Brugge aan 

bij hun "domestics et compaignons", voor wie 
ze er ook uit voorlazen. Pierre le Roux, een 
vaardige spreker, hield voor hen vaak kritische 
uiteenzettingen over de sacramenten, de mis, 
het vagevuur, de priesters en de roomse kerk. 
Hij kende geen Nederlands, reden waarom zijn 
doodvonnis in de beide talen werd uitgespro 
ken. Hij werd levend verbrand op de Burg op 
7 juli 1553, zijn kompaan Philippe de la Haye 
werd onthoofd op 9 december van hetzelfde 
jaar.63 Men kan aannemen dat de groep Frans 
talige arbeiders die in december 1553 met Au 
gustin le Grand in Duisburg aankwamen (zie 
verder) sommige van hun coli ega's waren, die 
zich nu in Brugge niet langer veilig voelden 

De historiografie van het beginnend calvi 
nisme in de (Zuidelijke) Nederland maakt te 
recht een onderscheid tussen de Nederlandsta 
ligen, die hun inspiratie vooral uit de vluchtelin 
genkerken van Londen en Emden kregen, en de 
Franstaligen, die vanaf 1559 nauwer aanleun 
den bij de Franse hugenoten. De Brugse pro 
testantse kernen en de boeken die er werden 
gelezen getuigen van deze tweedeling. Het was 
een diversiteit tussen de taalgemeenschappen 
waarmee later ook de bekende predikant Guy 
de Bres, de man van de Nederlandse Geloofsbe 
lijdenis, zou geconfronteerd worden. Toch wa 
ren er, evenzeer in Brugge als in Antwerpen en 
Gent, veel contacten over en weer. Bij Christine 
de la Croix, behorend tot de Nederlandstaligen, 
yond men in 1557 een Franse brief gericht aan 
de ftcrcs', de geloofsbroeders van Brugge64 
Verder zal nog blijken dat uitgeweken Brugse 
kooplui (Lowijs Thierry, Augustin le Grand, Jean 
Toulet) een vooraanstaande rol speelden zowel 
bij de Nederlandstalige als de Franstalige vluch 
telingen in den vreemde. Op te merken valt 
tenslotte dat voor de beide groepen de gemeen 
schappelijke naam "calvinisten" pas in 1566 ge 
leidelijk ingang begon te vinden. In 1563 sprak 
de overheid van het Brugse Vrije nog steeds van 
"Hughenoisenv.e 

In de heterodoxe drukkerswereld van Brugge 
brengen ons vervolgens de koopman jan Gheyll 
liaert en zijn zoon Willem. Welke rol ze in Brug 
ge v66r hun vertrek gespeeld hebben is nog niet 
uitgeklaard. Na hun vlucht omstreeks 1553 zou 
den ze belangrijke drukkers-uitgevers worden 
in Emden. Over hen hebben we het verder nag. 
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Belangrijk voor het drukkersbedrijf in Brugge 
was in 1558 de komst vanuit Antwerpen van 
de numismaat Hubrecht Goltzius (1526-1583). 
In 1561 richtte hij met de steun van de edel 
man Marcus Laurinus, heer van Watervliet, een 
drukkerij op, die hij spoedig overbracht naar 
een chique woning aan het Biskajersplein. Hij 
bleef hier wonen tot zijn dood, maar maakte 
tussendoor ook rondreizen naar Italie. Zwitser 
land, Frankrijk en Duitsland.v Als ware huma 
nist gaf hij zijn kinderen namen uit de klassieke 
Oudheid: Marcellus, Scipio, Julius, Aurelius, Lu 
cretia, Sabina (20 weten we uit de preken van 
Broeder Corne lis van Dordrecht). De Brugse ge 
leerdenkring maakte gretig gebruik van zijn Of 
jicina Goltziana om haar werk in eigen stad uit 
te geven.« Goltzius stond bekend als een cas 
sandriaan: herhaaldelijk werd hij genoemd als 
drukker of zelfs opsteller van antiroomse schot 
schriften en prenten die in Brugge werden ver 
spreid. Alleszins zouden de beruchte brieven 
die Johannes Castelius onder het pseudoniem 
van Stephanus Lindius in 1566 en 1567 naar 
Breeder Cornelis stuurde, van zijn persen ge 
rold zijn68 Kanunnik Arthur De Schrevel noemt 
Goltzius kortweg een "sectaire'." Waarschijn 
lijk ten onrechte. 

Ondernemers en kooplui 
We keren terug naar de jaren 1550. Brugse han 
delaars hadden beroepshalve uiteraard veel te 
maken met het buitenland. Maar in het spoor 
van hun commercie kwamen ze in Frankrijk, 
Engeland en Duitsland gemakkelijk in voeling 
met de daar heersende nieuwe godsdienstige 
stromingen. Ook Antwerpen komt vaak voor 
als eerste of latere halteplaats, soms als blij 
vend contactcentrum. In die stad heerste er 
immers een relatief tolerant klimaat, omdat de 
Antwerpse magistraat van mening was dat pro 
testanten die banden hadden met het handels 
milieu in de mate van het mogelijke gespaard 
moesten blijven van vervolging." 

Londen was van oudsher bij manier van 
spreken een echte "buurstad" van het handel 
drijvende Brugge. Iemand die daar vaak kwam 
was de rijke bontwerker Lowijs Thierry (ook: 
Thuerrin)." Toen hij er een Engelse lady had 
leren kennen koos hij zijn woonplaats voor 
enige tijd in Londen. Hij trad toe tot de Engelse 
staatskerk van Edward VI.72 Ook hij kwam in 
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contact met Karel de Coninck, toen die eerst in 
Cambridge studeerde bij de bekende reformator 
Martin Bucer, na diens dood in 1551 in Canter 
bury woonde als prive-secretaris van aartsbis 
schop Thomas Cranmer, maar tegelijk geregis 
treerd stond als lid van de kerk van de Neder 
landse vluchtelingen in Louden." Zoals reeds is 
aangetoond en ook verder nog zal blijken, was 
die Vluchtelingenkerk een stevig ankerpunt 
voor Brugse en Vlaamse gereformeerden. 

Na het aantreden van de katholieke konin 
gin Mary TUdor (Bloody Mary) keerde Thierry 
met zijn vrouw Margaret terug naar Antwer 
pen. Toen er daar een schuilkerk was opgericht 
onder Gaspard van der Heyden en vervolgens 
Adriaan van Haemstede, verleende hij aan die 
predikanten gastvrijheid in zijn huis, en werd 
hij ouderling in het calvinistische consisto 
rie. Hij bleef nauwe banden onderhouden met 
Brugge." Daar was hij vennoot van Bernard 
Winckelman in een handelscompagnie die 
zaken deed in het Oostzeegebied en de medi 
terrane wereld. Winckelman zou zich in 1566 
eveneens bekennen tot het calvinisme. Thierry 
bleef nauwe contacten onderhouden met zijn 
familie in Brugge. Zo riep hij zijn verwant Ioos 
van den Westhuuse in 1556 naar Antwerpen 
om er getuige te zijn bij de doop van zijn kind 
in de protestantse gerneente." Ioos bleef daar 
wonen als kerklid, maar zijn vrouw Christine de 
la Croix keerde terug naar Brugge. 

De ondernemende Christine deed er alles 
aan om ook hier een kerkgemeente te doen 
ontstaan. Daartoe liet ze Karel de Coninck - die 
vanuit Londen naar Emden was verhuisd, en 
vandaar Antwerpen en vervolgens zijn stad van 
herkomst Gent bezocht - overkomen naar Brug 
ge. Later zei ze vergoelijkend aan het gerecht 
dat haar enige bedoeling was geweest hem te 
doen helpen om haar zwager Jan van den West 
huuse te "bekeeren van zynen dissolute Ieven, 
mits dat hy t'zynen onmettelick verteert ende 
dicwils droncke drynct", een vreemde uitleg die 
haar bij de strafvordering later goed zou uitko 
men. Ze bood De Coninck in december 1556 
logies aan in haar huis. Die ken de de plaatse 
lijke situatie aI, omdat hij, zoals hoger vermeld, 
enkele jaren tevoren al geconsulteerd was 
geweest omtrent de houding van de geloofs 
genoten in Brugge. Nu gebruikte hij zijn tijd 
goed voor het afleggen van huisbezoeken, het 
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verstrekken van godsdienstonderricht en het 
voorzitten van vergaderingen. Maar op nieuw 
jaarsdag 1557 werd hij bij het buitenkomen uit 
een bijeenkomst in de Ezelstraat gearresteerd, 
tegelijk met zijn hospita. In de gevangenis wist 
hij haar nog twee brieven te laten toekomen 
om haar in haar geloofsovertuiging te sterken. 
Toch bleef Christine de la Croix niet standvas 
tig, zodat ze met een relatief lichte straf weer 
vrij kwam. De voormalige religieus kreeg in 
de gevangenis nog het bezoek van zijn broer, 
ook karmeliet in zijn vroeger Gentse klooster, 
die hem aanmoedigde de monnikspij weer aan 
te trekken. Een niet nader genoemd lid van de 
Brugse magistraat haalde ultiem nog alles uit 
de kast: 'Vraag in Rome dispensatie aan van 
uw kloostergeloften, dan bemiddelen wij wei 
voor het verkrijgen van een kanunnikenpre 
bende' .16 Het mocht allemaal niet baten. Karel 
de Coninck wenste "ter contrarie by zyn oude 
ghelove ende opinie te persisteren". Nadat hij in 
het openbaar uit zijn priesterlijke waardigheid 
was ontzet, belandde hij op 26 maart 1557 op 
de brandstapel op de Burg. 77 joris Cassander en 
kanunnik Cornelis Wouters waren onmiddellijk 
ingelicht over die dramatische gebeurtenis en 
deden vanuit Keulen het hele relaas in een brief 
aan Ian Utenhove in Emden." 

Christine de la Croix - een der zeldzame 
dames die een rol speelden in het calvinisme" 
- was haar afzwering snel vergeten. Met haar 
man joos van den Westhuuse trok ze vanuit 
Antwerpen samen met een dertiental families 
naar Aken, waar joos een van de belangrijkste 
gemeenteleden werd. Hij kwam tussen bij de 
kerkenraad van Emden voor het verkrijgen van 
een predikant voor de kleine groep Nederland 
se vluchtelingen. Maar de gemeente in Aken 
bleek niet levensvatbaar genoeg te zijn.80 Later 
trok Ioos naar Frankfurt (hij ontmoette er zijn 
stadsgenoot Augustin Ie Grand), en vanaf 1562 
was hij in Frankenthal, bij de ook uit vlaande 
ren afkomstige predikant Petrus Dathenus." 

Lowijs Thierry zelf ging eerst mee naar 
Aken, maar was in 1559 weer in Londen, waar 
hij ouderling werd in de heropgerichte Neder 
landse Vluchtelingenkerk. Uit de opgelegde 
taxaties weten we dat hij daar tot de welva 
rendste leden behoorde. Hij was een van de 
me est vooraanstaande ouderlingen in de ker 
kenraad. In een aantal hevige controverses die 

daar ontstonden, onder meer over het recht 
van weerstand tegen de wettige overheid in het 
thuisland en later ook over de Beeldenstorm, 
koos hij steevast de partij van de gematigde 
predikant Godfried van Winghen." In zijn weel 
derig huis was het dat op I juni 1560 op initia 
tief van de Franse predikant Nicolas des Gallars 
de eerste coetus plaatshad, een bijeenkomst 
van predikanten, ouderlingen en diakens, waar 
de grondslag werd gelegd van de reorganisatie 
van, en de sam en werking tussen de Franse en 
Nederlandse kerken in Londen." Thierry schoot 
verder het salaris voor van de predikanten en 
hij was het ook die de uitgave financierde van 
Jan Utenhove's Nederlandse psalmberijming, 
diens levenswerk, waaraan hij vijftien jaar had 
gewerkt. Maar Thierry verloor veel geld omdat, 
zoals bekend, dat boek geen commercieel sue 
ces was, aangezien de berijming van Petrus Da 
thenus veel meer in de smaak viel.84 

Tijdens het Wonderjaar 1566 verbleef LOWYs 
Thierry in Antwerpen, maar kort daarop ver 
toefde hij in zijn geboortestad. Ais koopman, 
"residant en la ville de Bruges", richtte hij in 
1568 een rekwest aan de hertog van Alva, ten 
einde bij koningin Elisabeth van Engeland tus 
sen te komen in verband met een reeds lang 
aanslepend handelsgeschil. In 1569 werd hij in 
Londen, na een conflict met het consistorie, als 
ouderling weggestemd. Een andere rijke Brug 
geling, Thomas Soen, nam zijn functie over." 
Het laatste wat we van Lowijs Thierry verne 
men is dat hij in 1587 in Antwerpen namens 
de opnieuw ondergrondse calvinistische kerk 
attesten uitreikte aan vertrekkende lidmaten." 
Aan hem mag in elk geval herinnerd worden 
als een van de guile ondersteuners van de ont 
luikende kerkgemeenten van zowel Antwerpen 
als Londen." 

De opzienbarende terechtstelling van goud 
smit Comelis Volckaert in 1553 in Brugge, ie 
mand die tot de hoge stedelijke burgerij behoor 
de - nog wei nadat hij tot inkeer was gekomen 
en berouw had getoond -, had veel consternatie 
gewekt in de stad. Na Thierry voelden nu ook 
andere vooraanstaande kooplui zich hier niet 
langer veilig en besloten ze naar het veilige bui 
tenland te vertrekken. Tot de meest opmerke 
lijke behoren Jan Gheylliaert, Augustin Ie Grand 
en Jean Toulet. 

Het is inderdaad niet toevallig dat steeds in 
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1553 de aanzienlijke handelaar Jan Gheylliaert 
took Gailliaert, Gailliart) wegtrok uit Brugge. Hij 
was geboren omstreeks 1507 als zoon van Cor 
nelis (+1534) en diens eerste vrouw Maria van 
den Driessche. Zijn vader behoorde tot de top 
van het Brugse koopmansmilieu. Blijkbaar sloot 
Jan niet uit dat hij ooit zou terugkeren. Vanuit 
zijn eerste halte, het Rijnstadje Bud erich tegen 
over Wesel, liet hij zich alsnog inschrijven als 
buitenpoorter van Brugge. Hij koos zijn domi 
cilie in de Breydelstraat in het huis van merce 
nier= Ioris van den Bossche die, zolang hij niet 
persoonlijk resideerde, borg voor hem bleef 
staan ten bedrage van 6 groten per jaar.89 Is het 
toeval dat er in 1557 bijbels konden gekocht 
worden net in die tamelijk korte straat tussen 
Sint-Donaas en de Grote Markt?90 

Misschien had Jan Gheylliaert tevoren in 
Londen al kennis gemaakt met Steven Mierd 
man, want beide mannen zouden in de daar 
opvolgende jaren trouwe vennoten worden in 
het drukkersbedrijf. Met vrouw en zoon Willem 
vestigde Jan zich dus eerst in Buderich, maar 
toen kort daarop de Nederlandse vluchtelingen 
na het aantreden Mary Tudor uit Londen waren 
verdreven en een toevlucht hadden gevonden 
in Emden, trok hij einde 1554 eveneens naar 
die Oost-Friese stad. In het Biugerbuch daar 
staat hij geregistreerd als "Johan Galliart van 
brugghe, tipographus".?' Als kapitaalkrachtige 
handelaar in laken en specerijen - hij en een 
andere Brugse koopman, Jan Ruffelaert, be 
hoorden tot de hoogste taksbetalers van Em 
den - wordt Jan Gheylliaert beschouwd als de 
stuwende kracht van de economische expan 
sie van die stad.v Zoon Willem richtte er in de 
kelders van het raadhuis een drukkerij op, ter 
wijl Jan zelf in associatie met Mierdman (wiens 
drukkerij hij trouwens na diens dood in 1559 
zou overnemen) verschillende Nederlandse 
werken op de markt bracht." sommige van zijn 
eerste edities dragen de schuilnaam "Theophi 
lius Brugensis". Blijkbaar bleven ook de vroeg 
reformatorische rederijksspelen onverminderd 
populair. Gheylliaert legde er verschillende ter 
perse, onder meer Den Boom der Schrftueren, 
opgevoerd in Middelburg in 1539, en Een seer 
schoon spel van zinnen, ghemaeckt by mijn Heer 
Iohan Wtenhove, het toneelspel dat Utenhove in 
1543 had laten opvoeren op het buitengoed van 
zijn vader in het dorpje Roborst halfweg tussen 
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Gent en Oudenaarde, hetgeen aanleiding was 
geweest voor zijn vlucht uit Gent.?' Ook als ver 
taler was Gheylliaert actief. Hij bewerkte twee 
Emdense bijbeledities, waarvan de uitgave tel 
kens een groot succes was. De in Emden uitge 
geven Gheylliaert-Mierdmanbijbel uit 1556, de 
eerste gereformeerde bijbel in het Nederlands, 
was maar mogelijk door de aanzienlijke ka 
pitaalsinbreng van cneyluaert.» Hij bezorgde 
verder de vroegste Nederlandse vertalingen 
van werken van Calvijn, onder meer diens In 
stitutiev-, en van Erasmus' Motiae Encomium 
(LOf der Zotheidv", Sommige van zijn uitgaven 
hadden de naam van doperse strekking te zijn, 
hetgeen aanleiding gaf tot veel specula ties over 
zijn werkelijke overtuiging. Op 12 oktober 1562 
werd werd hem door het consistorie op de man 
af gevraagd of hij een volgeling van Menno 
Simons was. Wijnman schrijft hem de uitgave 
toe van het doopsgezinde martelaarsboek Het 
Offer des Heeren (1562). In heel die discussie 
moet het getuigenis ingebracht worden van 
Jan Hendrickx, de voormalige kapelaan van Al 
veringem in westelijk Vlaanderen die, na zijn 
overgang naar het protestantisme, in Emden in 
1562 enige tijd zijn brood verdiende als loop 
jongen bij boekhandelaar Lucas Silvius. Tijdens 
een verhoor bij zijn gevangenschap in Vlaan 
deren in 1564 ontkende hij met klem dat er in 
Emden mennonitische boeken werden gedrukt. 
Hij voegde daar nog aan toe dat aile boeken 
die daar onder de naam van Nicolaes Biest 
kens (van Diest) gepubliceerd werden in wer 
kelijkheid van de Gheylliaert-pers kwamen.s 
Jan Gheylliaert overleed in Emden in 1574. Zijn 
kwaliteitsvol drukkersmateriaal bleef nog lange 
tijd dienst doen, later ook in de Nederlanden 
zelf, waar Plantijn in het bezit kwam van zijn 
lettertypen en ook de Hoorns-Amsterdamse Ni 
colaes Biestkens (niet te verwarren met de hier 
voor genoemde) er in 1582 Amsterdam gebruik 
zou hebben van gemaakt. 

Augustin Ie Grand was de volgende koop 
man met een hoge maatschappelijk status 
die in 1553 wegging uit Brugge. Hij kwam op 
4 december van dat jaar aan in Duisburg met 
verwante Brugse en Waalse handelaren, on 
der meer de lakenkooplui Jan jansz (zijn zwa 
ger) en Willem Walter (zwager van Iansz), de 
zijdehandelaar Jan van den Abbeele (zwager 
van Walter), nog een andere verwant, namelijk 
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Martin Pasteur uit Valenciennes; verder Jean 
Toulet uit Brugge maar afkomstig van Annen 
tieres, en uit dat Waalse gebied ook nog Fran 
cois le Clerc, Nicolas Walet en de weduwe van 
Martin Rousseau uit Doornik.?' Met een groep 
van vijfentwintig onder hen trok Le Grand eerst 
naar Wesel (september 1554)100 en vandaar 
naar Frankfurt, waar allen op 21 oktober 1554 
het burgerrecht verwierven. In hun voetspoor 
volgden ongeveer veertig Franstalige weyers 
(waarschijnlijk werklieden uit het Rijselse, het 
Doornikse en Artesie die in Brugge werkzaam 
waren geweest, alsmede anderen die hen van 
uit Glastonbury waren achterna gekomen). De 
Duitse historicus Karl Bauer (1874-1934) noemt 
hun aankomst een Markstein in de geschiedenis 
van Frankfurt, omdat zij daar de basis legden 
van niet aileen van een economische opstoot. 
maar ook van de bloeiende Franstalige vluch 
telingengemeente.''" Simpel was dat niet. want 
naast de terug toegelaten katholieken was de 
protestantse kerk van die stad uitgesproken 
luthers, even afkerig van calvinisten als van 
katholieken. De Nederlandstalige protestanten 
van gereformeerde signatuur, onder de felle Pe 
trus Dathenus, moesten in 1562 uitwijken naar 
Frankenthal. Maar Augustin Ie Grand, als even 
onbetwiste als onbuigzame leider, hield gedu 
rende twintig jaar goed stand met zijn Franse 
gemeente. Inwendige twisten ontbraken noch 
tans niet. Hij bereikte in 1556 de afzetting van 
de naar zijn mening vee I te heerszuchtige pre 
dikant valerand Poullain (1520-1558), nog wei 
nadat Calvijn zelf speciaal uit oeneve was over 
gekomen om te proberen als voorzitter van een 
verzoeningscommissie de standpunten dichter 
bij elkaar te brengen.t= In 1563 woonde Au 
gustin le Grand weer enige tijd in Antwerpen in 
Hoogstraat, de typische textielstraat met onder 
meer de lakenhalle van Armentieres'?' (zie de 
briefhierna). Vanaf 1575 verbleefhij in Dantzig, 
waar hij in 1586 overleed.t= 

Een derde rijke handelaar was Jean Toulet, 
afkomstig van Armentieres, maar poorter en 
inwoner van Brugge. We zagen hem al in het 
gevolg van Augustin le Grand in 1554 in Frank 
furt aankomen. Hij sloot daar vriendschap met 
de Spaanse bijbelvertaler Cassiodorus de Rey 
na (ca. 1530-1594), met wie hi], ook toen die 
- afkerig van de calvinistische scherpslijperij in 
Frankfurt - vanaf 1560 predikant was geworden 

van de Spaanse vluchtelingen in Londen, nau 
we relaties bleef onderhouden.'?" Toulet kwam 
voor zaken regelmatig terug naar Brugge. In de 
herfst van 1563 werd hij daar opgespoord naar 
aanleiding van het ontdekken van een verdach 
te brief, waarop landvoogdes Margaretha van 
Parma de schout aanmaande een arrestatiebe 
vel tegen hem uit te vaardigen. Aan haar bevel 
voegde ze een kopie van de in beslag genomen 
brief toe. 106 Het bewuste schrijven, gedateerd 27 
juli 1563, is in vele opzichten interessant. Toulet 
maakt aan zijn neef Jean Beuvet in Londen zijn 
voornemen bekend om, als de zaken hier ("par 
decha", dit is in Brugge en de Nederlanden) niet 
beter gaan, zich na de winter als koopman in 
Lyon of Geneve te vestigen, aangezien de com 
mercie in Frankrijk wei goed floreert. "Gelieve 
mij over je eigen bedrijvigheid en over de situ 
atie in Engeland te berichten, en mijn brief daar 
ook door te sturen naar je broer of naar John 
Barbern, of naar Augustin le Grand, die thans 
in Antwerpen in de Hoogstraat woont. je zou 
mij plezier do en mocht je Cassiodorus de Rey 
na vragen jou enig bericht te laten geworden. 
je kan dat dan laten bezorgen aan Izidore de 
la Vallee, verblijvend in de lakenhalle van Ar 
men tie res in Antwerpen." Tot zover de brief. 
Waaruit blijkt dat Jean Toulet zelf regelmatig 
in Antwerpen was.''" In het "wonderjaar" 1566 
reisde hij herhaaldelijk naar zijn geboorteland, 
onder meer ook naar Brugge, reden waarom 
de landvoogdes to en eens te meer vroeg op te 
treden. 108 De Brugse magistraat moest toegeven 
dat hij inderdaad was opgemerkt in de stad, 
maar sindsdien spoorloos was.109 

Er is nog verder onderzoek nodig naar an 
dere Brugse kooplui die reeds in de jaren 1550 
in protestantse kringen verkeerden. Zo weten 
we uit de rekeningen van de inquisitierecht 
bank van Pieter Titelmans dat de rijke graan 
handelaar Jan van Heeke vanaf 1553 in Lon 
den enige tijd tot de Vluchtelingenkerk had 
behoord. maar na haar opheffing terugkwam 
naar Brugge en er. mits het betalen van een 
flinke boete, in 1554 zijn plaats in het stedelijk 
koopmansmilieu en het jaar daarop in de Eed 
(het bestuur) van de Gilde der Makelaars terug 
mocht innemen.i'? De ondernemer-mutsenma 
ker Jacob de Buus zat in september 1556 enige 
tijd in de gevangenis op beschuldiging van ket 
terij.'!' Helias 'de Steenhauwer', een steenhou- 
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wer-beeldensnijder, behorend tot de kring van 
Lowijs Thierry en Jean Toulet, vluchtte einde 
1556 naar Antwerpen. 112 

Conclusie 
We hebben in ons onderzoek naar de inter 
nationale dimensie van het protestantisme in 
Brugge enkel de jaren omstreeks 1550 betrok 
ken, weliswaar met enkele precedenten ter ver 
duidelijking, alsmede het relaas van de verdere 
peripetieen van de hoofdrolspelers. We konden 
vaststellen dat in Brugge, de stad van de hu 
manisten Juan Luis Vives en Ioris Cassander de 
erasmiaanse geest diep en blijvend ingeworteld 
was. In dat opzicht lijkt de Brugsesituatie re 
delijk uniek voor de Nederlanden. De juristen 
van de magistraatsklasse, die vaak aan Franse 
en Duitse universiteiten hadden gestudeerd, 
ijverden voor een meer tolerante stedelijke sa 
menleving. Ais cassandrianen werden ze door 
de behoudsgezinde geestelijkheid ten zeerste 
gewantrouwd. 

De archieven voortkomend uit de ketterver 
volging leverden een rijke oogst op aan in for 
matie. Enkele Brugse processen boden nieuwe 
gegevens over enkele vroeg-reformatorische 
drukkers en drukken in relatie met Antwer 
pen, Londen en Frankrijk, tevens over wie hier 
de boeken en refreinen las. Veel ophef maakte 
tot twee keer toe (1553 en 1554) de versprei 
ding van "brievekens" tegen de roomse avond 
maalsopvatting, waarin men de hand zag van 
uit Londen overgekomen geloofsvluchtelingen 
die contacten hadden met locale protestanten. 
Kort daarop was er een poging om, naar het 
voorbeeld van Antwerpen, ook in Brugge een 
ondergrondse gemeente op te richten. 

De opzienbarende terechtstellingen van 
1553 en 1557 waren scharniermomenten, met 
het vertrek van een aantal burgers van hoog 
aanzien en ook vee I handwerklieden tot gevolg. 
Niet behandeld in deze bijdrage is de beteke 
nis van de stad in die tijd voor het netwerk van 
de dopers en hun verrassend grote mobiliteit - 
evenwel grotendeels binnen de grenzen van de 
toenmalige Nederlanden en Oost -Priesland.!" 

Uit diverse bronnen en met veel puzzel 
werk wisten we de odyssee te reconstrueren 
van sommigen die uit Brugge zijn weggegaan 
om aan de vervolging te ontsnappen, maar toch 
nog contacten onderhielden met hun stad. De 
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kooplui uit Brugge hadden in hun toevluchts 
oorden (Lon den, Emden, Aken, Buderich, We 
sel, Frankfurt, Frankenthal) een tlink maat 
schappelijk aanzien: vaak behoorden ze tot de 
hoogste taksbetalers en waren ze voomame 
promotoren van de plaatselijke economie. Niet 
het minst ook waren ze daar begunstigers van 
de protestantse vluchtelingenkerken. Opval 
lend is dat ze doorgaans tweetalig waren, zodat 
ze dikwijls zowel in de Franse als in de Neder 
landstalige kerken actief waren. Jan Utenhove 
was in staat twee van zijn belangrijkste boeken, 
namelijk zijn catechismus en zijn Nederlandse 
psalmberijming, te laten uitgeven dank zij het 
mecenaat van de Bruggelingen Comelis Volc 
kaert en Lowijs Thierry. 

Niet steeds was onze zoektocht even 
vruchtbaar. zo hebben wij de "missive", waarin 
goudsmid Comelis Volckaert in 1553 ten be 
hoeve van geloofsgenoten zijn belijdenis om 
stan dig zou hebben uiteengezet, niet kunnen 
terugvinden in zijn procesdossier. 

Naschrift 
Sommige Brugse intellectuelen hadden in het 
vervolgingsklimaat van de beginnende jaren 
1550 nog geen andere uitkomst gezien dan, in 
het voetspoor van Cassander, hun loopbaan in 
het veilige buitenland verder te zetten, Ach 
terblijvers die het moeilijk hadden om stand 
te houden maakten op de duur zelfs niet eens 
een geheim meer van hun godsdienstige over 
tuiging. Alleszins wonnen ze in de tweede helft 
van de jaren 1550 aan stoutmoedigheid. Vanaf 
1559 grepen ze hun kans. Koning Filips II was 
net vertrokken naar Spanje, voorgoed, Er kwam 
na een decennia lange oorlog ook een vredes 
akkoord tussen Spanje en Frankrijk, waar 
door de grenzen met het naburige hugenootse 
Frankrijk ope ens breed open lagen. En nog in 
datzelfde jaar werd de Vluchtelingenkerk in 
Londen weer opgericht, met een ante nne ge 
richt op het moederland. 

Overtuigde ijveraars voor meer toleran 
tie lieten nu aile schroom varen, maar kregen 
daardoor de naam kettersgezind te zijn. Aan 
hun adres staan er zware beschuldigingen in 
een rapport van einde 1564, dat Fray Lorenzo 
de Villavicencio uit Brugge naar koning Filips 
II zond. Hij wist te vertellen over een onder 
nemer die twee keer per dag een protestantse 
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vermaning hield voor zijn gezin en zijn per 
soneel. Verder had bisschop Petrus Curti us in 
het schepencollege eens de namen van drie 
apothekers of ondernemers en drie handelaars 
genoemd als verdachten, zonder dat dit tot 
enige arrestatie had geleid, omdat een lid van 
de magistraat hen tijdig gewaarschuwd had. 
"Er zijn hier vooraanstaanden", zo sneerde de 
Spanjaard verder, "die zich gaan verontschul 
digen bij de wet van Brugge en zich voordoen 
als goede katholieken: andere verdachten zijn 
op de vlucht gegaan, ze belastten hun vrouwen 
met de verkoop van het familiebezit en het in 
nen van achterstallige tegoeden, om hen ver 
vol gens met kapitaal en kinderen achterna te 
reizen naar Engeland, Duitsland ofFrankrijk."114 
Net als Broeder Cornelis moge Villavicencio 
zijn beschuldigingen wat hebben aangedikt: als 
een ware onheilsprofeet beschreef hij immers 
de rampzalige toestand van de religie met de 
be doe ling de koning ertoe te bewegen met het 
blote zwaard straffend naar de 'ketterse: Neder 
landen te komen. 

In het jaar van de grote "ommekeer" 1566, 
toen er tijdelijk vrijheid van godsdienstuitoefe 
ning was, bleek dat de aantrekkingskracht van 
het protestantisme tot dan was onderschat, 
want de hang naar de nieuwe religie bleek in 
eens veel groter dan vermoed.!'- Enkele over 
heidspersonen die nog standvastig katholiek 
bleven, gingen in die troebele tijden afwach 
tend aan de zijlijn staan. Daarentegen treffen 
we dan een he Ie reeks voorname burgers aan 
onder de coryfeeen van de Brugse calvinisten, 
de leden van het consistorie en hun begunsti 
gers, zeals: de gefortuneerde makelaar Jacob 
de Chantraine, alias de Broucqsaulx, de wol 
handelaars Adriaan van den Heede en Godef 
root Slabbaert, alsmede de zwager en de neef 
van deze laatste, namelijk de koopman Thomas 
Molinet, afkomstig uit Calais; verder de rijke 
koopman-jurist-magistraat Omaer Coolman (al 
in 1564 door bisschop Curtius als diaken van 
de ondergrondse calvinistische gemeente ge 
noemd) en zijn vrouw Franchoyse de l'Ecluse, 
de kooplieden Passchier en Jan van den Heede, 
de linnenkoopman Joost Vogats, de wijnkoop 
lieden Clays Cobrysse en Hendrik waghe, de 
zijdelakenkooplui-fabrikanten Domyn Vaerheil 
en Jan Soret, de kousenmaker Pieter Bancque 
route, de handschoenmaker Pieter Billet, de 

hoedenverkoper Jan de Brabant, de schilder Jan 
Francke, de apotheker Gillis Lems, de vleeshou 
wer Jan van Vyven, de juristen Leonard de Knib 
bere, Leonard Casenbroot, Filips van Baersdorp 
(zoon van de befaamde humanist Corne lis) en 
Jan van der Beke116, de gouverneur van de Bo 
gardenschool Jan Lernaut!", de reeds genoem 
de Bernard Winckelman (neef van de in 1553 
terechtgestelde goudsmid Cornelis Volckaert), 
de goudsmid Thomas Edelinck, de edelman lac 
ques van Heule, de schepen Gelein Kethele.r" 

Had er dan toch veel waarheid gestoken in 
de beschuldigingen van Fray Villavicencio? Zelf 
heeft hij het allemaal niet meer moeten bele 
yen noch kunnen controleren, want net in de 
periode van de Beeldenstorm - die hem in zijn 
somberste voorspellingen gelijk bleek te geven - 
had de monnik Brugge definitiefverlaten op weg 
naar zijn geliefd Spanje. 

Nog mag hier vermeld worden dat uit en 
kele vroege Brugse protestanten ware "dynas 
tieen" zijn voortgesproten. Die speelden een rol 
in Duitsland, Engeland en Frankrijk, maar vanaf 
1572 ook in de protestantisering van Holland en 
Zeeland, vanaf 1578 in Vlaanderen en Brabant, 
en eindelijk in de Republiek vanaf omstreeks 
1580. Toen al behorend tot de tweede of de der 
de generatie calvinisten, behoorden ze daar tot 
de me est standvastige kerkleden in bijna alle 
belangrijke Noord-Nederlandse steden, tot in 
Friesland toe. 
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Geestelijke maagden of wei 'klopzusters' 
in Friesland: orientatie en inventarisatie 

Over het fenomeen gees 
telijke maagden of klop 
zusters in de 1 T" en 18e 
eeuw zijn diverse studies 
verschenen.' Met name 
klopzusters in Noord- en 
Zuid-Holland, Utrecht en 
Limburg zijn bestudeerd. 
Tot nu toe is er nauwe 
lijks iets bekend over de 
geestelijke maagden in 
Friesland. Waren er in de 
provincie Friesland tij 
dens het kloosterverbod, 
tussen ruwweg 1580 en 
1850, wel geestelijke 
maagden actief? En zo ja, 
waar staat hun geschie 
denis beschreven? Hoe 
gaven zij vorm aan dat 
verboden rooms-katho 
lieke kerk- en klooster 
leven? Hieronder wordt 
een tipje van de sluier 
opgelicht. 
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Kloosteractiviteit, in de zin van een leven aan God wijden door 
middel van gebed en werk, kreeg (wat vrouwen betreft) in de 
genoemde periode, de zogenaamde Hollandse Missie, een 
nieuwe vorm. Zowel op nationaal als internationaal niveau 
ontwikkelden vrouwen zich als geestelijke maagd. Deze maag 
den werden in de volksmond vaak 'klopzuster: of 'klop' (in het 
Fries 'klopke') genoemd. 

In dit artikel- worden enkele antwoorden op bovenstaande 
vragen beschreven. Orienterend onderzoek naar de onbekende 
Friese maagden heeft een (voorlopige) inventarisatielijsr' opge 
leverd met bijna tweehonderd namen. Deze lijst en het orien 
terende kaderonderzoek brengen als het ware de 'Missio Fri 
sica' aan het licht. Het onderzoek levert een aantal opvallende 
uitkomsten op. Ten eerste zijn er sporen van netwerken waar 
te nemen. Met name bij de vele klopzusters in Leeuwarden ko 
men onderlinge familieverbanden naar voren. Ten tweede valt 
de financiele ondersteuning van de maagden op, die aan de sta 
ties werd gegeven in de vorm van geld en goed. 

In het bestek van dit artikel worden enkele klopzusters uit 
de lijst gelicht die exemplarisch zijn voor de onderzoeksresul 
taten. voorafgaand aan de resultaatbeschrijving wordt kort in 
gegaan op de bronnen r de benaming en het karakteristieke van 
een geestelijke maagd. 

Bronnen met namen 
De namen van Friese geestelijke maagden zijn overgeleverd in 
een aantal primaire bronnen.' De oudste bron is het I 7e eeuwse 
handschrift van de Haarlemse geestelijk moeder Catharina ]ans 
Oly (1585-1651). In haar manuscripten met levensbeschrijvin 
gen van de maagden wordt een twintigtal Friese klopzusters ge 
noemd. De Friese taalkundige johan Winkler heeft hun namen 
eind 20ste eeuw op een rijtje gezet.s Een belangrijke bron die de 
aanwezigheid van geestelijke maagden in Friesland bevestigt 
zijn de 'Visitatierapporten van 169 I -1695' van de apostolisch 
vicarissen.' Deze visitatierapporten geven voor Friesland een 
totaal van 229 (naamloze) kloppen in zevenentwintig staties. 

Orienterend archiefonderzoek in de kerkboeken- heeft ruim 
honderd namen van geestelijke maagden apgeleverd in de pe 
ria de tussen 1660 en 1800. Namen en werkzaamheden van 
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klopzusters die verbonden waren aan staties 
verspreid over de hele provincie. Dit onderzoek 
geeft bovendien aan ongeveer vijftig kloppen 
van de bovengenoemde eind 17e eeuwse visi 
tatierapporten een naam. Deze geschatte over 
lap tussen de visitatielijst en het aantal klop 
pen in de kerkboeken meegerekend, geeft een 
totaal van ongeveer driehonderd klopzusters 
in Friesland tussen 1600 en 1800. Literatuur 
studie brengt ruim veertig namen van Friese 
geestelijke maagden aan het licht". De namen 
van Friese klopzusters in de primaire en secun 
daire bronnen vormen samen het bewijs voor 
het bestaan van een kleine drieenhalf honderd 
geestelijke maagden in Friesland. Zie voor een 
totaaloverzicht van de aantallen kloppen in de 
Friese plaatsen bijgaande tabel.'? 

Deflnlerlnq 
Het definieren van de term geestelijke maagd 
is complex. Het gaat om een fenomeen dat 
ontstaan is in een onderduiktijd van de katho 
lieke kerk, waarbij voortgeborduurd werd op 
oude structuren. De geestelijke maagden heb 
ben oude wortels in de vorm van onder an 
dere stadskluizenaressen en begijnen. II Verder 
speelden de plaatselijke en individuele ornstan 
digheden een rol die de praktijk van de klopzus 
ters mede kleurden. De factor tijd had eveneens 
een complicerende werking. De kloppenprak 
tijk heeft zich door de eeuwen heen (van on 
geveer 1580 tot 1850) ontwikkeld en gevormd. 

Geestelijke maagden waren meestal on 
gehuwd gebleven vrouwen van aile leeftijden. 
De inventarisatie geeft ook negen weduwen op 

Statie DTS's + Q Visitatielijst Literatuur Mogelijke overlap Totaal 

Nes, Ameland 0 0 0 

Bolsward II 16 2 26 

Dokkum 60 0 0 61 

Dronrijp 3 0 2 0 5 

Franeker 14 6 20 

Sexbierum 0 0 0 

Harlingen 0 2 0 3 

Leeuwarden 41 96 13 30 120 

Makkum 13 12 0 9 16 

Roodhuis 12 0 3 10 

Sneek 3 12 2 2 15 

Workum 2 15 0 2 15 

Weststellingwerf 24 6 0 6 24 

Wytgaard 0 0 2 

Heerenveen 0 2 0 0 2 

Idskenhuizen 0 0 0 

Woudsend 0 2 0 0 2 

Haarlem 0 0 21 0 21 

Totaal Friesland 127 229 44 55 346 

Totaal aantal Friese klopzusters tussen 1594 en 1800 
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164 bij naam bekende kloppen, waarvan vier 
met enkele kinderen. Bij de aanname van de 
zogenaamde 'kloppenstaat: legden de vrouwen 
een op een kloostergelofte gelijkende eed af. De 
vrauwen, vanaf ongeveer zestien jaar tot rand 
de vijftig a zestig jaar oud, beloofden kuisheid, 
gehoorzaamheid en soberheid. Een Fries va or 
beeld van een intrede is een jonge vrauw die 
de kloppengelofte aflegde tijdens Pasen van het 
jaar 1703 in de schuilkerk op de Liauckamas 
tate in Sexbierum.!- 

De kloppen woonden zelfstandig of geza 
menlijk in eigen of huurwoningen in een dorp 
of stad. De vrauwen werkten, naast hun taken 
als klopzuster, vaak voor hun eigen levenson 
derhoud als bijvoorbeeld dienstmeid (Antie Si 
mons uit Leeuwarden 1697) ofmelkverkoopster 
(zuster Hiecke Thyssis uit Franeker in 1768). 
Veel geestelijke maagden hadden een goede 
financieel-economische positie en faciliteerden 
met hun vermogen de katholieke schuilkerk. 
Hierbij moet worden gedacht aan huisvesting 
van de priester, het afstaan van een kamer voor 
de mis, het verschaffen van liturgische voor 
werpen enzovoorts. 

Een geestelijke maagd kon uiteenlopende 
taken en werkzaamheden hebben. De klop 
zusters hadden kostertaken, gaven (catechese) 
onderwijs, draegen zorg voor de armen en zie 
ken en deden ander, wat wij nu, pastoraal werk 
noemen. De priester speelde een belangrijke ral 
als biechtvader bij het leven volgens de klop 
penregel. 

De diversiteit aan klopzusters en hun werk- 

Mariakroon geschonken door Namkien Reen in 1747 aan de 
statie van sneek (Fries scheepvaartmuseum, sneek, 1982- 
250) 
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zaamheden is aanleiding geweest voor een 
grate diversiteit aan benamingen. Kwezel, bi 
got, bagijn, 'bruyt Christi', dibbe, devotes, je 
zuietes en filia devota zijn een paar voorbeel 
den van aanspreektitels voor de maagden. De 
kerkboeken hebben va or de Friese klopzusters 
een zevental benamingen overgeleverd. Ten 
eerste bevatten de kerkboeken een honderdtal 
meldingen van de Hollandse term 'klopje'. De 
Friese term 'klopke' komt een keer va or 00- 
anna Aries Klopke uit Franeker 1740-1779) en 
de afkorting 'klop' enkele malen (de Bolswarder 
vrouwen: Trijntje Klop, Grijtje Klop, Swopkje, 
Antje jentes en Sijke Klop). 

De geraadpleegde doop- , trouw- en be 
graafboeken zijn te onderscheiden in boeken 
van de hand van protestantse en katholieke 
notulisten. In de (pratestantse) begraafboeken 
werden de vrauwen met de afgekorte vorm 
'klop' als hun (functionele) bijnaam genoteerd 
door prate stante notulisten (onderwijzer, kos 
ter of predikant). In de katholieke doopboe 
ken werden de klopzusters genoteerd met hun 
voornaam, patraniem en soms achternaam, 
plus in verreweg de meeste gevallen de vermel 
ding 'klopje'. Een enkele keer wordt in de ka 
tholieke bronnen melding gemaakt van de term 
'filia devota': voor Barbara Beekmans (1752) en 
Catharina Pyters Nauta (1729) in Leeuwarden. 

De naam van Gezina Nicolai uit Leeuwar 
den werd genoteerd met de term 'tante'. Dit is 
vermoedelijk een Zuid-Nederlandse benaming 
(Brabants matante) en de tegenhanger van 
'oom' als aanspreektitel voor een priester. Ver 
der kreeg een drietal klopzusters in Makkum 
(Maijke Simons, Maryke Matthiesen en Thrin 
tie Hendriks, 1725-1738) de titel 'devota', In de 
kerkboeken van Franeker werden diverse klop 
zusters met de toevoeging 'zuster: genoteerd. 
De enige klopjevermelding buiten de retroacta 
is die van 'Catrina jans Clopke: uit Dokkum in 
het Friese belastingregister van 1749 (Quotisa 
tieaanslag) . 

Friese maagden in Haarlem 
De toonaangevende kloppengemeenschap van 
Haarlem in de 17e eeuw heeft aantrekkings 
kracht gehad op (jonge) Friese, vee1al adellijke 
vrouwen. De Friese geestelijke maagden in 
Haarlem vertegenwoordigen de vroegste tijdpe 
riode - rand 1600 - van de kloppeninventarisa- 
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tie. De zussen Eeltge Sicxtus en Anna Sicxtus van 
Emingha uit Schingen bij Franeker voeren de 
inventarisatielijst aan. In 1594 is Anna samen 
met haar oudere zus Eelck ingetreden in de 
'vergaedetingtie der Maechden van den Hoeck'. 
zus Doedt van Eminga volgt in 1603 en de jong 
ste van het Eminga-kloppenkwartet, Tryn van 
Eminga, voegt zich in 1609 vanuit Friesland bij 
haar zussen in Haarlem. Blijkens de levensbe 
schrijvingen van hen, van de hand van de eer 
der genoemde Catharina jans Oly, blijkt dat de 
zussen kloosteraspiraties hadden. Hun vader, 
Syds Minnes van Eminga, zag toetreding tot 
een Brabants klooster niet zitten en had even 
eens niet vee I op met het alternatief , de Haar 
lemse kloppenvergadering. 

Een van de stichters van de Haarlemmer 
vergadering, de priester Nicolaas Wiggerzoon 
Cousebant, onderhield contact met de jonk 
vrouwen en haalde hen over hun maagdenin 
spiraties in Haarlem vorm te geven. Zonder va 
ders toe stemming schrijft Catharina Oly; onder 
het mom "bij haer vriende spelen te vaeren", 
reisden de Eminga-zussen via Harlingen en 
Amsterdam naar Haarlem. 

Cousebant was de wervende kracht voor 
de kloppenvergadering. Rond 1600 reisde hij 
regelmatig naar Friesland waar hij nauwe con 
tacten had met de Friese landadel. 13 

Hoe 'nauw' de onderlinge familieverbanden 
waren bij de oude Friese katholieke geslachten 
toont de afkomst van de geestelijke maagd, 
Parck van Aylva (1568-1638, intrede 1608). Zij 
werd waarschijnlijk eveneens door Cousebant 
overgehaald in Haarlem in te treden. Couse 
bant werd namelijk volgens Catharina Ians 
Oly met "groote liefde ontfangen" op de Roor 
daburg. Hier woonde Parck Tjaerts van Aylva 
bij haar tante Teth Sypts van Goslinga en haar 
tweede echtgenoot Marten van Naerden. Parck 
was overigens een nicht van de vier Eminga 
zusters. Het enige kind van Teth van Goslinga 
en haar eerste echtgenoot Sybrant van Roorda, 
Parck Sybrants van Roorda, trouwde met Pybe 
Syds van Eminga. Pybe van Eminga was de 
broer van de vier Eminga geestelijke maagden. 

Sporen van netwerken 
Vooral de gegevens van klopzusters in Leeu 
warden geven aanleiding tot het vermoeden 
van het bestaan van netwerken. Deze netwer- 

Portret van Berber juckema, een Friese klop die in Haarlem 
ging wonen. 

ken speelden waarschijnlijk een belangrijke 
factor bij het organiseren van de schuilkerken 
in de stad en de provincie. 

De Friese hoofdstad herbergt een rijke en 
gevarieerde geschiedenis aan klopzusters. In de 
stad zijn maar liefst zes staties (van diverse sig 
natuur) te vinden. De geraadpleegde retroacta 
leveren 41 namen op van geestelijke maagden 
in de eerste helft van de 18e eeuw: tussen 1692 
en 1757. 

De lijst met geestelijke maagden in Leeu 
warden bevat klinkende katholieke familiena 
men: Petreus, Van der Lely, Clingenburg, Beek 
mans, Domna, Van der Geest, Brandenburg, 
Metz, Nicolay, Van Eelcoma, Van Assema, Reni 
ci, Tania en Forstenburg. De mannelijke teigen 
van deze families had den hoge bestuurlijke po 
sities in de hoofdstad en/of de provincie. Naast 
advocaat, arts en militair waren de heren mees 
ter in hun ambacht (zilversmid, hoedenmaker 
en steenhouwer). 

De onderlinge verbindingen of wei de ver 
wantschapsrelaties van de verschillende klop 
zusters uit bovengenoemde families blijken uit 
de activiteiten van hen als doopheffers en als ge 
tuigen bij huwelijken van broers en zussen. De 
Leeuwarder kloppen zijn te plaatsen in een sterk 
netwerk van een hoger geschoold, bemiddeld en 
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een (voornamelijk Oudrooms) katholiek milieu. 
De eerste naam van een klopzuster die opduikt 
in de kerkelijke registratie is die van Margaretha 
Walraven. In het kerkboek van de statie Rood 
huis werd genoteerd dat Maragretha Walraven 
overleed in 1660 in Hoorn. Het is onduidelijk 
waarom haar overlijden in het begraafboek van 
Roodhuis tereeht is gekomen. Van Margaretha 
is verder in de boeken van Roodhuis niets be 
kend. De link met Hoorn is onduidelijk, maar 
kan een verwijzing zijn naar Friese verbanden 
met het overzeese Holland. 

Hermina Splinter is op de kloppeninven 
tarisatielijst de hekkensluiter. In de paroehie 
boeken van Harlingen wordt eenmaal een 
vrouwennaam met de toevoeging 'klopje: op 
gesehreven. Het betreft Hermina Aleida Splin 
ter. Zij is overleden op 16 mei 1800 in Har 
lingen. De naam van Hermina Splinter wordt 
ook in de boeken van enkele andere over de 
provineie verspreide staties gevonden. Zo 
is Hermina Splinter getuige bij een doop in 
1763 en twee huwelijken in 1766 en 1767 in 
het dorp Warga in Midden-Friesland. Ook is 
Hermina aanwezig bij een drietal huwelijken 
in 1796 in Steggerda (Zuidoost-Friesland). 
Hier vinden op 29 april 1796 twee huwelijken 
plaats en is Hermina samen met Maria Splin 
ter getuige. 

Hermina Splinter staat verder in verband 
met twee Harlinger dopen. In 1776 is er een 
getuige die "Hermina A. Splinter vervangt". 
En in 1 782 is Hermina Splinter bij een volwas 
sendoop aanwezig, de negentien jarige Minke 
Meinderds uit Harlingen. De ehronologisehe lijn 
van Hermina's loopbaan ziet er als voigt uit: 

1763, 1766 en 1767 Warga getuige bij 
doop en 
huwelijken 

1776 en 1782 Harlingen getuige bij 
dopen 

1796 Steggerda getuige bij 
huwelijken 

1800 Harlingen overlijden 

Hermina Splinter lijkt een 'vliegende klopzus 
ter: te zijn. In de peri ode dat Hermina aetief is in 
de versehillende staties, zijn in die plaatsen ook 
andere geestelijke maagden aetief. Margaretha 
Rodgers en Walburga Ioustra zijn eind 18e eeuw 
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De Roordaburg bij Franeker herbergde een schuilkerk U. Stel 
lingwerf rond 1720). 

klopzuster in de statie Steggerda. In dezelfde 
periode is in Warga 'Getje Martens Klop' werk 
zaam als klopzuster. 

Waarom reist Hermina Splinter door de pro 
vineie bij de toediening van katholieke saera 
menten? Heeft zij een specifieke functie? Fun 
geert zij missehien als geestelijk moeder voor 
andere klopzusters? Een deelantwoord op de 
bovenstaande vragen ligt waarsehijnlijk in het 
feit dat Hermina Splinter (vermoedelijk) een 
zuster was van Rudolf Splinter. Rudolf Splinter 
was een seeuliere priester van Duitse komaf en 
heeft de statie van Harlingen bediend van 1776 
tot 1786. Daarvoor was hij twintig jaar pastoor 
van warga.» 

Facilitering door klopzusters 
Joke Spaans toont aan in haar boek over de 
kloppengemeensehap van Haarlem dat gees 
telijke maagden een grote rol speelden bij het 
faeiliteren van de katholieke kerk tijdens de 
peri ode van de Hollandse Zending. De kloppen 
speelden een grotere rol dan vaak werd aan 
genomen. Eigen vermogen, bezittingen en fa 
milie-, werk- en kerkelijke netwerken van met 
name de adellijke en elite maagden werden in 
gezet om de sehuilkerk zowel materieel als im 
materieel te organiseren en steunen. 

De situatie van de 'Friese Zending' vertoont 
overeenkomsten met de bovenstaande eonsta 
tering. Het orienterende kader onderzoek heeft 
enkele feiten aan het lieht gebraeht. Bijvoor 
beeld de dona tie van klopzuster Juliana Keim 
pes uit Leeuwarden. Zij gaf middels haar tes 
tament de pastoor de opdraeht om kandelaren 
voor de kerk te laten maken. De Leeuwarder 
Johannes van der Lely vervaardigde twee zilve 
ren kandelaren in 1728 met de beeltenis van de 
Heilige Juliana op de voet. 15 

De statie van Dronrijp kende twee weldoen- 
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sters: Aaltje Gerbens en Lykeitje Thomas. De 
weduwe Aaltje Gerbens schonk de kerk in 1751 
zilverwerk in de vorm van een lavaboblaadje 
met ampullen." Net als Juliana Keimpes laat 
Aaltje Gerbens (het is onduideJijk of zij klop is 
geweest) ook een f1ink geldbedrag na aan de 
statie. Klopzuster Lykeltje Thomas schonk de 
kerk van Dronrijp in 1743 een bijbel. Het be 
trof een zogenaamde 'jansenistenbijbel'. Uit de 
aantekening op het omslag blijkt: "Deze Ianse 
niste bibel is door Liekeltje Thomas vereert aan 
de Roomse statie te Dronryp 1743".17 Het betreft 
de bijbelvertaling uit 1732 gedrukt door Corne 
lius Ie Febvre in Utrecht. 

Lykeltje Thomas staat in de quotisatieaan 
slag van 1749 genoteerd als alleenwonend in 
Dronrijp en "wei in orde". Zij overlijdt in 1766, 
vermoedelijk zesenzestig jaar oud. 

Tot slot een donatievoorbeeld uit Sneek; de 
gouden Mariakroon van de Sint Martinusparo 
chie uit 1747.18 Deze kroon werd geschonken 
door Namkje Rheen, dochter van de apotheker 
Gercke Rheen en zijn vrouw Sytske Vos. Nam 
kje Rheen (overleden 1769) was ongehuwd, 
zoals ook haar zuster Fockje Rheen (overleden 
1747). Van Namkje Rheen wordt in de quotisa 
tieaanslag vermeld dat zij met een volwassene 
samenwoont in de wijk Grootzand en "reede 
lijkjes bestaet". Het is onbekend of Namkje en 
mogelijk ook haar zuster klopzusters waren in 
de Sneker statie. 

De voorlopige inventarisatie van Friese klop 
pen in de vroegmoderne tijd biedt voldoende 
aanknopingspunten voor verder onderzoek, 
waarbij met name het functioneren van hun 
onderlinge netwerken en hun betekenis voor 
het voortbestaan van de rooms-katholieke ge 
meenschappen in Friesland nadere aandacht 
zullen krijgen. 

Mw. drs. S. Hcfstee (1962) is cross-cultureel 
theoloog. Adres: De Verwondering 35, 3823 HA 
Amersfoort; Email s.hoJstee@xmsnet.nl 

Noten: 

E. Theissing, Over klopjes en kwezels (Utrecht/Nijmegen 
1935), E. Schulte van Kessel, Geest en vlees in godsdienst 
en wetenschap (Den Haag 1980), M. Monteiro, Geestelijke 
maagden, Leven tussen klooster en wereld in Noord-Ne- 

derland gedurende de zeventiende eeuw (Hilversum 1996), 
E.M.F. Verheggen, Beelden voor passie en hattstocht, Bid 
en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, in de 17' 
en 1/3' eeuw (Zutphen 2006), M.A.W.L.M. Abels, 7l1ssen 
sloer en hei/ige, beeld en zeljbeeld van Goudse en Haatlem 
se kloppen in de zeventiende eeuw (tweede druk; Utrecht 
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in 1609 het 'Instituut van de Heilige Maagd Maria'. Beide 
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'staat', naast de bestaande kloosterstaat. Monteiro, Gees 
telijke maagden, 29 e.v. 

3 Dit artikel vormt een onderdeel van het onderzoekspro 
ject 'Friese Geestelijke Maagden in de 17' en 18' eeuw'. 

4 De inventarisatie is nog niet afgerond en pretendeert 
hierbij niet volledig te zijn. 

5 Hier is een overzicht gegeven van de gehanteerde bron 
nen bij het orienterende onderzoek. 

6 J. Winkler, Friesche jonkvrouwen als 'Maechden in den 
Hoeck' te Haarlem, Friesche Volksalmanak (1895) 1-40. 
Monteiro, Geestelijke maagden, Bijlage I, 351. Het totaal is 
inciusief 'In de Kuinder' en voigt Winkler die de kloppen 
uit Kuinre bij Friesland rekent. 

8 Tresoar Leeuwarden, Doop-, trouw-, en begraafboeken. 
En de registers met inkomsten van doodskist - (Bolsward) 
en klokkenluidersgelden (Sneek). 

9 Monteiro, Geestelijke maagden, H.j. Oldenhof, In en am 
de schuilkerkjes van Noordelijk westergo (Assen 1967) , 
L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Nootd 
Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw (Tweede 
druk, Amsterdan 1947) Theissing, Over klopjes en kwezels 
en Verheggen. Beelden voor passie en hattstocht. 

10 Tresoar, Quotisatiekohieren 1749. In de tabel afgekort 
met'Q'. 

II A. Mulder-Bakker, vcrborgeti vrouwen, kluizenaressen in 
de middeleeuwse stad (Hilversum 2007) 87 

12 Oldenhof, Schuilkerkjes in Westergo, 332, e,v. 
13 Spaans, De levens der maechden, 38 
14 Oldenhof, Schuilkerkjes in westergo, 394 
15 T. Kootte e.a., Vrouwen voor bet voetlicbt. zusters, marte 

laressen, poetsengelen & dominces, (Zwolle/Utrecht 20 12) 
51 

16 Oldenhof, Schuilkerkjes in Westergo, 384 
17 Oldenhof, Schuilkerkjes in Westergo, 388. De achtergrond 

van deze opvallende schenking van deze 'oud-katholie 
ke' bijbel aan een rooms-katholieke statie is nog onopge 
helderd. 

18 Fries Scheepvaartmuseum Sneek, 1982-250 
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Sigarenrook en geur van muzen 
jezuietenpastorieen gedurende de katholieke 
emancipatie- en bloeiperiode, ca. 1850-1940 

Aan de hand van het 
literaire werk van drie 
jezuieten, wordt in dit 
artikel getracht een blik 
te werpen op de veel 
omvattende culturele en 
maatschappelijke acti 
viteiten die er tijdens de 
katholieke emancipatie 
periode werden ont 
plooid op de pastorieen 
die door de jezuieten 
geleid werden. 
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V66r de negentiende eeuw hadden de Nederlandse jezuieten 
aileen staties, later werden dat veelal parochies in het centrum 
van de grote steden, als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Groningen en Nijmegen. Zij droegen soms nog de naam van 
de oude plekken waar zij zich eertijds gevestigd hadden: de 
Krijtberg, De Zaaier, de Wijnhaven, het veentje. De paters die 
er woonden pastoor, kapelaans, assistenten, aalmoezeniers 
van gevangenissen, ziekenhuizen of studenten, wetenschap 
pers, emeriti leefden daar midden tussen het volk, veelal mid 
denstanders of arbeiders. Voordelen daarbij waren de zesjarige 
wisseling van pastoors, wat vaak een vruchtbare vernieuwing 
van het pastoraat meebracht, en tegelijkertijd het langdurige 
verblijf van kapelaans. Niet aileen de sacramenten bedienden 
zij; hun taak achtten zij het soms ook om als enigen, naast de 
onderwijzers, het volk te "verheffen". Men zou kunnen spreken 
van 'centrales' van geestelijke en culturele vorming. Vooral in 
de 1ge eeuw voelden heel weinig anderen zich daartoe geroe 
pen. Met spreekbeurten en publicaties gebruikten de paters de 
tijd die hun restte na het pastoraat. Zij lieten hun medemensen 
genieten van hun eigen belangstelling voor literatuur, kerkge 
schiedenis, psychologie, natuurverschijnselen, Vondelstudies 
of beeldende kunst en leverden naast de vruchten van uit de 
hand gelopen hobby's soms degelijk vakwerk, dat wei niets met 
directe zielzorg te maken had maar grotelijks bijdroeg tot hun 
cultureel welzijn. Verder waren er de collegepaters, die van 
ouds gericht waren op de gehele vorming van de jeugd. Ook 
de retraitehuizen in het zuiden van ons land, opgericht sinds 
het begin van de 20e eeuw (in Venlo, vught en spaubeek), wa 
ren getuige de statuten, heel nadrukkelijk georienteerd op "be 
sloten missie" voor groepen boeren en industriearbeiders, een 
soort intensieve catechese. 

Het verschil met het hedendaagse pastoraat is duideJijk. 
Vorming van volwassenen gebeurt tegenwoordig door scholing 
en via media en digitale wegen. Niemand zit meer te wachten 
op een lezing van priesters over een profaan onderwerp, tenzij 
die ter zake kundig is of zich tot specifiek catechetische vor 
ming beperkt. Trouwens, waar vindt men nog middenstanders 
of "boeren en arbeiders" in de oude zin van het woord? 
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Maar wat die vroegere jezuieten, "parochtepa 
pen" genoemd, wei bezaten, was de verbonden 
heid met het volk, met zijn taal en zijn gevoelens, 
van de wieg tot het graf, met zijn lief en leed. En 
af en toe brak er een heuse muze binnen in de 
pastorie en verlokte een pater, kort of langdurig, 
ja levenslang, tot muzikale expressie, schilder 
werk of dichterlijke ontboezemingen. Dan werd 
het buitenpastorale optreden van loutere hobby 
tot uiting van werkelijk artistiek meeleven, een 
natuurlijk communiceren, in fraaie vorm, met 
de gevoelens van datzelfde volk. 

Bernard van Meurs (1835-1915) 
Bernard van Meurs wordt in 1835 geboren in 
het hart van Nijmegen. Zijn vader is er schoen 
maker en de oudste zoon lijkt aanvankelijk dit 
beroep te gaan beoefenen. Maar na thuis in de 
werkplaats een jaar of twee gewerkt te hebben, 
voelt de jonge Bernard zich geroepen tot het 
priesterschap. Hij gaat Latijn studeren bij een 
parochiekapelaan en begint daarna de vijfde 
klas van het klein-seminarie van het bisdom 
Den Bosch. Maar nadat hij nog twee jaren aan 
het groot-seminarie heeft doorlopen, treedt hij 
in de jezuietenorde. Hij is dan 22 jaar oud. Om 
dat hij al de seminariefilosofie heeft gevolgd, 
gaat hij na het noviciaat naar Vals-bij-Le PUy 
om nog wat wijsbegeerte bij te spijkeren en 
vooral goed Frans te leren. In 186 I vertrekt hij 
naar Culemborg, waar het klein-seminarie van 
het aartsbisdom Utrecht sinds 1818 aan de je 
zuieten is toevertrouwd. Hij wordt er surveillant 
en leraar Latijn en Frans aan de lagere klassen. 

Die twee jaren 'interstitie', de periode tus 
sen de filosofie- en theologieopleiding, zijn in 
tweeerlei opzicht belangrijk gebleken voor Ber 
nards toekomst. 

Te midden van de schoolbeslommeringen 
- lesgeven en preparatie, surveillance en vee I 
contact met de leerlingen - ontdekt hij er zijn ta 
lent als dichter. Wekelijks biedt hij de leerlingen 
op weg naar TUsculum, het in 1859 geopende 
en nog steeds bestaande buitenhuis van het se 
minarie, een gedichtje, een "tusculaans liedje". 
Zijn versjes zijn geestig, beschaafd en eenvou 
dig, sprankelend dus. De volksdichter wordt ge 
boren. Hij ontdekt ook dat het Betuwse dialect 
uit de streek van Driel- waar hij bij vrienden 10- 
geert en met de Betuwse Novellen van zijn leef 
tijdgenoct lacob Jan Cremer kennismaakt - hem 

Bernard van Meurs S.}. op 65-jarige leeftijd (Krijttekening van 
Leo Arendzen, 1901). 

bijzonder past. In zekere zin is dus de taal van 
de dichter van Meurs kunstmatig, hij gebruikt 
ze zoals hij ze bij toevallige sprekers meent te 
horen. Hij zal dan ook later de opeenvolgende 
edities van zijn vijfbundels (1868,1879,1888, 
1898, 1915) telkens danig moeten verbeteren. 
Aanvankelijk echter worden de gedichtjes op 
aanraden van medebroeders niet gepubliceerd. 
De eerste echte editie van zijn "luimige stukjes" 
zal nog wat op zich laten wachten. 

Ais surveillant maakt Van Meurs veel vrien 
den. Die vriendschap is de basis voor heel zijn 
leven gebleken. Meer dan twintig jaar is Van 
Meurs bijvoorbeeld bevriend geweest met de 
katholieke politicus, dichter en priester dr. Her 
man Schaepman, die tot zijn eerste leerlingen 
behoorde. Literair verdragen beiden elkaars 
soms vernietigende kritieken. En de brieven 
gaan in de aanhef over van "Amice" naar "Bes 
te Meurs"en dan weer terug naar "Amice", De 
jarenlange uitstekende verhouding verslechtert 
immers door de politiek waarin Schaepman 
zich na 1880 stort. Van Meurs heeft zich on 
gewild voor een anti-schaepmanniaans karre 
tje laten spannen; Schaepman twijfelt van zijn 
kant aan de loyaliteit van zijn oude vriend. Hij 
stuurt hem een pakje met een haring en een 
kuit, met de woorden: " 'k zend haring en kuit. 
Zoek zelf nu maar uit!" 
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Een andere vriend onder de leerlingen is de la 
tere kardinaal Van Rossum. En verder komen 
regelmatig in het leven van Van Meurs de na 
men voor van de grote katholieke emancipator 
Iozef Alberdingk Thijm, mevrouw Bosboom 
Toussaint, praeses Henri Prenger van groot 
seminarie Rijsenburg, J.R. van der Lans hoofd 
redacteur van de Katholieke Illustratie en zijn 
medebroeder Isidoor Vogels, die na zijn dood 
acht grote artikelen in Studien aan hem wijd 
de. Aan de laatste schreef hij ooit: "Het gees 
telijke gewaad en geestige liedjes maken, dat 
ging in de ogen van sommigen slecht samen", 
Tot aan zijn dood deelt Bernard van Meurs lief 
en leed met zeer vel en. Heel speciaal is zijn 
vriendschap met dominee Nicolaas Beets. Hun 
wederzijdse waardering is hartelijk, al is Beets 
twintig jaar ouder en lagen er nog veel Alpen 
tussen Rome en Geneve. Van Meurs' gedichten 
"Aan de baker van Hildebrand" (bi] diens 70e 

verjaardag) en "Bij de dood van Beets"("de oude 
harpenaar'n zijn warme voorbeelden van zijn 
dichtkunst. 

In 1878 verhuist Bernard van Meurs na elf 
jaar van het seminarie naar de jezuietenresi 
dentie in hetzelfde stadje. Van daaruit bedienen 
zes paters de kerk en de Mariacongregaties, 
waarvan Van Meurs de mannencongregatie 
gaat leiden. Maar hij blijft ook schrijven. Na 
lessen catechese, Latijn en Frans in de lagere 
klassen te hebben gegeven, vinden wij hem 
in Culemborg gedurende vier jaar als leraar 
natuurkunde terug, waarvan zijn artikelen en 
landelijke lezingen over 'de roman', 'de lucht 
bailon' en 'de bliksem' getuigen.' Andere on 
derwerpen die hem toen interesseerden gingen 
over de fenomenen niezen, slaapwandelen, 
lachen en dromen. Zijn lezing over "de neus" 
werd als even geestig als erudiet ervaren.' 

Vanuit de Culemborgse residentie zet Van 
Meurs vooral zijn poetische activiteiten voort. 
Anton van Duinkerken spreekt over Van Meurs 
als "een weinig belangwekkend neoromanti 
cus, van wie veel geschriften niet geheel ten 
onrechte in vergetelheid geraakten, maar die 
zijn plaats heeft in de werkdadigheid der tijdge 
notelijke jezuieten".' 

Zijn invloed was groot in de kringen van 
de Katholieke Illustratie, waarvan hij dertig jaar 
lang de grote inspirator was, van stuaicn en van 
een ander blad dat onder auspicien van de je- 
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zuieten werd uitgegeven: oetoot en Wetenschap. 
Zijn voordrachtavonden in het hele land en zijn 
volksonderricht versterkten dit nog. Maar zijn 
populariteit dankte hij aan zijn "luimige stuk 
jes". Ze zijn voor het eerst verschenen in 1868 
als Rijm en Zang onder zijn initialen B.v.M. Die 
eerste bundel zal het tot zes drukken brengen. 
Een tweede bundel Pepermuntjes heeft minder 
succes. Maar Kriekende Kriekske met zeven edi 
ties - de laatste dateert van 1952 en is bezorgd 
door zijn achterneef en naamgenoot - blijkt een 
schot in de roos. Bernard van Meurs kiest defi 
nitief voor de eenvoud van "het verborgen ku 
keltje op de Betuwse weiden", liever dan voor 
de zang van de nachtegaal of de vlucht van de 
leeuwerik: 

Luister, hoe het krieksken ien 't weiland 
kriekriet! 
Kiek, da's 'n gezang waor 't miene op geliekt. 
Allo! (zei ik) zing dan zo'n deuntje, maor fiks! 
Een kriekende krieksksen is beter as niks.' 

Wanneer de bun de I in 1879 verschijnt, is de au 
teur 44 jaar oud en net verplaatst naar de pas 
torie. Als volksschrijver is hij dan bekend ge 
worden via vooral de Katholiek Illustratie en zijn 
lezingen in de Hollandse steden zijn befaamd 
om zijn meesterlijke voordracht. 

Directheid kenmerkt ook zijn poezie. Van 
Meurs is een rasverteller, hij schildert als Jan 
Steen of Adriaan van Ostade zijn genrestukjes. 
Niet aileen zijn (aangeleerd) dialect stelt hem 
daartoe in staat maar ook zijn voortdurende 
toeleg op stijl. Steeds vol zelfkritiek schrijft hij 
over anagrammen, verzamelt 1500 spreuken 
en spreekwoorden, vertaalt veel uit het Duits 
en het Frans, en leest elke dag twee bladzijden 
uit de dikke Van Dale! 

Zo vinden zowel zijn poetische blik als zijn 
vaak geestige interpretatie de juiste bedding. 
Oat was in dat laatste kwart van de negen 
tiende eeuw een zeldzaamheid. Van loodzware 
ernst en een ingewikkelde retoriek hebben zelfs 
de Tachtigers de Nederlandse taal van die tijd 
niet kunnen verlossen. Misschien voelde van 
Meurs zich daarom verwant met Beets die toch 
ook een overbekende werkelijkheid opnieuw 
deed ontdekken. Beiden spreken de taal van het 
hart, zij beschikken over een zuiver taalgevoel. 
Zij hebben voorbeelden noch navolgers, ze zijn 
oorspronkelijk. Geen grote ideeen worden naar 
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voren gedragen maar "gouden lovertjes". zoals 
van Meurs het uitdrukte ("paillettes d'or"), gees 
tige sketches van de oudpoppenkastspeler, ont 
roerende of dramatische gebeurtenisjes." Zijn 
versje "Grootje aan 't Princesje", ter gelegen 
heid van Wilhelmina's vijfde verjaardag, wordt 
zelfs aan het hof gezongen, op muziek van 
Ch. de Bont. En in het stuk "De waorzeggende 
kwartel", waarin een pastoor een vrouwelijke 
parochiaan haar eigen beslissing laat nemen, is 
veel van hem zelf terug te vinden. Van Meurs 
geeft vorming door zijn pupillen zich zelf te 
laten ontdekken, hij zet hen niet op zijn eigen 
weg noch laat hen over aan hun eigen lot, maar 
geeft de richting aan, bemoedigt en inspireert. 
Zo werkt Bernard van Meurs zelf met de jonge 
journalisten van de KathoJieke tliustratie» 

Tientallen gedichtjes van Van Meurs vinden 
componisten om op muziek gezet te worden. 
Wij noemen de namen van johan Berghout, Phi 
lip Loots, A.H. Fagel, C. de Vliegh, Ch. Beltjens, 
de reeds genoemde luitenant Ch. de Bont, en 
anderen. Het liedje 'Levi Zadoc', als tusculaans 
liedje rond 1862 ontstaan, wordt zelfs door de 
Nederlandse zoeaven bij Mentana gezongen 
als zij de vuurlinie intrekken.' Van de zesde 
druk van Rijm en Zang krijgen 42 gedichten een 
melodie. In 2003 wijdden Dr. Theo Ausems S.]. 
en het Culemborgs zangkoor 'Oefening baart 
kunst' een DVD aan van Meurs' Rijm en Zang 
(uitg._Genootschap A.W.K. Voet van oudheus 
den, Culemborg). 

Sinds 1897 leefde Bernard van Meurs in de 
jezuietenresidentie aan de Rotterdamse Wijn 
haven. Met milde humor bekijkt hij zijn wereld. 
Een blij mens, een harde. nauwgezette wer 
ker - zijn zondagspreekjes blijft hij helemaal 
uitschrijven - en een heldere geest. In 1915 op 
tachtigjarige leeftijd sterft hij. Een van zijn laat 
ste verzen luidt: 

"Mijn eigenliefde en het spiegelglas 
Verzwegen dat 'k een oude was. 
Plots zei me Nurks voor d'eerste keer: 
'Je houdt je kras nog, ouwe heer!' 
De lomperd trapte me op den teen, 
en joeg mijn jongste illusie heen." 

J05 van Well (1866-1943) 
Een volle generatie na pater Bernard van Meurs 
verandert het leefpatroon op de jezuietenpa 
rochien waarschijnlijk nog niet wezenlijk. Een 

vakgenoot getuigt daarvan: pater Ios van Well. 
Hij wordt in 1866 in Oss geboren, hij volgt het 
onderwijs op het klein-seminarie van 's-Herto 
genbosch, wordt jezuiet en doorloopt het ge 
bruikelijke curriculum van noviciaat, junioraat 
en filosofie. Uit die tijd stammen een twintigtal 
gedichten die Van Well publiceerde in de Katho 
Jieke I1Iustratie en het Iaaiboekje van Alberdingk 
Thijm. Het is een voor jonge taalvaardige jezu 
ieten in die tijd gewone bezigheid. Net als voor 
Bernard van Meurs is het interstitium tussen de 
filosofie- en de theologiestudie voor Van Well 
belangrijk geweest. Hij brengt vanaf 1894 drie 
jaar door op het jezuietencollege van Sittard en 
geeft er als leraar de vakken Nederlands, Duits 
en aardrijkskunde. Daar raakt hij bevriend met 
Alphons Laudy, de latere TIjd-journalist en 
hoofdredacteur, met de 18-jarige en dus nog 
prille dichter Felix Rutten, en met de kunstenaar 
Herman Moerkerk. In zijn derde jaar theologie 
treffen wij hem aan in de "cursus compendia 
rius" , de vereenvoudigde cursus theologie, ter 
wijl hij na zijn priesterwijding zijn vierde jaar 
theologie doet tijdens zijn 'derde noviciaatsjaar' 
(het Tertiaat) in het Belgische Drongen, bij Gent. 
Blijkbaar ziet men in hem geen theoloog. Wan 
neer hij na deze studiejaren tijdelijk wordt aan 
gesteld om Nederlands te doceren op het, door 
de Duitse jezuieten overgenomen, college van 
Sittard, treffen wij hem opnieuw aan in gezel 
schap van kunstenaars." Daarna wordt hij tot 
kapelaan benoemd in de Amsterdamse Krijt 
berg, waar hij naast zijn werk in de parochie en 
een grote zorg voor maatschappelijke paria's 
nogal wat musea bezoekt. 

Sindsdien blijft Van Well altijd een inspira 
tor van jonge schrijvers en kunstenaars. En hij 
doet dat efficient, door hen aan te sporen, lite 
raire raad te geven, te bemiddelen bij uitgaven, 
financiers te zoeken en aan nieuwe uitgaven 
boekbesprekingen te wijden of ze aan te beve 
len bij relaties. zo zal hij Marie Koenen stimule 
ren, Hilarion Thans, Bella Palla, Matthias Kemp. 
Van Felix Rutten bespreekt hij de Eerste verzen 
in 1906, en zeven jaar later Avondrood, met hem 
voert hij ook vanaf 1900 een zeer uitvoerige 
briefwisseling. En het is niet onaannemelijk dat 
zijn morele raad aan Rutten heeft bijgedragen 
aan zijn huwelijk met Marie Koenen. 

Na het Krijtbergjaar wordt Van Well docent 
Nederlands en retorica voor de jonge jezuieten 
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die in het noviciaat van de Nederlandse Pro 
vincie hun tweejarige extra-humaniora volgen. 
In die jaren, 1902-1908, schreef hij een tiental 
soms uitvoerige recensies, laat de jonge jezu 
ieten de Tachtigers ontdekken (ja, toen pas) en 
waarschuwt tegen naturalisme en erotiek.? Vit 
deze heel verschillende rollen: priester, vriend, 
leraar, catechist, blijkt hoe voor Van Well pas 
toraat en kunst altijd gelijk met elkaar opgaan. 

Wanneer hij in 1908 42 jaar wordt, breekt 
voor pater Van Well de grote levensfase aan: 
zijn werk in het Venlose retraitehuis Manresa. 
Daar begint hij een apostolaat voor katholie 
ken van alle slag die meer willen dan het tra 
ditionele patroon van geloven-omdat-wij-dat 
zo-doen, Niets meer dan een brede elite, een 
echte kerstening van dorpen en steden stre 
yen de nieuwe retraitehuizen na, grote hui 
zen met 50 tot 75 kamertjes waar mannen of 
vrouwen in alle rust drie dagen tot geestelijke 
bezinning kunnen komen. In de eerste helft 
van de twintigste eeuw wordt er een vijftiental 
van zulke huizen in Nederland gebouwd. Het 
eerste huis voor mannen opent op de Maag 
denberg in Venlo in 1908, naar Belgisch mo 
del. Ios van Well gaat deel uitmaken van de 
eerste equipe. 

Die huizen hebben natuurlijk sponsors no 
dig. ZO wordt Manresa 'gefundeerd' door no 
tabelen uit Limburg en Noord-Brabant. waar 
schijnlijk via de retraite die de sponsoren samen 
met veel bekenden in de Goede Week houden, 
groeit voor de jezuieten een netwerk van in 
vloedrijke heren die bereid zijn hun bijdrage 
te leveren aan kerkelijke doelen. Klinkende 
namen als Jurgens, van Gardingen, Haffmans, 
Eras, van Thiel, Diepen vallen in die context. 

Zo kan in 1912 door bemiddeling van de 
jezuiet Van Well de jonge Pierre Kemp zijn in 
dustriearbeid als plateelschilder neerleggen en 
zich een vol jaar wijden aan de vrije schilder 
kunst. Zijn mentor ziet veel in hem maar zijn 
schildertalent voldoet niet, mist de prijs op een 
nationaal concours en de weldoener krijgt van 
de dankbare doch mislukte laureaat een twaalf 
tal waarschijnlijk onverkoopbare landschapjes 
cadeau. Maar intussen heeft de enthousiaste 
Van Well in Kemp een dichter ontdekt! Hij vindt 
een nieuwe weg om zijn beschermeling die in 
tussen 28 jaar is, te helpen. Ter inleiding in de 
letteren organiseert hij voor hem in Amsterdam 
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)05 van Well s.). op latere leeftijd. 

bij De Tijd van Alphons Laudy een baantje als 
leerling-journalist. Zo verblijft Kemp anderhalf 
jaar in de hoofdstad des lands, maakt er kennis 
met het "volle levenen vooral met de eigentijd 
se kunst, literatuur en muziek. 

Van Well blijkt overtuigd van Kemp's dich 
terschap. "Ie weet dat je een groot dichter 
bent", schreef hij in mei 1914, en het mopje in 
de krant dat daarop volgde: "Ik denk niet dat ie 
mand vertrouwen heeft in dichter Pierre Kemp". 
Antwoord: "Ik denk van Well")I0 Van Well lijkt 
onbewust te vermoeden dat achter de naiviteit 
van de eerste verzen van Kemp een diepere, 
meer originele bron ten grondslag ligt. Pater 
Van Well schreef een korte inleiding voor de 
bundels Het wondere Lied (1915) en De Bruid der 
onbekende Zee (1916) en de tweede bundel van 
Kemp werd expliciet aan hem opgedragen. Na 
1916 verflauwt de bemoeienis van Van Well met 
de dichter. die steeds wijdere banen in zijn poe 
zie gaat trekken, terwijl de priester steeds meer 
opgaat in zijn retraitewerk in Venlo. 

Het retraitewerk eist veel van de kleine 
equipe maar levert ook voldoening. Na vijftien 
jaar - duizend retraites zijn dan in Venlo ge 
geven - schrijft Van Well een brochure met 26 
mooie tekeningen van Herman Moerkerk, uit 
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dankbaarheid, maar ook om de belangstelling 
voor het retraitewerk in Limburg, Oost-Brabant 
en Zuid-Gelderland levend te houden. 

Binnenshuis kan de oud-retoricaleraar, die 
ook een goed verteller is vol zelfspot, de gas 
ten bijzonder boeien, Naar zijn maandelijkse 
recollectie-artikelen in het eigen retraiteblad De 
Manresabode wordt door de priesters uitgezien. 
Soms lijkt hij zijn krachten te overschatten. Wij 
lezen dat hij op een bepaald moment geen re 
traites meer mag geven aan anderwijzers. II De 
reden zou kunnen zijn dat hij altijd voor het 
"vri]e, nog niet bedorven kind" pleit en daarbij 
misschien te heftig tegen de "school me ester" is 
uitgevaren. 

Zijn neoromantisch ideaalbeeld komen wij 
zijn hele leven tegen. ZO kon hij tekeer gaan te 
gen hen die slechts letten op de inhoud van een 
gedicht, op de vroomheid die het stimuleert, 
of op de rijmelarij, de klinkklank zonder ritme. 
Pater Van Well spreekt daarover op zijn voor 
drachten in 's-Hertogenbosch, Leiden, utrecht, 
Weert, voor onderwijzers en studenten. Ook 
jos van Well doet immers net zoals velen van 
zijn medebroeders-conferenciers aan 'volks 
verheffing'. Zijn me est bekende voordracht 'De 
ontwikkeling van het rhythmisch gevoel in de 
schooljaren' (1921), verschijnt in hetzelfde jaar 
nog in druk, en wordt in 1946, drie jaar na zijn 
dood, herzien en herdrukt. Wij gaan er wat uit 
voeriger op in omdat het onderwerp: het kind 
zijn en de kinderlijke levensvisie door zijn leven 
lijkt te lopen als een rode draad. 

De lezing begint met het spannende 
sprookje van de Rattenvanger van Hamelen. 
Deze trekt uit wraak over een onbetaalde re 
kening met zijn fluitspel aile kinderen van het 
dorp aan en leidt ze vervolgens in optocht naar 
een dodelijke ondergang. En de les is: zorg dat 
ook in de opvoeding die je aan kinderen geeft 
de muziek die je speelt de juiste is en niet tot 
hun ondergang leidt! Van nature heeft het kind 
een perfect gevael voor ritme. Oat blijkt uit de 
rijmpjes, de assonanties, de allitteraties waarin 
het spreekt. Luister eens naar het versje van de 
kindermeid: 

Un dun dip 
Inne kanne kip 
Inne kanne Dobbelmanne 
Un dun dip. 

Het is van een ritmische schoonheid, een woor 
denschilderijtje. Het is, in van Well's stijl, "een 
heel weefsel van onderling verbonden conso 
nan ten en klinkers en beklemtoonde lettergre 
pen en woorden, die zuiver tegen elkaar wor 
den op- en afgewogen, die e1kaar balancerend 
in even wicht houden, die elkaar weerspiege 
lend belichten, steunen en sterken"." 

Van Well geeft ook heel praktische wenken 
die de vorming van het ritmegevoel, bij onder 
wijzers en kinderen, kunnen bevorderen. Leg 
een verzameling kinderliedjes aan. Vergelijk de 
varianten. Leer ze de kinderen, al of niet met 
gebaren. Let op zogenaamde fouten omdat die 
tot verbeteringen kunnen voeren. Leer de kin 
deren aileen cultuurpoezie die op haar ritme 
beproefd is. Spreek zelf de versjes goed uit, met 
ritmen, rijmen, allitteraties en assonanties. 

Van Well is anderszins ook zeer praktisch. 
Hij voegt de daad bij het woord. Het weekblad 
De tinie publiceert tussen december 1946 en 
december 1948, dus drie jaar na zijn dood, een 
honderdtal gedichtjes uit zijn uitgebreide nala 
tenschap, verlucht door Karel Thole en simpel 
weg gesigneerd met een W. Zijn doen denken 
aan de groteske poezie van Paul van Oostayen 
(1896-1928), maar ook aan Pierre Kemp's Sta 
bielen en passanten uit 1934. Een aantal van 
die Wijsjes van de Wielewaal wordt van muziek 
voorzien door een zuster en in 1950 in Nijme 
gen uitgegeven. De noeste arbeid waarvan zijn 
nalatenschap, bestaande uit honderden versjes, 
getuigt, bewijst wei hoe de studie van het kin 
derlijk ritmegevoel onze pater na aan het hart 
lag en tot bijna dagelijkse exercitien uitnodigde. 

De propagandist van de Nederlandse volks 
cuituur JoP Pollman prees in pater Van Well "de 
hartelijke hartstocht en zijn argumenterende 
kracht", strijdbaar voor het kind maar wars van 
demagogie. Oat schreef hij in 1946.13 De jonge 
Van Well wordt door de hoogleraar algemene 
en Nederlandse letterkunde Wiel Kusters zestig 
jaar later nog "overenthousiast, charisma tisch 
en ruimdenkend" genoemd.!' Praktisch is hij 
ook in zijn vele manieren om zijn medemens te 
hulp te komen. Hij heeft hart voar de mensen, 
"een hart als een gouden lamp", schreef Pierre 
Kemp in een verso Met zijn witte haren, versle 
ten toog, wonend in een werkkamer waar voor 
een bed nauwelijks plaats is, toont hij zich toch 
geen duisterling. Vanuit het hooggelegen Man- 
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resa schijnt zijn licht op de berg. Hij sterft op 15 
december 1943, midden in de oorlog. 

Enige trekken heeft de persoon van lOS van 
Well gemeen met Bernard van Meurs. Beiden 
hebben van hun jonge jaren geprofiteerd om 
veel vrienden te maken, vaak leerlingen, soms 
begun stigers of begunstigden, altijd inspire 
rend. Beiden zwierven op vele avon den uit om 
in stad en land voordrachten te houden over 
niet godsdienstige onderwerpen. Beiden brach 
ten literair werk voort dat ook thans origineel 
blijkt, zonder baanbrekend te zijn geworden, 
recht uit het hart maar bescheiden. Beiden 
heetten ook neoromantici, wat kinderlijk, heel 
simpel, ontheologisch. 

Hoe zat dit op de jezuietenpastorieen? Kun 
nen wij nog andere gegevens vinden? Keren wij 
ons tot een derde "parochiepaap"l 

[ohan van Dinter (1887-1941) 
Net als de twee jezuieten die wij bespraken was 
ook pater johan van Dinter vroeg tot het pries 
terschap geroepen. Hij is geboren in 1887 in Den 
Haag. Daar bestaat rond 1900 nog geen katho 
liek gymnasium, hij voigt daarom het internaat 
van de franciscanen in Venray, gaat na vier jaar 
over naar het klein-serninarie van Culemborg 
en na een jaar, misschien omdat "Culemborg" 
in 1906 door de jezuieten verla ten wordt, naar 
de Latijnse School in Gemert. In de vorming tot 
jezuiet was ook voor zijn toekomst de interstitie 
belangrijk: vier jaar lang, van 1918 tot 1922, is 
hij op het Nijmeegse Canisius College, naast sur 
veillant, ook leraar Nederlands. Zijn schrijvers 
talent blijkt dan al volop ontwaakt. Vanaf 1913 
signaleren wij al tien korte publicaties in het 
Tijdschrijt voor Taal en ieueren, en een dertigtal 
artikeltjes in de Maandrozen en de Heraut van het 
H. Hart. Ook andere tijdschriften, als de Katholie 
ke Illustratie, de Katholiek, Dux en Omhoog zullen 
van zijn overvloedige vruchtbaarheid profiteren. 
Een ruwe telling van 25 jaar schrijversarbeid zal 
ons tot 175 titels brengen. Deze enorme produc 
tie "korte verhalen" lijkt al het proza van zijn 
collega's in de schaduw te stell en. Toch zal bij 
Van Dinter achter zijn naam in de jaarlijkse jezu 
ietencataloog nooit de term "scriptor' (schrijver) 
prijken. De kwaliteit gaat zich dan ook pas veel 
later bewijzen. Vele tientallen artikelen zijn niet 
meer dan vingeroefeningen voor zijn belangrijk 
ste werk dat tenslotte tot stand komt. 
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Na zijn leraarsjaren in Nijmegen en zijn voort 
gezette priestervorming komt ]ohan van Din 
ter achtereenvolgens in de retraitehuizen van 
Vught en Venlo te werken, waar hij onder an 
dere met los van Well woonde. In beide plaat 
sen geeft hij veel priesterrecollecties. Die tijd 
wordt vier jaar onderbroken door zijn pastoraat 
in Nijmegen en Amsterdam. Vooral de twee ja 
ren, van 1932 tot 1934, die hij in Amsterdam 
op de pastorie van De Zaaier doorbracht, lijken 
ons wezenlijk voor zijn schrijverschap omdat 
hij dan volop de zielzorg in de grote stad be 
hartigt. Vanaf 1939 gaat echter zijn gezondheid 
snel achteruit. Hij overlijdt in 1941, precies 54 
jaar oud. 

]ohan van Dinter, autodidact net als Van 
Meurs en Van Well, heeft het schrijversvak 
moe ten leren. Zijn leven lang schreef hij min 
stens een kort verhaal in de twee maanden. Oat 
werd meestal gepubliceerd in de Heraut van het 
H. Hart. Een kleine honderd korte verhalen pu 
bliceert hij in drie bundels als Herautjes. Een re 
censent karakteriseert ze als "schetsjes die be 
koorlijk verheven waarheden verkondigen. De 
auteur toont zich meer schilder dan schrijver en 
komt niet tot scherpe analyses"." Hij probeert 
vele literaire genres: het melodrama, de zeden 
schets, de anekdote, de autobiografie, het fan 
tastische, de vroomheid. Men leest er mierzoete 
stukjes die spotten met de even vriendelijke als 
mannelijke levensstijl van de schrijver. Nog in 
1928 kiest hij een sentimenteel stukje van ze 
ven jaar tevoren voor een herdruk. Veelliteraire 
zelfkritiek heeft Van Dinter dus niet. Een diep 
tepunt vormen zijn tien "missie-phantasieen" 
welke de titel Hooge Drempels (1923) dragen. 
Ze spelen onder de Eskimo's, de indianen, de 
]avanen en de paraparas. De auteur, door erva 
ring noch kennis gehinderd, laat zijn fantasie de 
vrije loop. En het ongeduld om te bekeren gulpt 
er uit: "Zoveel dagen op reis en niemand kun 
nen bekeren!" verzucht ergens een mismoe 
dige missionaris. Pater Duurkens besluit zijn 
bespreking in Studien. "Het is of het talent van 
den prozadichter, wijlend in de landen der wil 
den en der ruwe beschaving, een deel van zijn 
fijnheid en teergevoeligheid verloort"!" Soms 
echter verschijnt een verhaal met een dubbele 
bod em, waarin haast aile elementen duidelijk 
meer zeggen dan er staat. 

Van Dinter geeft ook spanning aan zijn ver- 
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De jezuietencomrnunauteit van het seminarie in culemborg in 1886. Onderste rij, derde van rechts, is Bernard van Meurs. 

halen door ze in te leiden met landschappen of 
stemmingen die uiterst vaag suggereren wat 
aUengs concrete trekken krijgt. Het duurt altijd 
even voordat de lezer echt met de schrijver op 
weg kan, hij blijft in spanning. Van Dinter be 
schikt over een heel eigen kleurrijke stijl, een 
fabelachtige fantasie en een sterk beeldend ver 
mogen. Nu eens lijkt hij de pure verteller, dan 
weer is een verhaal in zijn kortheid diep ont 
roerend. En steeds beter leert hij zijn verhalen 
te componeren. 

Zoals het Kriekske en de Wielewaal zijn de 
Scherven niet vanzelf gekomen. Ook hier veel 
exercitien, ook hier veel, nog veel meer half 
geslaagde probeersels. Natuurtalent moet ont 
wikkeld worden. En dat gebeurt bij Van Dinter 
uiteindelijk minder aan de bureautafel dan in 
de dagelijkse ontmoeting met arme en minder 
arme medemensen. Zijn meesterstuk vormen 
44 korte verhalen die, na eerst verschenen te 
zijn in de Bossche Stnt-Iansklokken, werden 
verzameld tot drie bundels in 1936-1937-1938. 
De ondertitel luidt Roman van een zielzorger in 
de grootstad maar het is vee leer een kroniek 
van de materiele en geestelijke armoede in de 

grootstad, een documentaire in 44 sketches. 
Bij Van Dinter komen de schrijverij en de 

ontmoeting met de medemens vlak tegen el 
kaar aan te liggen. Pastor en auteur zijn twee 
personen die elkaar hebben gevonden. Wat aan 
Van Dinter nog ontbrak: zelfkritiek in keuze 
van inhoud en in vormgeving komt in de Scher 
ven tot harmonische volwassenheid. Het genre 
moet in Amsterdam, op de werkvloer dus, in 
hem opgekomen zijn. Hij was er twee jaar paro 
chieassistent en besteedde, naast de schrijverij, 
zijn tijd vooral aan regelmatig huisbezoek. Via 
de Scherven volgen wij hem op de voet, van dag 
tot dag, van uur tot uur soms. 

Daar leren wij hoe een aanvankelijk na 
ieve zielzorger tussen de arme mensen van 
een krottenwijk verzeild raakte. Wij leren zijn 
ervaringen kennen van menselijk bedrog, dron 
kenschap, papenvreterij en ongeloof. Maar ook 
zien wij hoe God soms zichtbaar helpt, hoe 
sommigen zich bekeren, hoe trouw en vanzelf 
sprekend ziekenhuiszusters, gewone leken en 
collega's elke dag opnieuw, jaar in jaar uit, de 
hand aan de ploeg slaan. Een enkele keer wi! de 
priester de zaak erbij neer gooien en wordt het 
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heimwee naar een vermeend rustige dorpspa 
rochie hem bijna te machtig. De werkelijkheid 
van het stadspastoraat vloekt immers luid met 
zijn oude seminarie-idealen. 

Van Dinter beschrijft scherp de wisselwer 
king tussen het binnenkerkelijk leven en de 
straatwereld, en af en toe lijkt er zelfs osmose 
te ontstaan tussen parochie en pastoraat. ]e 
beleeft het bestaan van de parochiepriester die 
trouw zijn huisbezoeken aflegt, zijn brevier bidt 
en zijn geweten dagelijks onderzoekt. Sigaren 
rokend en koffiedrinkend bepraten de kape 
laans de meest bizarre situaties uit hun wijk. Zo 
ontstaan soms juweeltjes van invoelen, situa 
tiebeschrijving en van meedogen." 

]ohan van Dinter heeft leren schrijven. De 
documentaire wordt volkstheater. Snelle dia 
logen help en de verhalen moeiteloos verder. 
Prachtige beeldspraak ligt te lezen in de tallo 
ze uitdrukkingen en bloemrijke scheldpartijen 
van de gewone, welbespraakte mens. ZO wordt 
maar liefst vier bladzijden uitgetrokken voor 
een magistrale beschrijving van de koster in al 
zijn statigheid." En dan is er de pastoorsmeid 
die Van Dinter telkens even snibbig als pitto 
resk van repliek dient. En de afstandelijke col 
lega's, producten van eenzelfde jezuietenvor 
mingo Dankzij de literaire vorm geeft Scherven 
een uniek getuigenis van stadzielzorg. 

Epiloog: Het Godsrijk aan scherven? 
Die wereld van rond 1935 was totaal anders 
dan die welke wij in 2012 kennen. De absolute 
tegenstelling tussen R.K. Kerk en de andersden 
kenden; de identificatie van religie en kerkelijk 
heid; het klerikale isolement ten opzichte van 
de lekenwereld; de equivalentie in de Kerk van 
aile sacramentaliteit, ritueel en vrome gewoon 
ten; de gelijkstelling van Kerk met Rijk Gods: 
het zijn gegevens die wij een eeuw later niet 
meer kunnen accepteren maar die in het Neder 
landse interbellum heel gewoon waren. 

Daaruit kwamen dan, onzes inziens, niet ai 
leen een grote zelfgenoegzaamheid voort maar 
ook een diepe bezorgdheid voor het heil van 
de anderen, een sterk apostolische drive, veel 
roepingen en een haast onuitblusbaar vuur. De 
pastorie was een thuishaven, een vaste burcht, 
een centrum van religie en cultuur: 

Die oude pastorie tusschen wat oude liuizen. 
En of er aJ omheen veeJ van het nieuwe het oude 
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onherroepeJijk verdrong, of er aJ omheen de stad 
zich uitbreidde en het moderne verkeer zijn guJ 
zige doorbraken sloeg; hier de bezinning voor het 
oversteJpende, de huJp tegen het oturedderende. 
bier de rust, dezelJde zooaJs die aJtijd geweest 
was en zooaJs die altijd dezelJde zou bJijven: een 
scheut onveranderJijke eeuwigheid onder het wis 
seJend tijdeJijke ... in die oude pastorie tussen wat 
oude huizen. 19 

In de sfeer van die Hollandse pastorie ging bur 
gerlijke gewoonten en heldhaftige trouw gelijk 
op. Ook noeste arbeid aan poezie- en proza 
werk kon er blijkbaar naadloos overgaan in 
puur me eleven met anderen. Direct contact met 
mensen in huisbezoek en effectieve hulp liep 
immers ook uit in eenzaam dank- oflofgebed. 

Onze drie voorbeelden zijn geen theologen. 
Oat waren in die tijd maar heel weinig pries 
ters. Theologie is een ver metier, een uitsluitend 
onzichtbare grondslag van de zielzorg. Aileen 
de moraaltheologie leek te veranderen, de rest 
wijzigde nauwelijks. Binnen een kwart eeuw 
echter, zeker na 1970, veranderde ook in de je 
zuietenpastorie het klimaat totaal. Mensen als 
Van Meurs, Van Well en Van Dinter worden dan 
historische figuren. 

Vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw 
begon er een definitief einde te komen aan het 
traditionele leefpatroon van de Nederlandse 
burger. In aile opzichten ontstond er 'onrust in 
de zielzorg'. Talloze religieuze vernieuwingen 
betekenden aardverschuivingen in de pasto 
rieen. De daar gebezigde arbeid ging zich snel 
fundamenteel wijzigen: als offers in de breedte 
en als winst in de diepte. De algemene woon 
plekken van parochiepriesters, vlakbij het kerk 
gebouw en 'hun' mensen, moesten een echte 
omwenteling ondergaan: naar werkcentra van 
uitstraling voor liturgie, catechese en parochie 
opbouw. De subjectieve, gemoedelijke, infor 
me Ie verhoudingen - denk aan het regelmatige 
huisbezoek - werden zakelijker, vooral ook 
omdat het aantal priesters afnam. Er ontstond 
een nieuw omgaan met mensen en met elkaar, 
een grote behoefte aan voortdurende studie - 
voortgezette vorming - en creativiteit in werk 
vormen, liturgie en prediking, en een streng 
werkascese. Kortom, de moderne tijd had danig 
huisgehouden in kloosters en pastoneen. 

De selJmade letterkundigen, historici, kunst- 
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beschouwers, psychologen die hun verstand 
hadden gescherpt aan wat hen meer interes 
seerde dan de dorre godgeleerdheid, werden 
opgevolgd door priesters die gevormd waren in 
de 'nieuwe theologie' en pastorale bijvakken, 
in werkgroepen, stages en communicatietech 
nieken. Dit alles met het oog op de gelovigen 
voor wie de traditie steeds minder ging tellen 
en voor wie de actualiteit van het geloven on 
misbaar werd. Maar ook de nieuwe generatie 
jezuieten zou op hun manier moeten bewijzen 
dat professionaliteit, mystiek en pastoraat el 
kaar altijd nodig hebben. 

Frans Kurtis S,f. studeerde wijsbegeerte, tneotogie 
en Franse letteren in Nijmegen en Maastricht. Hij 
was werkzaam in de pastoraal (Spaubeek, Den 
Haag), doceerde Frans aan het Haagse Aloysius 
College en de lerarenopleiding en publiceerde veel 
artikelen over catechese, literatuur en theater in 
ondermeer Verbum, strcven en Haghespel. De 
laatste jaren doet hi] onderzoek naar de geschie 
denis van de spiritualiteit van zijn orde. 

Noten: 

Resp. 'De Roman', studien (op godsdienstig, wetenscnap 
pelijk en letterkundig gebied) 3 (1868); De Luchtballon. Ene 
tustonscn-cntiscne Iezing (Utrecht 1872); 'De Bliksem bij 
de Grieken en Romeinen', studien (1876). 

2 'De Neus, een Ie zing gehouden te Rotterdam en te 's 
Gravenhage', studien (1873) 70. 

3 uu een brief van W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) 
aan j.M. Vaissier S.}" d.d. 2-1-1956. Naar aanleiding van 
een nooit voltooid proefschrift over Van Meurs. Archief 
Nederlandse jezuieten [ANSI], nalatenschap Van Meurs. 

4 «iiekenae Kriekske (bez. door Bernard van Meurs jr.) 
(Amsterdam, 6' druk, 1952) 9. 

5 Is. vogels, 'Kriekende Krieksken', Studien (nieuwe reeks) 
48 (1916) 329-342, 585-599. 

6 De verleiding is groot om parallellen te zoeken bij Van 
Meurs' tijdgenoot en priester Guido Gezelle (1830-1899). 
Hun romantiek vertoont veel verwantschap; de kleinge 
dichtjes die Gezelle in de Westvlaamse taalvariant schrijft 
en hun franciscaanse 'geur: lijken inderdaad op de een 
voudige Betuwse wijsjes van het krekeltje. Ook de studie 
van taal en volkscultuur en de invloed op de leerlingen 
en vrienden hebben zij gemeen. Maar de getourmenteer 
de vtarning is toch wei heel anders dan de onbezorgde 
Nijmegenaar, en de Hollandse vrolijkheid verbleekt bij de 
diepte van Gezelle. Niet geheel verschillend van inborst 
en aanpak dichten zij toch vanaf andere planeten. 
Is. vogels, 'Rijm en zang van P. van Meurs' I, SWdien 48 
(19 [6) 415-416, 430. 

8 Gj.M. jagers. 'Pater en roeet. johannes van Well (1866- 
1943) en Pierre Kemp', Publications de la Societe tiistori- 

que et archcologique dans le Limbouig 128 (1992) 68-120, 
a1daar 79, 85-86. 

9 I. Kerssemakers, 'Herinneringen aan johan van Well', s.). 
Belicht van de Nederlandse jezuteten 10 (1979) 134-137. 

10 Ibidem, 134. 
II Ibidem, 135-136. 
12 jos. Van Well, De ontwikkeling van het tttyttunisct: gevoel 

in de scbootjaren (Roermond 1921) 26. 
13 jos. Van Well (opnieuw uitgegeven door j. Poll mann), Het 

mytbmische gevoel in de schooljaren (Roermond, 2' druk, 
1946) I. 

14 W. Kusters, Pierre Kemp: een leven (Nijmegen, 20 I 0) I 14- 
118. 

15 H. Duurkens, recensie Herautjes, Studien 54 (1922) 239- 
240. 

16 H. ouurkens, recensie Hooge Drempels, stuaien 55 (1923) 
159-160. 

17 verg. bijv. j. van Dinter, Scherven van bet Godsrijk 1II ('s 
Hertogenbosch 1938) 52-53. 

18 j. van Dinter, sctieiven van het GOdSlijk II (,s-Hertogen 
bosch 1937) 61-65. 

19 Ibidem, 56-57. 
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Persoonlijk profiel 
Naam, voomaam/voorletter(s) 
Begheyn,paul. 

Geboortejaar en -plaats 
Amsterdam 1944. 

Studierichting en -plaats 
Filosofie en theologie, Nijmegen, Amsterdam, 
Berkeley (California). 

Wat is/zijn uw huidige functie(s)? 
Archivaris van de Nederlandse jezuieten, Nij 
megen. Directeur van het Nederlands Instituut 
voor jezuieten Studies, Amsterdam. Bibliograaf 
van de jezuietenorde. Rome. 

Hoe luidt de titel van uw voomaamste pu 
blicatie tot op heden? 
Gids voor de geschiedenis van de jezuieien in Ne 
derland, 1540-2000, 2 delen, 2002-2006. 

Waarover gaat uw huidige voomaamste 
onderzoek? 
Jesuit Books in the Dutch Republic and its Gene 
rality Lands, 1567-1773. A bibliography (voor 
zien voor 2014). 

Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja, 
welke? 
De genezing van de verlamde man in Markus 
2,1-12. Bij wijze van meditatie kan men zich 
verplaatsen in aile person en die in het verhaal 
worden vermeld. 

Wie is uw favoriete figuur uit de geschie 
denis van het christendom? 
Petrus Canisius (1521-1597), de eerste Neder 
landse jezuiet, uit Nijmegen. Hij wist de kwali 
teiten van mysticus en manager op een harrno 
nische wijze in zich te verenigen. 

Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid om 
u aan studie en onderzoek te wijden. Wat 
gaat u doen? 
Een encyclopedie samenstellen over jezuieten 
kunstenaars in de Nederlanden (1540-1773). 
Daaruit zou blijken dat de meesten van hen 
lekebroeders waren, die niet aileen in de Ne 
derlanden werkzaam waren, maar ook in Zuid 
Amerika en Azie. 

Wat is uw favoriete boek op uw vakgebied? 
John W. O'Malley, The first Jesuits, cambridge 
MA I London 1993. Voor het eerst is op basis 
van primaire bronnen de geschiedenis van de 
eerste vijfentwintig jaren van de jezuietenorde 
in al haar facetten beschreven. 
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Welk recente publicatie op uw vakgebied 
heeft veel indruk op u gemaakt? 
Gerald McKevitt, Brokers of culture. Italian Jes 
uits in the American West, 1848- J 919, Stanford 
2007. Een voorbeeldige studie waarin kerkge 
schiedenis en socia le geschiedenis worden ge 
combineerd. 

Welk boek op uw vakgebied zou beslist 
ooit geschreven moeten worden, zij het 
niet noodzakelijk door u zeIt? 
Geschiedenis van de jezuieten in de peri ode 
tussen de opheffing en het herstel van de orde, 
1773-1814. Die periode is tot nog toe stiefmoe 
derlijk behandeld, maar zal bij het jubileum in 
2014 de achterstand inlopen. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u betreurt; zo ja, welke? 
De geringe aandacht onder katholieken voor 
hun eigen geschiedenis. Dat leidt steeds vaker 
tot ongelukkige uitspraken en besluiten, met 
name in theologie en liturgie, tot op het hoog 
ste niveau. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u toejuicht; zo ja welke? 
De snelle toe name van het aantal historici dat 
onderzoek doet naar en publiceert over de jezu 
ieten, maar zelf geen jezuiet is. Zij zijn on mis 
baar, vooral nu het aantal historici, dat jezuiet 
is, zienderogen afneemt. 
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verenigingsnieuws 

Erasmiaanse tolerantie en 
vrijzinnigheid in en rond de Maasstad 

Samen met het Comite 
Erasmus, Icoon van Rot 
terdam, organiseerde de 
vereniging voor Neder 
landse Kerkgeschiedenis 
op zaterdag 22 septem 
ber 2012 een dag over 
Erasmiaanse tolerantie 
en vrijzinnigheid. De bij 
eenkomst werd gehou 
den rond het beroemde 
standbeeld van Erasmus 
op het Grotekerkplein in 
Rotterdam. De aanwe 
zigen waren bijzonder 
tevreden over program 
ma van deze dag: een 
vriendelijke ontvangst, 
gedegen inleidingen, 
mooie presentaties en 
ook nog wat humor in 
de ontmoeting met Eras 
mus ipse. 

42 

Prof. dr. Jan van Herwaarden sprak over de verdraagzaamheid 
van Erasmus en zijn visie op het gebruik van geweld. Erasmus 
hield niet van polariseren. Hij stond voor redelijkheid en gema 
tigdheid. In zijn lezing maakte Jan van Herwaarden wei duide 
lijk dat er voor Erasmus een grens aan tolerantie bestond. Ket 
terij was zo'n grens. Het was voor hem ook onverrnijdelijk dat 
er Turks bloed moest vloeien. Erasmus leefde in de tijd dat de 
Turken voor Wenen stonden (1529). Hij was tegen oorlog, maar 
wees de oorlog niet zander meer af. De oorlog tegen de Tur 
ken vond hij een gerechtvaardigde oorlog. Jan van Herwaarden 
noemde hierbij een paar interessante dingen. Bijvoorbeeld dat 
het opvallend is dat Erasmus nooit Arabisch heeft geleerd. Wil 
de hij moslims, de islam of de Koran begrijpen, dan had het voor 
de hand gelegen om Arabisch te leren. Oaamaast wees Van 
Herwaarden op de betekenis van het begrip Turk, volgens Eras 
mus kan namelijk iedereen een Turk zijn. Oit is een gesteldheid. 
De Turk is voor Erasmus de incamatie van het kwaad. In ieder 
mens zit een Turk, Turk-zijn staat voor haat, nijd, ontucht, wel 
lust, hebzucht, toorn, simonie, enzovoorts. Oit zijn de dingen 
waar een christen in zijn innerlijk tegen moet strijden. Op ver 
schillende manieren plaatste Jan van Herwaarden de gedachten 
van Erasmus over het gebruik van geweld in perspectief. 
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Dr. Adrie van der Laan gaf daarna inzicht in de 
collectie geschriften van Erasmus in de Open 
bare Bibliotheek van Rotterdam. Deze bijzon 
dere verzameling vormt een van de pijlers van 
het Erasmus Center for Early Modern Studies. 
Voor vee I aanwezigen was het bijzonder om te 
horen en te zien dat sommige geschriften van 
Erasmus niet aileen gedrukt zijn, maar ook met 
de hand geschreven. Adrie van der Laan illus 
treerde de werkwijze van Erasmus heel mooi 
aan de hand van de opeenvolgende drukken 
van een zelfde geschrift. 

De dag werd besloten met bezoek aan een 
tentoonstelling in de Laurenskerk en een ont 
moeting met Erasmus in eigen persoon. Daarna 
was er nog een Erasmuswandeling onder lei 
ding van drs. Irene Smit. De wandeling ging 
ook langs de plaats waar het geboortehuis van 
Erasmus zou hebben gestaan. Op dat moment 
verscheen er een frons op het gezicht van een 
deelnemer uit Gouda. De discussie over de ge 
boorteplaats van Erasmus is nog niet voorbij. 

Christiaan Ravensbergen, secretaris VNK 

Erratum 
Tot onze spijt is in het vorige nummer van 
TNK in het artikel van Jan van Herwaarden 
'Erasmus en verdraagzaamheid' met de bij 
schriften bij het Erasmusportret van Durer 
en het Hieronymusportret wat slordig ge 
werkt. In het eerste geval is een zinsnede 
terechtgekomen die daar helemaal niet 
behoort - het bijschift begon oorspronkelijk 
bij 'Eind augustus'. In het tweede geval zijn 
de namen van de schilder en de bewaar 
plaats onterecht weggelaten: Quinten Mas 
sys (ca 1466-1530), Hieronymus (Zaragoza, 
Museo Cam6n Aznar). 

Redactie 



RECENTE UITGAVEN VAN DE VNK 

Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-20 II 
Honderd jaar geleden werd in Nederland de eerste vrouw bevestigd als 
predikant: Anne Zernike. Zij was tijdens haar theologiestudie overgestapt naar 
de Doopsgezinde Broederschap omdat dit kerkgenootschap als eerste de mo 
gelijkheid opende vrouwelijke proponenten te beroepen. In deze bundel gaan 
historici en theologen dieper in op de argumenten voor en tegen vrouwen in het 
ambt die sinds het einde van de negentiende eeuw binnen de diverse 
kerkgenootschappen naar voren zijn gebracht. Tevens wordt in een aantal bi 
ografische artikelen inzichtelijk gemaakt hoe deze discussies doorwerken in 
de individuele keuzes van vrouwelijke pioniers uit diverse kerkelijke gezindten 
die in de eerste helft van de twintigste eeuw theologie studeerden: Jacoba Mos 
sel, Anne Zernike, Riek Rappold, Nicolette Bruining, Iantine Haumersen, Wi! 
Wiardi Beckman en Ietske Jansen. 
Dit baek is eeti gezamenlijke uitgave van de vereniging vaar Nederlandse 
Kerkgeschiedenis (VNK) en de Doopsgezinde Historischc Kring (DHK). 

Onder 't kruys Kerkelijk 
en religieus leven in het 
gebied van Maas en Ned 
errijn (2010). In deze 
bundel komt het re 
ligieuze leven in het ge 
bied van Maas en 
Nederrijn vanaf de 
vroege Middeleeuwen 
tot heden aan de orde. 
Deze streek, die tot het 
begin van de Franse 
Tijd (1794 - 1814) was 
opgedeeld over diverse 
grotere en klein ere 

staten, bestrijkt een veel groter oppervlak dan de 
huidige provincie Limburg. Hoe gingen mensen 
daar met elkaar om? En vanuit welke levensover 
tuiging deden zij dat? Het onderzoek van de au 
teurs levert een aantal verrassende inzichten op 
ten aanzien van - vooral - confessionele identiteit 
en eigenheid. 

Solus Deus adorandus 
Angelus Merula (1487- 
1557) en de hciligen 
vereting (2011) Op 26 juli 
1557 komt er in Mons in 
Henegouwen een einde 
aan het leven van An 
gelus Merula (1487- 
1557). jarenlang is 
Engel priester geweest - 
eerst in Brielle, later in 
Heenvliet. Vanwege 
zijn 'ketterse' opvattin 
gen werd hij aange 
klaagd bij de inquisitie 

en uiteindelijk veroordeeld en terechtgesteld. Dit 
proefschrift van Adriaan Bas beschrijft de wortels, 
vaststelling en verdediging van Engels ketterij in 
zake het voor hem aangelegen punt van de heili 
genverering. 

Te bestellen via: http://nederlandsekerkgeschiedenis.nl/ 

Wanneer u iemand aanmeldt als lid ontvangt de nieuwkomer (zo lang de voorraad strekt) een van de vol 
gende boeken naar keuze uit onze boekwinkel als welkomstgeschenk: - Religie aan de grens - Van tweeen 
een - Staf en Storm - Nederland en Bentheim - Lebuinus en walburgis bijeen - Geloof, Opbouw en Strijd. 


